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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΣ    444/2005 

ΤΜΗΜΑ Α' 

Συνεδρίαση της 5ης Οκτωβρίου 2005. 

Σύνθεση

Προεδρεύων : Κωνσταντίνος Βολτής, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ. 

Νοµικοί   Σύµβουλοι: Θεόδωρος   Ρεντζεπέρης,   Χαρίκλεια   Παλαιολόγου,   

Φώτιος 

Τάτσης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Νικόλαος Μουδάτσος. 

Εισηγήτρια : Αικατερίνη Γρηγορίου, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. 

Αριθ. Πρωτ. Ερωτήµατος: 11300/21.09.2005 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τουριστικής 

Πολιτικής και Συντονισµού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. Περίληψη 

ερωτήµατος: Ερωτάται α) Αν, στα πλαίσια διεξαγωγής δηµόσιου διαγωνισµού για 

την ανάθεση παροχής υπηρεσιών, η υποβολή µε τον σφραγισµένο φάκελο της 

προσφοράς ακριβούς αποσπάσµατος του βιβλίου µετόχων των συµµετεχουσών 

στο διαγωνισµό ελληνικών ανωνύµων εταιρειών, από το οποίο προκύπτουν όλα τα 

απαιτούµενα κατά το νόµο και την προκήρυξη στοιχεία για την ονοµαστικοποίηση 

των µετοχών της κάθε εταιρείας µέχρι φυσικού προσώπου, πληροί τις απαιτήσεις 

του νόµου περί υποβολής αναλυτικής κατάστασης µετόχων και µπορεί να γίνει δεκτή. 

β) Αν η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού επιτρέπεται να δεχθεί µετά το πέρας της 

προθεσµίας υποβολής των προσφορών και την αποσφράγιση αυτών υπεύθυνη 

δήλωση συµµετέχοντος σε αντικατάσταση του απαιτούµενου κατά την προκήρυξη, 

επί ποινή αποκλεισµού, πιστοποιητικού περί του ότι ο συµµετέχων δεν τελεί υπό 

διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, όταν έχει υποβληθεί µε το 

φάκελο της προσφοράς πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής αρχής περί του ότι 

δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό. 

γ) Αν η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µπορεί να δεχτεί την προσφορά 

συµµετέχουσας ελληνικής ανώνυµης εταιρείας, η οποία παρέλειψε να υποβάλλει 

αναλυτική κατάσταση µετόχων, ισχυριζόµενη ότι δεν είχε τέτοια υποχρέωση διότι 

κάτοχος των µετοχών της είναι ένα µόνο φυσικό πρόσωπο και ότι αυτό προκύπτει 

από το καταστατικό της. 
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ΣΤΟ ερώτηµα το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους (Α' Τµήµα) γνωµοδοτεί ως 

ακολούθως: 

Ι. Με τη συνηµµένη στο υπ' αριθ. 11300/21.09.2005 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 

Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισµού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης από 

19.09.2005 επιστολή του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης προς το Νοµικό 

Συµβούλιο του Κράτους, η οποία διαβιβάστηκε στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του 

ως άνω Υπουργείου µε την υπ' αριθ. 76315/50967/21.09.2005 εντολή του Προέδρου 

του Ν.Σ.Κ., δίδονται τα ακόλουθα στοιχεία και τίθενται τα εξής ερωτήµατα: « 1. Για την 

υλοποίηση της διαφηµιστικής εκστρατείας του ΕΟΤ στα Μέσα εξωτερικού για ένα έτος, 

µε την υπ. αριθ. 511594/13.7.2005 προκήρυξη του ΕΟΤ προκηρύχθηκε ανοικτός 

δηµόσιος διαγωνισµός για την επιλογή αναδόχου/ων για την ανάθεση από τον ΕΟΤ 

του σχεδιασµού προγράµµατος Μέσων, την αγορά χώρου/χρόνου στα Μέσα και τις 

απαραίτητες αναπαραγωγές του δηµιουργικού υλικού, συνολικού προϋπολογισµού 

της σχετικής δαπάνης ποσού µέχρι 37.450.000€. Εξ άλλου, στα πλαίσια της 

διαφηµιστικής εκστρατείας του ΕΟΤ στα Μέσα εσωτερικού για ένα έτος, µε την υπ. 

