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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΕΡΕΤΝΑ 

 

Απιθμ. Ππωτ. : ΕΛΕ_2010_1374 

Μςτιλήνη, 13 Μαΐος 2010 

 

ΠΡΟ:  Κάζε Ελδηαθεξφκελν 

 
 

Θέμα : 1η Διεςκπίνηση σσετικά με το τεύσορ πποκήπςξηρ «Αλνηθηνχ δεκφζηνπ 
δηαγσληζκνχ κε αξηζκ. πξση. ΕΛΕ_2010_1240/28.04.2010, γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ 

εμεηδηθεπκέλσλ εξεπλεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «MET3: 
Mediterranean Transnational Technology Transfer 1G-MED08-309» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Εδαθηθήο 

πλεξγαζίαο MED PROGRAMME, πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Επξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο (ΕΣΠΑ) θαηά 75%». 
 

1. χκθσλα κε ηελ αξηζ. πξση. ΕΛΕ_2010_1240/28.04.2010 πξνθήξπμε, άξζξα Α.2.2.1. & 
Α.2.2.2., εδάθην 5 ηνπ πίλαθα δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο πεξί "απνδείμεσλ ηερλνγλσζίαο & 

εκπεηξίαο" αλαθέξεηαη κφλν ζηελ θαηάζεζε Τπεπζχλσλ Δειψζεσλ γηα α) " [...γηα ηηο ππεξεζίεο 

πνπ έρνπλ εθπνλεζεί θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, είηε απφ ηνπο ίδηνπο, είηε δηακέζνπ ησλ 
ζπλεξγαηψλ ηνπο, αλεμάξηεηα αλ αλαηέζεθαλ κέζα ζην δηάζηεκα απηφ θαη αλ ήδε εγθξίζεθαλ ή 

παξαιήθζεθαλ] θαη β) [... γηα ηηο θπξηφηεξεο ππεξεζίεο, ηηο νπνίεο  ή ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε ν 
ππνςήθηνο θαηά ηα ηξία (3) ηειεπηαία έηε θαη είλαη ζπλαθή κε ηηο ππφ αλάζεζε ππεξεζίεο]. Δελ 

απαηηείηαη ζηνλ θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη πίλαθεο κε 
πινπνηεζέληα έξγα παξά αλαθνξά ζ΄ απηέο. 

 

2.Παξαζέηνπκε ηνπο νξηζκνχο πεξί εθπξνζψπνπ θαη αληηθιήηνπ:  
 

Αληίθιεηνο αλαδφρνπ  
ρεηηθή λνκνζεζία Παξαηεξήζεηο  

Αληίθιεηνο: πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν λα παξαιακβάλεη ηα έγγξαθα πνπ απεπζχλνληαη ζηνλ 

αλάδνρν.  
§4 #26 ΠΔ. 609/85 

 
Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο δειψλεη ηελ έδξα ηεο επηρείξεζήο ηνπ θαη ηελ 

αθξηβή δηεχζπλζή ηεο. Κάζε κειινληηθή κεηαβνιή κέρξη ηελ πιήξε εθθαζάξηζε ηεο εξγνιαβίαο 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηε δειψζεη έγγξαθα ζηε Δηεπζχλνπζα ππεξεζία ακέζσο, αιιηψο θάζε 

θνηλνπνίεζε πνπ γίλεηαη ζηε δηεχζπλζε πνπ έρεη δειψζεη, επηθέξεη φια ηα λφκηκα απνηειέζκαηά 

ηεο. Ο αλάδνρνο επίζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηνξίζεη αληίθιεηφ1 ηνπ, θάηνηθν ηεο έδξαο ηεο 
Δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαη απνδεθηφλ απφ απηήλ. Με ην δηνξηζκφ ηνπ αληηθιήηνπ θαηαηίζεηαη 

θαη δήισζε απνδνρήο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ. Κάζε θνηλνπνίεζε ζηνλ αληίθιεην ζεσξείηαη φηη γίλεηαη 
ζηνλ αλάδνρν. Αληηθαηάζηαζε ηνπ αληηθιήηνπ κπνξεί λα γίλεη απ' ηνλ αλάδνρν κε αλάινγε 

εθαξκνγή απηψλ πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ θαη ηζρχεη κφλν απφ ηελ απνδνρή ηεο απφ ηε 
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Δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Η Δηεπζχλνπζα ππεξεζία κπνξεί πάληα λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε 

ηνπ αληηθιήηνπ αλ απηφο αξλεζεί ηελ παξαιαβή εγγξάθσλ ή απνπζηάδεη ζπζηεκαηηθά ή γεληθά 
θξίλεηαη αθαηάιιεινο. ηελ πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα νξίζεη άιινλ 

αληίθιεην. 
 

