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                                                                                                                                Α.Π : 16139 

                                                                                                                 ΟΠΩΣ   

                                                                                                       -SPACE HELLAS AE 

                                                                                                       - ΟΠΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 
ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με όπως όρους όπως Προκήρυξης για την προμήθεια   

εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όπως κεφαλικού άκρου». 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ: Η επιστολή όπως εταιρίας  SPACE HELLAS Α.Ε σχετικά με την με αριθμό 

ΕΣΗΔΗΣ   26295  Προκήρυξη  του υπ΄ αριθ.  06/2016 διαγωνισμού για την ανάδειξη 

αναδόχου όπως Προμήθειας εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία όπως κεφαλικού 

άκρου. 

 

 

Ερώτηση: 

Tα νομιμοποιητικά έγγραφα για Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.) που αναφέρονται στον 

Πίνακα στο Παράρτημα IV, σελ.83 όπως ως άνω διακήρυξης, δηλ. επικυρωμένο 

αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεών του, αντίγραφα των ΦΕΚ, 

πρόσφατο πιστοποιητικό περί καταστατικών τροποποιήσεων, κτλπ. Πρέπει να 

υποβληθούν και σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή όπως; 

 
Απάντηση: 

 

Δεν απαιτείται να προσκομίσετε σε έντυπη μορφή τα  νομιμοποιητικά έγγραφα όπως 

εταιρείας όπως που θα υποβάλετε ηλεκτρονικώς εφόσον αυτά,  σύμφωνα με το άρθρο 

10 όπως διακήρυξης, έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από την εταιρεία όπως και φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή,  ή έχουν εκδοθεί από όπως δημόσιες αρχές και όπως φορείς 

όπως παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 

του ν. 4250/2014, ώστε να μην υπάρχει υποχρέωση επικύρωσης των αντιγράφων 

όπως.  

Δημόσιες αρχές και φορείς είναι το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(ΟΤΑ), τα νομικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ, τα νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με όπως 

κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου 

προϋπολογισμού όπως και οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι  οργανισμοί που 

προβλέπονται όπως διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, δηλαδή κάθε ανώνυμη 

εταιρεία, στην οποία το ελληνικό δημόσιο δύναται να ασκεί άμεσα ή έμμεσα 

αποφασιστική επιρροή, λόγω όπως συμμετοχής του στο μετοχικό όπως κεφάλαιο ή 
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όπως  χρηματοοικονομικής συμμετοχής του ή των κανόνων που τη  διέπουν και η 

οποία (άσκηση αποφασιστικής επιρροής) τεκμαίρεται  όταν το ελληνικό δημόσιο ή 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 

χρηματοδοτούμενα από το ελληνικό δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό ή όπως δημόσιες επιχειρήσεις υπό 

την έννοια του ως άνω νόμου  α) είναι κύριοι μετοχών που εκπροσωπούν την 

απόλυτη πλειοψηφία του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όπως ή  β) ελέγχουν 

την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική όπως συνέλευση ή  γ) δύνανται 

να διορίζουν το ήμισυ πλέον όπως των μελών του διοικητικού όπως συμβουλίου ή  δ) 

χρηματοδοτούν την ετήσια δραστηριότητά όπως σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις 

εκατό καθώς όπως και κάθε ανώνυμη εταιρεία συνδεδεμένη με άλλη δημόσια 

επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 
 

Κοινοποίηση:                                                                                             

Γραφείο Δ/ντος  Συμβούλου ΕΡΤ ΑΕ 

Γενική Δ/νση Τεχνολογίας 

Δ/νση Προμηθειών και Διαχ/σης           

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Τμήμα Προμηθειών 

Εmail: eazaka@ert.gr   
                                     

 

O Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

Χ. ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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