αριθ. 511595/13.7.2005 προκήρυξη του ΕΟΤ προκηρύχθηκε ανοικτός δηµόσιος 

διαγωνισµός για την ανάθεση σε ανάδοχο του σχεδιασµού και της παραγωγής 

του δηµιουργικού µέρους της διαφηµιστικής εκστρατείας του ΕΟΤ στο εσωτερικό, του 

σχεδιασµού και της αγοράς χώρου/χρόνου στα Μέσα ως και των απαραίτητων 

αναπαραγωγών του δηµιουργικού υλικού, προϋπολογισµού συνολικής δαπάνης 

ποσού µέχρι 6.940.000€. 

2. Οι εν λόγω διαγωνισµοί διενεργήθηκαν στις 12 και 13 Σεπτεµβρίου ε.ε. αντίστοιχα, 

σε πρώτο δε στάδιο αποσφραγίστηκαν από την οικεία Επιτροπή, οι φάκελοι των 

δικαιολογητικών συµµετοχής στους διαγωνισµούς, που περιλαµβάνονταν στις 

κατατεθείσες προσφορές. Κατά τον έλεγχο του περιεχοµένου των εν λόγω φακέλων 

διαπιστώθηκαν τα εξής: 

α. Στον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής της, που κατέθεσε στον πρώτο των 

παραπάνω διαγωνισµών µία ένωση εταιρειών, δεν περιέχεται το υπό στοιχεία 8.1.3.3 

εδ. β.' του άρθρου 3 της προκήρυξης δικαιολογητικό το οποίο κατά νόµο απαιτείται 

σχετικά µε την ονοµαστικοποίηση των µετοχών της προσφέρουσας ένωσης εν όψει 

του ύψους της προσφοράς της, που υπερβαίνει το ποσό των 2.934.700 €, δηλαδή η 

αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων κάθε µιας των εταιρειών - µελών 

της ένωσης, µε τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου της, όπως τα στοιχεία αυτά 

είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της κάθε εταιρείας - µέλους, ως και µε τα 

στοιχεία του άρθρου 2 παρ. 4 του Π.∆. 82/1996. Το ίδιο επαναλήφθηκε και στον 

δεύτερο των ως άνω διαγωνισµών εκ µέρους της αυτής προσφέρουσας ένωσης 
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εταιρειών ως και µιας επιπλέον άλλης συµµετέχουσας εταιρείας στον διαγωνισµό 

αυτό. Αντί της ζητούµενης ως άνω αναλυτικής κατάστασης οι προαναφερθείσες 

εταιρείες υπέβαλαν επικυρωµένη από ∆ικηγόρο φωτοτυπία αποσπάσµατος εκ του 

τηρουµένου βιβλίου µετόχων αυτών, θεωρηµένου από την αρµόδια ∆ Ο Υ, στο οποίο 

αναγράφονται οι µέτοχοι κάθε µιας των εταιρειών αυτών και ο αριθµός των µετοχών 

που ανήκουν σε κάθε µέτοχο. Σχετικά µε το θέµα αυτό οι εν λόγω εταιρείες 

προέβαλαν στην Επιτροπή διαγωνισµού τον ισχυρισµό ότι το κατατεθέν υπ' αυτών 

απόσπασµα του µετοχολογίου τους έχει την αυτή αποδεικτική αξία µε τη ζητούµενη µε 

