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                ΕΓ ΣΔΙΤ,   Καρ. Σερβίας 8, Αθήνα 

 
Θέμα:  Παροχή διευκρινίσεων για τον με αρ. πρωτ. 2/2019 Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τη 

διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου την Ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και 
Ιδιωτικού Τομέα με τίτλο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ULTRA-FAST BROADBAND», με 
ΑΔΑΜ: 9PROC004978025 /  20.05.2019 

 
Σε απάντηση των από 19/07/2019 υποβληθέντων, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., αιτημάτων για την παροχή διευκρινήσεων επί του εν θέματι διαγωνισμού, θέτουμε υπόψη 
σας τα κάτωθι:  

 
Ερώτημα 1ο:  
Σύμφωνα με τον όρο 10.4.6 I (β) απαιτείται «αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της 

εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο 
μετόχων της εταιρείας το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την Ημερομηνία Υποβολής.» Μας 
καλύπτει ένα πρόσφατο αντίγραφο του βιβλίου μετόχων που υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 
εταιρείας 30 εργάσιμες πριν την ημερομηνία υποβολής, ή πρέπει να συνταχθεί άλλη κατάσταση βασιζόμενη 
στα στοιχεία του βιβλίου μετόχων; Η προθεσμία των τριάντα εργασίμων ημερών πως αποδεικνύεται;  Αρκεί 
η βεβαίωση της γνησίου υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου από δικηγόρο; 

 
Απάντηση: Για την κάλυψη της απαίτησης της παρ. 10.4.6. Ι (β) της Πρόσκλησης και προκειμένου τα 

αιτούμενα στοιχεία να προκύπτουν με σαφήνεια, απαιτείται η προσκόμιση αναλυτικής κατάστασης 
βασιζόμενης στα στοιχεία του βιβλίου μετόχων. Η αναλυτική κατάσταση θα πρέπει να αποτυπώνει τη 
μετοχική σύνθεση της εταιρείας, τα στοιχεία των μετόχων της και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, το 
πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής. Η ημερομηνία της αναλυτικής 
κατάστασης, καθώς και η ημερομηνία υπογραφής της από τον νόμιμο εκπρόσωπο, θα πρέπει να απέχουν το  
πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. Η υπογραφή του νομίμου 
εκπροσώπου της εταιρείας θα πρέπει να είναι θεωρημένη από Δημόσια Αρχή. Θεώρηση από Δικηγόρο δεν 
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επαρκεί. Σημειώνεται ότι πρέπει να προσκομίζονται και τα σχετικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η 
εξουσιοδότηση του εν λόγω προσώπου να προβεί νομίμως στην υπογραφή του αντιγράφου.  

 
 
 
Ερώτημα 2ο:  
Σύμφωνα με τον όρο 10.4.6.i (γ) «Εφόσον από την κατάσταση των μετόχων της παραγράφου 10.4.6 

σημείο i.β. ανωτέρω, προκύπτει ότι μέτοχοι της εταιρείας είναι άλλες ανώνυμες εταιρείες κ.ο.κ., ειδικό 
μετοχολόγιο για τους μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρείες. Στο ειδικό αυτό μετοχολόγιο για τους 
μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρείες. Στο ειδικό αυτό μετοχολόγιο η εταιρεία καταχωρεί όλα τα 
στοιχεία που αφορούν τους μετόχους κάθε ανώνυμης εταιρείας που είναι μέτοχος της προσφέρουσας κ.οκ. 
μέχρι τελευταίου φυσικού προσώπου». To ειδικό μετοχολόγιο θα συνταχθεί από την εταιρεία (καθώς δεν 
υπάρχει κάποιο σχετικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ); Το εν λόγω έγγραφο θα περιλαμβάνει στοιχεία όλων των 
εταιρειών μετόχων  και θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εκδότριας των μετοχών εταιρείας; 
Αναφορικά με τις εισηγμένες εταιρείες που εξαιρούνται από το ειδικό μετοχολόγιο σύμφωνα με την 
παράγραφο 10.4.6.i(γ) εδάφιο β’, ποιο συγκεκριμένο πιστοποιητικό απαιτείται για την απόδειξη ότι κάποια 
μέτοχος εταιρεία είναι εισηγμένη; 