§1 #29 ΠΔ. 609/85 

 
Οη θνηλνπνηήζεηο εγγξάθσλ ηεο ππεξεζίαο πξνο ηνλ αλάδνρν ή ηνλ αληίθιεην ηνπ γίλνληαη κε 

φξγαλν ηεο ππεξεζίαο ή κε νπνηνδήπνηε άιιν δεκφζην φξγαλν ή κε δηθαζηηθφ επηκειεηή. Γηα ηελ 
θνηλνπνίεζε 

ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη αλάινγα νη νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ 
Κψδηθα Πνιηηηθήο Δηθνλνκίαο. 

 1. Ο αληίθιεηνο έρεη αξκνδηφηεηα κφλν λα παξαιακβάλεη ηα έγγξαθα ηεο Τπεξεζίαο.  

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 
Αληηπξφζσπνο, εθπξφζσπνο, πιεξεμνχζηνο αλαδφρνπ  

ρεηηθή λνκνζεζία Παξαηεξήζεηο  

Εθπξφζσπνο: Σν πξφζσπν πνπ εθπξνζσπεί έλα λνκηθφ πξφζσπν θαη σο απεζηαικέλνο ηνπ 
ελεξγεί ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαη πξνσζεί ηα ζπκθέξνληα εθείλνπ.  

Αληηπξφζσπνο: Σν πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζε κηα δηθαηνπξαμία γηα ινγαξηαζκφ ελφο άιινπ 
θπζηθνχ πξνζψπνπ, φηαλ εθείλν δελ κπνξεί ή δελ επηζπκεί λα ελεξγήζεη απηνπξνζψπσο. 

 
Πιεξεμνχζηνο: Απηφο πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί απφ θάπνηνλ λα ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζε 

νξηζκέλεο ππνζέζεηο. 

 
§2 #29 ΠΔ. 609/1985 

 
Η αλάδνρνο επηρείξεζε γλσζηνπνηεί ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ηε λφκηκε εθπξνζψπεζε ή ηνπο 

ηπρφλ πιεξεμνπζίνπο. Όηαλ πξφθεηηαη γηα ππνγξαθή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο , ησλ 

επηκεηξήζεσλ, ησλ πξσηνθφιισλ αθαλψλ εξγαζηψλ, ησλ πξσηνθφιισλ θαλνληζκνχ ηηκψλ 
κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ (Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Ε.) ησλ αλαθεθαιαησηηθψλ πηλάθσλ, ζπκπιεξσκαηηθψλ 

ζπκβάζεσλ, ησλ πηζηνπνηήζεσλ θαη ηεο επί ηφπνπ παξαθνινχζεζεο θαη δηνίθεζεο θαηαζθεπήο 
ηνπ έξγνπ , ν αλάδνρνο κπνξεί λα αληηπξνζσπεπζεί απφ ηερληθφ ζηέιερνο ηεο επηρείξεζεο ή άιιν 

ηερληθφ πνπ έρεη ηα λφκηκα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα. 

Ο αλσηέξσ ηερληθφο κπνξεί λα είλαη νιηθά ή κεξηθά θαη πιεξεμνχζηνο ή εθπξφζσπνο ηνπ 
αλαδφρνπ. 

 1. Οη πξάμεηο πνπ κπνξνχλ λα δηελεξγεζνχλ απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ αλαδφρσλ είλαη κφλνλ 
απηέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο. Απηέο, πέξαλ απφ ηηο 

πεξηιακβαλφκελεο ζην #29 ΠΔ. 609/85, είλαη:  
α) Καηάζεζε πξνζθνξψλ ζε δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ έξγσλ, κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ #17 ΠΔ. 

609/85 θαη ηεο §44 #16 Ν. 1418/1984. 