τις σχετικές προκηρύξεις των διαγωνισµό αναλυτική κατάσταση, αφού και από τα δύο 

αυτά έγγραφα προκύπτουν και αποδεικνύονται τα στοιχεία των µετόχων κάθε µιας 

των εταιρειών αυτών, µέχρι φυσικού προσώπου. Το τελευταίο τούτο (µέχρι φυσικού 

προσώπου) ισχύει για τις εταιρείες - µέλη της προαναφερθείσας ένωσης, ως µέτοχοι 

των οποίων αναφέρονται φυσικά πρόσωπα, όχι όµως και για την άλλη συµµετέχουσα 

µεµονωµένα εταιρεία, της οποίας ένας εκ των µετόχων της είναι σύµφωνα µε το 

υποβληθέν απόσπασµα, ανώνυµη εταιρεία και για την οποία δεν υπεβλήθη κανένα 

έγγραφο (µετοχολόγιο κ.λ.π.) από το οποίο να προκύπτουν οι µέτοχοι αυτής µέχρι 

φυσικού προσώπου. 

β. Στον δεύτερο των ως άνω διαγωνισµών, τρεις εκ των συµµετεχουσών σ' αυτόν 

εταιρειών, ως προς το υπό στοιχεία 8.1.3.2. του άρθρου 3 της υπ. αριθ. 

511595/13.7.05 προκήρυξης πιστοποιητικό για το ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 

έκδοσης απόφασης περί αναγκαστικής διαχείρισης αυτών, υπέβαλαν πιστοποιητικό 

του οικείου Πρωτοδικείου περί µη εκδόσεως υπ' αυτού του εν λόγω πιστοποιητικού, 

χωρίς όµως και να υποβάλουν την απαιτούµενη σε µια τέτοια περίπτωση την υπό 

στοιχεία 8.3 του άρθρου 3 της προκήρυξης υπεύθυνη δήλωση αυτών ενώπιον 

∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής ή Συµβολαιογράφου ως και του άρθρου 6 παρ. 4 του 

Π.∆. 394/1996. 

γ. Τέλος, στον ίδιο διαγωνισµό µία εταιρεία δεν υπέβαλε την υπό στοιχεία 8.1.3.3 εδ. 

β.' του άρθρου 3 της προκήρυξης προβλεπόµενη αναλυτική κατάσταση µετόχων, 

ισχυρισθείσα ότι δεν απαιτείται η υποβολή της εκ µέρους της, καθόσον ο µόνος 

µέτοχος αυτής είναι ένα µόνο φυσικό πρόσωπο και τούτο κατά τους ισχυρισµούς της 

προκύπτει από το υποβληθέν µε τη προσφορά της καταστατικό της εταιρείας, όπερ 

όµως δεν διαπιστώνεται από το περιεχόµενο αυτού ότι προκύπτει ούτε άλλωστε 

προκύπτουν από τα υποβληθέντα από την ίδια εταιρεία δικαιολογητικά οι µέτοχοι 

αυτής µέχρι τριάντα (30) ηµέρες προ του διαγωνισµού όπως ορίζει το Π.∆. 82/1996. 

3. Εν όψει των παραπάνω εκτεθέντων, θα παρακαλούσαµε να γνωµοδοτήσετε επί 

των κατωτέρω ερωτηµάτων: 
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α. Μπορεί στη παραπάνω υπό στοιχείο α.' περίπτωση, να δεχθούν η Επιτροπή 

διαγωνισµού και ο ΕΟΤ ότι αντί της υπό στοιχεία 8.1.3.3. εδ. β.' του άρθρου 3 της 

προκήρυξης αναλυτικής κατάστασης µετόχων είναι δυνατό, αυτή να αναπληρωθεί µε 

το υποβληθέν απόσπασµα εκ του βιβλίου µετόχων, των διαγωνιζόµενων εταιρειών; β. 

