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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
ΘΕΜΑ: Συµπλήρωση της µε αριθµό 06/2012 Προκήρυξης του διαγωνισµού µε τίτλο
«Υπηρεσίες εργασιών διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων»
Η ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) έχοντας υπ’ όψιν:
Α) τις διατάξεις στο άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και
την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων»
(ΦΕΚ 30 Α/14-02-2005), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279
Α/10-11-2005),
Β) το Π.∆. 82/1996 «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών, που
µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών
προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα» (ΦΕΚ 66 Α/11-04-1996), όπως ισχύει και όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α/14-02-2005) και
διορθώθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279 Α/10-11-2005),
Γ) την Υ.Α. 20977/2007 «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν. 3310/2005,
όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ 1673 Β/23-08-2007),
Συµπληρώνει µε το παρόν τη µε αριθµό 06/2012 Προκήρυξη του διαγωνισµού µε τίτλο
«Υπηρεσίες εργασιών διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων», στο άρθρο 17
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, προσθέτοντας στο σηµείο 6. Λοιπά έγγραφα εδάφιο δ, το οποίο
έχει ως εξής:
δ. ∆ικαιολογητικά Ονοµαστικοποίησης µετοχών:
Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της
χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου
εκπροσώπου τους της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε
ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής από δηµόσια Αρχή.
Κατά τα λοιπά προσκοµίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Οι επιχειρήσεις προσκοµίζουν αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της
εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά
είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιµες
ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς.
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2. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονοµαστικές
µετοχές, προσκοµίζουν:
2.1. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές.
2.2. Αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα
στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το
πολύ τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
2.3. Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού
προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες τριάντα (30) εργάσιµες
ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Τα δικαιολογητικά αυτά προσκοµίζονται από τον πάροχο υπηρεσιών (ήτοι τον
συµµετέχοντα που αναδείχθηκε από την διαδικασία ως Ανάδοχος) στην Αναθέτουσα
Αρχή και πριν τη σύναψη της σύµβασης, επικαιροποιηµένα κατά τον ίδιο τρόπο.
3. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν
την έδρα τους ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλουν:
3.1. Βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των µετοχών από αρµόδια αρχή,
εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόµενου.
3.2. Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των
µετοχών.
3.3. Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκοµίζεται σχετική κατάσταση µετόχων (που
κατέχουν τουλάχιστον 1% των µετοχών), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν
οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.
3.4. Αν δεν προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους
που οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού δεν µπορεί να
κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης, αν όµως επιδείξει τη δυνατότητα απόκτησης ή
σύνταξης της κατάστασης αυτής, τότε η επιχείρηση αποκλείεται.
Αναφορικά µε την γνησιότητα και την ενδεχόµενη αναγκαία επίσηµη µετάφραση των
ανωτέρω υπό 17.6.δ.2 & 3 εγγράφων ισχύουν όσα σχετικώς έχουν προαναφερθεί.
Ο ∆ιευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας

Ηρακλής Καραµπατσάκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & ΤΥ
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