 
β) πδήηεζε αίηεζεο ζεξαπείαο απφ ην Σερληθφ πκβνχιην Τπνπξγείνπ (#57 ΠΔ. 609/85) 

 
γ) πδήηεζε ηξνπνπνίεζεο κειέηεο ζην Σερληθφ πκβνχιην ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (§9 

#4 Ν. 1418/84) 

 
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ππάξρνπλ πξάμεηο ζρεηηδφκελεο κε ην δεκφζηα έξγα νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα δηελεξγεζνχλ κφλν απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ αλαδφρσλ (γηα λνκηθά πξφζσπα) ή 
απφ ηνπο αλαδφρνπο απηνπξνζψπσο (γηα θπζηθά πξφζσπα). Σέηνηεο πξάμεηο, ελδεηθηηθά, είλαη: Η 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε ππνβνιή ελζηάζεσλ ή αηηήζεσλ ζεξαπείαο θηι. 
 



ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΕΡΕΤΝΑ 
 

ειίδα 3 απφ 3 

2. Οη εθπξφζσπνη, αληηπξφζσπνη θαη νη πιεξεμνχζηνη δελ κπνξνχλ λα νξίδνπλ ηξίηνπο 

αληηπξνζψπνπο ή πιεξεμνπζίνπο γηα λα ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. Εμαίξεζε απνηεινχλ νη 
εθπξφζσπνη θνηλνπξαμηψλ νη νπνίνη κπνξνχλ λα δηνξίδνπλ πιεξεμνχζηνπο κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

#35 ΠΔ. 609/85. 
 

 

3. ηελ ηερληθή πξνζθνξά απαηηείηαη ηεθκεξίσζε ησλ ειαρίζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν Α.2.6. ηεο πξνθήξπμεο. ηνλ θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ε εμαζθάιηζε 

ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, δηαπηζηψλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε Τπεχζπλεο 
Δήισζεο. 

  
 

4. Ο θάθεινο Δηθαηνινγεηηθψλ δελ απαηηείηαη λα θαηαηεζεί ζε 2 αληίηππα. 

 
 

5. χκθσλα κε ην άξζξν Α.3.2.2.3. ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ  
ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηεθκήξηα, πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη νη ππνςήθηνη: 

α) Δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα, ψζηε λα  αληεπεμέιζνπλ επηηπρψο 

ζηηο απαηηήζεηο έξγνπ. 
Γηα ηελ απφδεημε ηεο παξαπάλσ ειάρηζηεο πξνυπφζεζεο ζπκκεηνρήο, ν ππνςήθηνο νθείιεη λα 

θαηαζέζεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηα παξαθάησ: 
 

Εηδηθφ θεθάιαην κε ηίηιν «Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνςεθίνπ», ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη 
ζπλνπηηθά ε επηρεηξεκαηηθή νξγάλσζε, δνκή, δξαζηεξηφηεηα θαη νη ππνδνκέο ηνπ ππνςεθίνπ 

αλαδφρνπ. ην θεθάιαην ζα πεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

i. ηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ (φλνκα / επσλπκία, δ/λζε, ηειέθσλν, fax, φλνκα ηνπ αξκνδίνπ 
εθπξνζψπνπ γηα ηελ πξνζθνξά). 

ii. Πεξηγξαθή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δνκήο (λνκηθή κνξθή, νξγαλφγξακκα, εχξνο 
δξαζηεξηνηήησλ). 

iii. Πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο 

επηρείξεζεο κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην ηζηνξηθφ θαη ηα θχξηα βήκαηα αλάπηπμεο ηνπ ππνςεθίνπ. 
iv. Δήισζε ζρεηηθά κε ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ πνπ ζα δηαζέζεη ν ππνςήθηνο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ ψζηε λα απνδεηθλχεηαη ε δπλαηφηεηα έγθαηξεο θαη άξηηαο 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.  

Ωο εθ ηνχηνπ ε ειάρηζηε πξνυπφζεζε είλαη ε θαηάζεζε δήισζεο. Η θαηάζεζε εδαθίνπ ζρεηηθά κε 

ηελ πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο θαη δε ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή εμνπιηζκνχ 
βαζκνινγείηαη αλαιφγσο ζχκθσλα κε ην άξζξν Α.4.1.2. 

 
6. Η ηπρφλ έθπησζε ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ρσξίο Φ.Π.Α. πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ζχγθξηζε 

ησλ πξνζθνξψλ. 
 

 

 
 

 
Απφ ηo Γξαθείν Δηελέξγεηαο Δηαγσληζκψλ & 

Αλάζεζεο /Παξαθνινχζεζεο πκβάζεσλ 

Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δηαρείξηζεο Έξγσλ 
Δηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ 

 