Είναι δυνατή, στη παραπάνω υπό στοιχείο β.' περίπτωση, η εκ των υστέρων, µετά το 

πέρας της προθεσµίας κατάθεσης των προσφορών και µετά το άνοιγµα των 

περιεχοµένων στις κατατεθείσες προσφορές φακέλλων των δικαιολογητικών 

συµµετοχής στο διαγωνισµό, υποβολή από τις διαγωνιζόµενες τρεις εταιρείες της 

υπεύθυνης δήλωσης του όρου 8.3 της προκήρυξης σε συνδυασµό µε το άρθρο 6 

παρ. 4 του Π.∆. 394/1996; 

Επισηµαίνεται εν προκειµένω, ότι σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 8 της προκήρυξης, η 

έλλειψη έστω και ενός των αναφερόµενων σ' αυτήν δικαιολογητικών συνεπάγεται τον 

αποκλεισµό του συµµετέχοντος και την µη αξιολόγηση της πρότασης του και 

επιπλέον, δικαιολογητικά που προσκοµίζονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών θεωρούνται ως εκπρόθεσµα 

υποβληθέντα και δεν γίνονται δεκτά επί ποινή αποκλεισµού της σχετικής προσφοράς 

από την περαιτέρω διαδικασία διαγωνισµού. 

Εξ άλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της προκήρυξης, η Επιτροπή διαγωνισµού, όπως 

και η Υπηρεσία του ΕΟΤ, διατηρούν το δικαίωµα να ζητήσουν, πέραν των οριζοµένων 

στην προκήρυξη δικαιολογητικών, συµπληρωµατικά δικαιολογητικά καθώς και 

σχετικές διευκρινίσεις. Εχει εφαρµογή η τελευταία αυτή διάταξη του άρθρου 8 στη 

προκειµένη υπό στοιχείο β.' περίπτωση; 

γ. Μπορούν η Επιτροπή διαγωνισµού και η Υπηρεσία να δεχθούν στην ως άνω υπό 

στοιχείο γ.' περίπτωση ότι δεν απαιτείται η υποβολή από την διαγωνιζόµενη εταιρεία 

της υπό στοιχείο 8.1.3.3. εδ. β.' του άρθρου 3 της προκήρυξης αναλυτικής 

κατάστασης µετόχων, σύµφωνα µε τους προεκτεθέντες ισχυρισµούς της; Ανεξάρτητα 

του βάσιµου ή µη των ισχυρισµών αυτών της διαγωνιζόµενης εταιρείας, η µη 

υποβολή υπ' αυτής του ως άνω δικαιολογητικού αποτελεί λόγο αποκλεισµού της από 

την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού; 

Σας διαβιβάζουµε τις προκηρύξεις των ως άνω διαγωνισµών και τα πρακτικά της 

Επιτροπής διεξαγωγής τους και παρακαλούµε όπως, λόγω των προβλεπόµενων στις 

προκηρύξεις προθεσµιών για την διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαγωνισµών, µας 

γνωρίσετε τη γνώµη σας επί των ανωτέρω ερωτηµάτων το ταχύτερο δυνατόν». 
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II. Α. Κρίσιµες για την απάντηση στα τεθέντα ερωτήµατα είναι οι ακόλουθες 

διατάξεις: 

Το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 2328/1995 (Α' 159) ορίζει τα εξής: «1. Οι µετοχές 

των ελληνικών ανωνύµων εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων 

ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου 

τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από τα άρθρα 9 παρ. 1 του ν. 1232/1982 και 1 παρ.6 

του ν,1256/1982, ύψους µεγαλύτερου του ενός δισεκατοµµυρίου (1.000.000.000) 

δραχµών, είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές. Στα έργα ή τις προµήθειες περιλαµβάνεται 

και η προσφορά υπηρεσιών. Εφόσον µέτοχος είναι άλλη ανώνυµη εταιρεία και οι 

µετοχές αυτής της εταιρείας πρέπει να είναι ονοµαστικές και ούτω καθεξής µέχρι 

Φυσικού προσώπου. Ειδικά ως προς τις εισηγµένες στο Χ.Α.Α. εταιρείες η 

υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για 

τις µετοχές που κατέχονται από Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές 

Αξ ί ε ς  (Ο .Σ .Ε .Κ .Α ) ,  Ετα ι ρ ε ί ε ς  Επενδύσ εων  Χαρ τοφυλακ ί ου  τ ο υ  ν .  

