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ΚΑΙ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 

 

Αριθ. πρωτ. 1200-2021-09-421 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ  

Στον όρο «2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα» της Διακήρυξης ζητείται ως δικαιολογητικό 

ονομαστικοποίησης «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».  

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν η εν λόγω κατάσταση θα πρέπει να φέρει 

ημερομηνία υπογραφής πριν την ημέρα υποβολής της προσφοράς ή μπορεί να 

υπογραφεί μετά την πρόσκληση για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

να αναφέρεται στο χρονικό διάστημα πριν την υποβολή της προσφοράς. 

 

Τέλος με την παρούσα επιστολή, αιτούμεθα την παράταση της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών κατά ένα μήνα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία εκδόσεως των απαιτούμενων πιστοποιήσεων η οποία κωλύεται εξαιτίας 

των έκτακτων συνθηκών που διαμορφώθηκαν και ισχύουν λόγω του COVID-19. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ   

Σύμφωνα με τον όρο 2.2.9.2. παραγρ. Β1 περιπτ. (στ) υποπεριπτ. (iii) Α της 

Διακήρυξης ορίζεται ότι:  

«στ)  για την παράγραφο 2.2.3.8, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, 

που καθορίζονται κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία 

ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή 

νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία (πλην των 

περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.8 της παρούσας ανωτέρω).   

http://www.haicorp.com/


 
 

Σελ. 2 από  2 
 

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται: 

[…]  

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου: 

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει 

ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 

πριν από την υποβολή του. 

- 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.» . 

Με βάση τα ανωτέρω οριζόμενα στην Διακήρυξη διευκρινίζεται ότι η ζητούμενη 

αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των 

μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο) θα πρέπει να έχει εκδοθεί/ φέρει υπογραφή  το 

πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς.  

 

Η ΕΑΒ Α.Ε δεν δύναται να ανταποκριθεί στην αιτούμενη παράταση της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  

 

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, 7/09/2021                                                 Ακριβές Αντίγραφο                      

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε.                                             δυνάμει εξουσιοδοτήσεως Διευθύνοντος Συμβούλου 
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