
MEVACO ÌÅÔÁËËÏÕÑÃÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ KAI ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉA
EÄÑÁ: Θέση Πράρι - Μουστάκι Áóðñüðõñãïò ÁôôéêÞò - ÁÑ. ÌÇÔÑ. Á.Å. 30029/06/Â/93/12

Ανακοινώνεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του Π.∆. 82/1996, ότι
η εταιρεία µας (είτε η ίδια είτε ως µέλος κοινοπραξιών ή ενώσεων) προτίθεται να
συµµετάσχει στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των
νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 2 του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε υπό του Ν. 3414/2005 και ισχύουν.

Ενδεικτικά, η εταιρεία µας προτίθεται να συµµετάσχει σε διαγωνισµούς του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
- ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και σε διαγωνισµούς των υπό των ανωτέρω Υπουργείων
εποπτευοµένων οργανισµών και φορέων, ως και σε διαγωνισµούς των Ο.Α.Ε.∆, ΕΛ.ΤΑ,
ΟΠΑΠ, ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ, ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, ∆.Ε.Η. ΑΕ, Ε.Ρ.Τ. ΑΕ, ΜΟΝΑ∆Α
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΜΟ∆) Α.Ε., Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι) και
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) καθώς και των ∆ήµων της χώρας.

Για το λόγο αυτό έχουµε προσκαλέσει τις ανώνυµες εταιρείες-µετόχους µας όπως
προβούν στην ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους µέχρι φυσικού προσώπου- κατά
την έννοια του ως άνω προεδρικού διατάγµατος- και να παράσχουν τις απαραίτητες
πληροφορίες για τον µέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισµό των µετόχων τους και
ανακοινώσαµε σε αυτές τις συνέπειες της µη συµµόρφωσης τους ήτοι σε περίπτωση
που δεν έχουν προβεί στη µέχρι φυσικού προσώπου- κατά την έννοια του ως άνω
προεδρικού διατάγµατος-ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους, οι προβλεπόµενες
κυρώσεις συνίσταται στη στέρηση των δικαιωµάτων παραστάσεως και ψήφου στη
Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, καθώς και των κάθε είδους περιουσιακών δικαιωµάτων
που απορρέουν από τη µετοχική τους ιδιότητα.

Τα δικαιώµατα αυτά ανακτώνται µόνο εφόσον οι παραπάνω µέτοχοι
ονοµαστικοποιήσουν τις µετοχές τους και παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για
τον µέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισµό των µετόχων τους που είναι ανώνυµες
εταιρείες κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 1 του Π.∆. 82/96.
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