1969/1991,τράπεζες,ασφαλιστικά ταµεία, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηµατιστηριακές 

εταιρείες και εταιρείες επιχειρηµατικού κεφαλαίου και µέχρι ποσοστού 5% για καθένα 

από αυτούς. Σε κάθε περίπτωση ο περιορισµός του ποσοστού µέχρι 5% δεν ισχύει 

για τις τράπεζες, εφόσον έχουν περιέλθει στην κυριότητα τους περισσότερες µετοχές, 

είτε λόγω αναδοχής εκδόσεως νέων µετοχών είτε λόγω αναγκαστικής εκτελέσεως. Η 

ονοµαστικοποίηση των µετοχών είναι προϋπόθεση νια την παραδεκτή συµµετοχή της 

εταιρείας ή της κοινοπραξίας, στην οποία µετέχει η εταιρεία αυτή, στη σχετική 

διαδικασία...», σύµφωνα δε µε την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2414/1996 (Α' 135), 

«Η αληθής έννοια του εδαφίου 3 της παρ. 1 του ν. 2328/1995 έχει ως εξής: Εφόσον 

µέτοχος είναι άλλη ελληνική ανώνυµη εταιρεία και οι µετοχές αυτής της εταιρείας 

πρέπει να είναι ονοµαστικές και ούτω καθεξής µέχρι φυσικού προσώπου». 

Το Π.∆. 82/1996, που εκδόθηκε σε εκτέλεση της παρ. 3 του άρθρου 15 του 

ανωτέρω νόµου, ορίζει: 

Αρθρο 1: «1. Ελληνικές ανώνυµες εταιρείες που υετέχουν, είτε οι ίδιες είτε ως µέλη 

κοινοπραξιών  στ ις  διαδικασίες  ανάληψης  έρνων  ή  προυηθειών ,  

συµπεριλαµβανοµένης και της προσφοράς υπηρεσιών, και ευπίπτουν στις διατάξεις 

της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.2328/95 (ΦΕΚ Α' 159), όπως αυτό ισχύει, 

υπογρεούνται κατά την υποβολή της προσφοράς για τη συµµετοχή τους σε 

διαγωνισµούς ανάληψης έργων ή προµηθειών να έγουν ονοµαστικοποιήσει τις 

υετογές τους µέχρι φυσικού προσώπου σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο παρόν 

διάταγµα. 

2. Η υποχρέωση νια την ανωτέρω ονοµαστικοποίηση των µετοχών εταιρείας που 

εµπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του Ν.2328/95 θεωρείται ότι εκπληρώθηκε εφόσον
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η εταιρεία, κατά την υποβολή της προσφοράς για τη συµµετοχή της στις διαδικασίες 

ανάληψης έργων ή προµηθειών, εκτός των άλλων στοιχείων που προβλέπονται από 

άλλες διατάξεις νόµων ή από την προκήρυξη του διαγωνισµού, υποβάλλει στον 

φορέα: α) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής, που εποπτεύει σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 την Εταιρεία, από το οποίο προκύπτει ότι οι µετοχές 

της, µε βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονοµαστικές. Προκειµένου περί 

Εταιρείας της οποίας οι µετοχές ήταν στο παρελθόν, βάσει του Καταστατικού, 

ανώνυµες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η 

τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, ώστε το σύνολο των µετοχών της 

Εταιρείας να έχει µετατραπεί σε ονοµαστικές, µε την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο 

Ανωνύµων Εταιρειών της απόφασης της εποπτεύουσας αρχής για την έγκριση της 

τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Εταιρείας πρέπει επίσης να έχει προσκαλέσει τους µετόχους της, κατόχους 