 
Απάντηση: Ναι, για τη συμμόρφωση προς την εν λόγω απαίτηση, Υποψήφιος ή μέλος Ένωσης Προσώπων 

που είναι εταιρεία συντάσσει και τηρεί ειδικό μετοχολόγιο για τους μετόχους της που είναι ανώνυμες 
εταιρίες. Στο ειδικό αυτό μετοχολόγιο η εταιρεία καταχωρίζει όλα τα στοιχεία που αφορούν τους μετόχους 
κάθε ανώνυμης εταιρίας που είναι μέτοχός της κ.ο.κ., μέχρι φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση ¨Ένωσης 
Προσώπων, ειδικό μετοχολόγιο υποβάλλεται αυτοτελώς και για κάθε ένα μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας 
που είναι εταιρεία με μέτοχο ή μετόχους ανώνυμη εταιρεία (βλ. άρ. 1 παρ. 3 του ΠΔ 82/1996  (Α'66). Το ειδικό 
μετοχολόγιο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που το τηρεί. 

Αναφορικά με τις εισηγμένες εταιρείες, αρκεί οποιοδήποτε πρόσφορο έγγραφο -νομίμως επικυρωμένο 
και μεταφρασμένο κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση- με το οποίο 
να αποδεικνύεται ότι η εν λόγω εταιρεία είναι εισηγμένη, στην περίπτωση δε που δεν υφίσταται οποιοδήποτε 
τέτοιο έγγραφο, μπορεί να γίνει χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στην παρ. 10.1.2 της Πρόσκλησης.  

 
Ερώτημα 3ο:  
Αναφορικά με τους όρους 10.4.6.ii και iii οι εν λόγω όροι αφορούν τις αλλοδαπές 

επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε διαγωνισμό ή και αλλοδαπές επιχειρήσεις που είναι μέτοχοι της εταιρείας 
που θα συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αλλοδαπές εταιρείες που είναι μέτοχοι της εταιρείας που θα παρέχει 
δάνεια εμπειρία; 

 
Απάντηση: Οι απαιτήσεις που τίθενται στους όρους 10.4.6.ii, iii και iv της Πρόσκλησης και τα έγγραφα 

που προβλέπονται ως προσκομιστέα στους εν λόγω όρους πρέπει να προσκομίζονται τόσο από τις αλλοδαπές 
εταιρείες που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό ως Υποψήφιοι, όσο και από τις αλλοδαπές εταιρείες που είναι 
μέτοχοι του εκάστοτε Υποψηφίου, καθώς και από τις αλλοδαπές εταιρείες που παρέχουν δάνεια οικονομική 
ή τεχνική επάρκεια στους Υποψηφίους, αλλά και από τις αλλοδαπές εταιρείες – μετόχους του παρέχοντος 
οικονομική ή τεχνική επάρκεια στους Υποψηφίους. (βλ. και παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.3310/2005, όπου 
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προβλέπεται ότι «2. Οι υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ισχύουν και για τις αλλοδαπές 
ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρείες»).  

 
Ερώτημα 4ο:  
 Σύμφωνα με τον όρο 10.4.3. «πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων 

εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.», 
Εν προκειμένω στις ανώνυμες εταιρείες δεν υπάρχει σχετικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ. Για το ότι δεν έχει 

καταχωρηθεί στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ απόφαση Γενικής Συνέλευσης για λύση της εταιρείας και 
θέση αυτής σε εκκαθάριση γίνεται αναφορά στο Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ. Αυτό είναι το απαιτούμενο 
πιστοποιητικό; 

 
Απάντηση: Προς απόδειξη του εν λόγω κριτηρίου αρκεί η προσκόμιση του Γενικού Πιστοποιητικού από 

το ΓΕ.ΜΗ, από το οποίο θα προκύπτει εάν η εταιρεία έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση του αρμόδιου 
εταιρικού της οργάνου, η οποία (απόφαση) είναι κατά νόμον δημοσιευτέα.    

 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
 
 
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ  
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