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Ένζηαζη καηά ζςμμεηοσήρ ζε διαγωνιζμό 

 

Ενώπιον ηηρ Επιηποπήρ Διαγωνιζμού Διαθημιζηικών  

Λέζων ηος Δήμος 

 [...]  

 

Ε Μ Σ Τ Α Σ Η  

Τεο [...] Εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «[...]», πνπ εδξεύεη ζη.[... ...] ([...]) 

θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα.  

Ι Α Τ Α  

Τεο ζπκκεηνρήο ηεο Εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «[...]», πνπ εδξεύεη 

ζη.[... ...] ([...]) θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα.  

Κνηλνπνηνύκελε: Επηηξνπή α. 18 Πεξηθέξεηαο [...]. 

[ηόπνο...],  [εκεξνκελία...]  

 

Εληζηάκεζα θαηά ηεο ζπκκεηνρήο ηεο θαζ’ εο εηαηξίαο ζην 1ν ζηάδην 

(θαηάζεζε ηερληθώλ θαθέισλ) ηνπ πξνθεξπρζέληνο πιεηνδνηηθνύ δηα-

γσληζκνύ γηα ηελ παξαρώξεζε ρξήζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε [...] δηαθεκηζηηθώλ πιαηζίσλ δηαζηάζεσλ [...] εληόο ησλ 

νξίσλ ηνπ Δήκνπ [...], δηόηη ν εθπξόζσπνο ηεο θαζ’ εο εηαηξίαο δελ 

πξνζθόκηζε γηα ηε λνκηκνπνίεζή ηνπ, θαη’ άξζξν [...] ησλ όξσλ δηαθή-

ξπμεο ηεο σο άλσ δεκνπξαζίαο, επίζεκα απνζπάζκαηα πξαθηηθώλ Δη-

νηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη Γεληθήο Σπλέιεπζεο ή – ελαιιαθηηθά – 

Φ.Ε.Κ., από ηα νπνία λα πξνθύπηεη ην λνκόηππν ηεο ζπγθξόηεζεο θαη 

ιήςεσο ηεο εμνπζηνδνηηθήο (γηα ηελ εθπξόζσπν ηεο θαζ’ εο) απνθά-

ζεσο από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην. Με ηελ απιή πξνζθόκηζε πξαθηη-

θνύ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ κε ην νπνίν εμνπζηνδνηείηαη ν νξηζζείο 

εθπξόζσπνο γηα ηελ θαηάζεζε ηερληθνύ θαθέινπ, νπδακόζελ πξνθύ-

πηεη ην λνκόηππν ηεο ζπγθξόηεζεο θαη ιήςεσο ηεο εμνπζηνδνηηθήο α-

πνθάζεσο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ζύγρπζε γηα ην αλ ην α-

λαθεξόκελν ζην πξαθηηθό Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην πθίζηαηαη αθόκα, ε-

μειέγε λόκηκα, θαζώο θαη σο πξνο ηε ζύλζεζε απηνύ. Εμάιινπ, πα-

ξεκθεξήο δηαγσληζκόο γηα ηελ παξαρώξεζε ρξήζεσο θνηλόρξεζησλ 
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ρώξσλ γηα ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθώλ πιαηζίσλ εληόο ησλ νξίσλ ηνπ 

Δήκνπ  [...], ηνπ νπνίνπ ην αληίζηνηρν ζηάδην (θαηάζεζε ηερληθώλ θα-

θέισλ) δηεμήρζε ηελ [...], θεξύρζεθε από ηελ Επηηξνπή Δηαγσληζκνύ 

άγνλνο δηόηη όπσο πξνθύπηεη θαη από ην πξνζαγόκελν θαη επηθαινύκε-

λν πξαθηηθό: «θαλείο από ηνπο επηζπκνύληεο λα ιάβνπλ κέξνο ζηε Δε-

κνπξαζία δελ θαηέζεζε ηα δεηνύκελα από ην άξζξν 3 ηεο δηαθήξπμεο 

δηθαηνινγεηηθά: α) εμνπζηνδόηεζε, β) Φ.Ε.Κ., πξαθηηθό Δηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ». 

ΓΘΑ ΤΟΥΣ ΚΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

και με ηη πηηή επιθύλαξη κάθε νομίμος δικαιώμαηόρ μαρ 

ΖΗΤΟΥΛΕ 

Να γίλεη δεθηή ε παξνύζα έλζηαζή καο. 

Να απνβιεζεί ε θαζ’ εο από ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Να θιεζνύκε, πξνθεηκέλνπ λα εθζέζνπκε ηηο απόςεηο καο, θαηά ηελ 

εθδίθαζε ηεο ππό θξίζε έλζηαζήο καο, κε θιήζε ε νπνία δεηνύκε λα 

θνηλνπνηεζεί ζηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν καο [...].  

Nα ιάβνπκε γλώζε ηεο εθδνζεζνκέλεο απόθαζεο,  

 

Ο πληπεξούζιορ δικηγόπορ 

 [...] 