ανωνύµων µετοχών οιασδήποτε κατηγορίας και µορφής (τίτλοι ανωνύµων µετοχών ή 

και ανώνυµα αποθετήρια έγγραφα) όπως προσέλθουν και καταθέσουν τις ανώνυµες 

µετοχές τους στην Εταιρεία, προκειµένου αυτή να καταρτιστεί το µετοχολόγιο και να 

τις αντικαταστήσει µε ονοµαστικές. Η πρόκληση πρέπει να αναφέρει επίσης και τις 

συνέπειες της µη συµµόρφωσης προς την ως άνω πρόσκληση, σύµφωνα µε την παρ. 

3 του άρθρου 2. 

β) Αναλυτική κατάσταση υε τα στοιχεία των υετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των 

µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο 

µετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιυες ηµέρες πριν από την ηµέρα 

υποβολής της προσφοράς.

3. Εφόσον από την κατάσταση των µετοχών της παραγράφου 2.β' προκύπτει ότι 

µέτοχοι της Εταιρείας είναι άλλες ανώνυµες εταιρείες, αυτές πρέπει να έχουν, βάσει 

του καταστατικού τους, ονοµαστικές µετοχές και να έχουν προσκοµίσει στην Εταιρεία 

βεβαίωση περί του ότι οι µέτοχοι τους είναι φυσικά πρόσωπα, προσωπικές εταιρείες, 

ΕΠΕ ή οποιασδήποτε άλλης µορφής νοµικά πρόσωπα πλην ανωνύµων εταιρειών. Αν 

µέτοχοι και αυτών των ανωνύµων εταιρειών είναι ανώνυµες εταιρείες, πρέπει και οι 

τελευταίες να έχουν ονοµαστικές µετοχές και να προσκοµίσουν αντίστοιχη βεβαίωση 

περί του ότι οι µέτοχοι τους είναι φυσικά πρόσωπα, προσωπικές εταιρείες, ΕΠΕ ή 

οποιασδήποτε άλλης µορφής νοµικά πρόσωπα πλην ανωνύµων εταιρειών. Αν 

µέτοχοι και των τελευταίων ανωνύµων εταιρειών είναι ανώνυµες εταιρείες, πρέπει και 

οι τελευταίες να προσκοµίσουν βεβαίωση περί του ότι οι µετοχές τους είναι 

ονοµαστικές και βεβαιώσεις για τους µετόχους τους, αντίστοιχα µε όσα ορίζονται 

παραπάνω, έως ότου προσδιορισθούν µέχρι φυσικού προσώπου ή προσωπικής 

εταιρείας, ΕΠΕ ή οποιασδήποτε άλλης µορφής νοµικού προσώπου πλην ανωνύµου 
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εταιρείας οι τελικοί µέτοχοι όλων των ανωνύµων εταιρειών. Για τη συµµόρφωση προς 

τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, η εταιρεία τηρεί επιπλέον ειδικό 

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 Εταιρείας κ.ο.κ, µέχρι φυσικού προσώπου, 

κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου. Οι ανώνυµες εταιρείες που είναι µέτοχοι 

της Εταιρείας αναλαµβάνουν γραπτώς έναντι της Εταιρείας την υποχρέωση να την 

ενηµερώνουν αµέσως για κάθε αλλαγή στο µετοχολόγιό τους ή στο µετοχολόγιο 

µετόχου τους που είναι ανώνυµη εταιρεία κ.ο.κ. Η Εταιρεία καταχωρεί αµέσως τα 

στοιχεία αυτά στο ειδικό της µετοχολόγιο, το οποίο τηρεί για τους µετόχους της που 

είναι ανώνυµες εταιρείες». 

Άρθρο 2: «3. Η Εταιρεία, προκειµένου να επιτρέψει στους µετόχους της να 

συµµετάσχουν στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ή να τους καταβάλει µέρισµα, 

ελέγχει τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 κατά το 

χρόνο ασκήσεως του δικαιώµατος, βάσει των στοιχείων του µετοχολογίου και του 

ειδικού µετοχολογίου της που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 

του άρθρου 1. 

4. Στην αναλυτική κατάσταση της παραγράφου 2 β' του άρθρου 1, θα γίνεται ειδική 

αναφορά, κατά κατηγορία, των τυχόν µετοχών που στερούνται των δικαιωµάτων 

παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και των περιουσιακών δικαιωµάτων, 

σύµφωνα µε όσα εκτίθενται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2. Στην κατάσταση αυτή 

αναγράφεται επίσης ο αριθµός της πράξης θεώρησης από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. του 

προβλεπόµενου από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων βιβλίου µετόχων». 

σηµ.: Με το Ν.3310/2005 (Α'30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» 
καταργήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2328/1995, του άρθρου 14 του Ν. 
2414/1996 και ορισµένες διατάξεις του ως άνω Π.∆., πλην όµως η ισχύς του νόµου 
αυτού ανεστάλη µε το άρθρο 21 του Ν.3345/2005 (Α' 138/16-6-2005) από την ψήφιση 
της νεότερης αυτής διάταξης στη Βουλή έως την 31-10-2005, µε εξαίρεση τις 
διατάξεις του άρθρου 11 και της παρ. 29 του άρθρου 12 του Ν.3310/2005, οι οποίες 
δεν ενδιαφέρουν εν προκειµένω. Εποµένως, στους ως άνω διαγωνισµούς, που 
προκηρύχθηκαν την 13-7-2005 και διεξήχθησαν την 12-9-2005 και 13-9-2005 έχουν 
εφαρµογή οι ρυθµίσεις του Ν. 2328/1995 και του Π.∆. 82/1996 και όχι οι αντίστοιχες 
του Ν.3310/2005. 

Το Π.∆. 346/1998 (Α'230), µε το οποίο ενσωµατώθηκε η Οδηγία 92/50/ΕΟΚ 

του Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992 για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών στο 

εθνικό δίκαιο, στο άρθρο 24 ορίζει: «1. Κάθε παρέχων υπηρεσίες µπορεί να 

αποκλεισθεί από την διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εάν: 
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α.   βρίσκεται  σε   πτώχευση,   εκκαθάριση,   παύση  δραστηριοτήτων,   αναγκαστική 

διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που 

προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές νοµοθετικές και 

κανονιστικές διατάξεις. 

β. εκινήθη εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία 

προβλεπόµενη από τις εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις... 

2.   Όταν η αναθέτουσα αρχή ζητεί από τον παρέχοντα υπηρεσίες να αποδείξει ότι 

δεν εµπίπτει σε καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α, β, γ, ε και 

στ της προηγούµενης παραγράφου 1 αποδέχεται ως επαρκή απόδειξη: 

-για τις περιπτώσεις τις αναφερόµενες στα στοιχεία α., β., και γ. απόσπασµα 

ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισότιµο έγγραφο εκδιδόµενο από δικαστική ή 

διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης και από το οποίο να προκύπτει 

ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις... 

Εάν τα εν λόγω έγγραφα και πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία 

χώρα, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου 

επαγγελµατικού φορέα της χώρας προέλευσής του». 

Ταυτόσηµες είναι και οι διατάξεις του άρθρου 6 του Π.∆. 394/1996 (Α'266), 

οι οποίες εφαρµόζονται συµπληρωµατικά στους ως άνω διαγωνισµούς, σύµφωνα µε 

το άρθρο 1 των προκηρύξεων. 

Β. Γίνεται παγίως δεκτό ότι η προκήρυξη του διαγωνισµού αποτελεί 

κανονιστική διοικητική πράξη, η οποία δεσµεύει τόσο τα διοικητικά όργανα, όσο και 

τους διαγωνιζόµενους. Οι προσφορές πρέπει να είναι σύµφωνες µε το περιεχόµενο 

του συνόλου των όρων της προκήρυξης. Εν όψει µάλιστα της αυστηρά τυπικής 

διαδικασίας των δηµόσιων διαγωνισµών, προσφορές οι οποίες δεν είναι σύµφωνες 

µε ουσιώδεις όρους της προκήρυξης αποκλείονται από το διαγωνισµό. Όροι που 

τάσσονται ρητά από την προκήρυξη επί ποινή αποκλεισµού της προσφοράς από την 

περαιτέρω αξιολόγηση θεωρούνται οπωσδήποτε ως ουσιώδεις. Γίνεται, επίσης, 

δεκτό ότι, αν κάποιος έλαβε µέρος στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά, χωρίς 

να προβάλλει αντιρρήσεις ή να αµφισβητήσει κατ' άλλον τρόπο τη νοµιµότητα της 

προκήρυξης ή όρου της, δεν δικαιούται να την αµφισβητήσει µεταγενέστερα (βλ. 

Γνωµ. Ν.Σ.Κ. 803/1998, Ολοµ. και Σ.τ.Ε. 4231/2000, καθώς και την αναφερόµενη σε 

αυτές νοµολογία). 
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Γ. Στην προκειµένη περίπτωση, µε την υπ' αριθ. 511594/13.7.2005 
προκήρυξη το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία Ελληνικός 
Οργανισµός Τουρισµού (ΕΟΤ) προκήρυξε διεθνή ανοικτό διαγωνισµό, µε κριτήριο 
την συµφερότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου στον οποίο θα ανατεθεί ο 
σχεδιασµός προγράµµατος Μέσων, η αγορά χώρου/χρόνου στα Μέσα και η 
αναπαραγωγή του δηµιουργικού υλικού που είναι απαραίτητο για την διαφηµιστική 
εκστρατεία του ΕΟΤ στα Μέσα εξωτερικού για ένα έτος. Η διαφηµιστική εκστρατεία 
του ΕΟΤ θα πραγµατοποιηθεί στις οµάδες χωρών που προσδιορίζονται στο άρθρο 5 
της προκήρυξης και θα είναι συνολικού προϋπολογισµού µέχρι του ποσού των 
37.450.000 ευρώ πλέον φόρου προστιθεµένης αξίας και τυχόν νοµίµων κρατήσεων 
επί του ποσού αυτού. 

Στην προκήρυξη αυτή ορίζονται µεταξύ άλλων και τα εξής : 
«ΑΡΘΡΟ 1, ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο διαγωνισµός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί στον τόπο και στον 

χρόνο που αναφέρονται πιο κάτω σύµφωνα: 
Α. Με τους όρους της παρούσας προκήρυξης 

Β.  Με τις διατάξεις του Π.∆ 346/98 (ΦΕΚ 230/Α/98)  «Περί Προσαρµογής της 

Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της 

οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18.7.92» όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 

18/2000 (ΦΕΚ 15/Α/3.2.2000) και Π∆101 (ΦΕΚ95/Α/23.4.2003) και συµπληρωµατικά 

προς   τις   διατάξεις   των   Π∆394/96   (ΦΕΚ266/Α/4.12.96)    και   261/97   (ΦΕΚ 

186/Α/23.9.97)... 
Οι προσφορές θα κατατεθούν στον Ελληνικό Οργανισµό  Τουρισµού,   Τσόχα 7 

ΤΚ11521   Αθήνα,    στην   ∆ιεύθυνση   ∆ιοικητικού,   στον   1°   όροφο   -   ΓΕΝΙΚΟ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ.  Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν γραπτώς,  απευθείας ή 

ταχυδροµικά, και να κατατεθούν το αργότερο µέχρι Πέµπτη 8 Σεπτεµβρίου 2004 

και ώρα 14:00... 
Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και την ώρα που ορίζεται στην 

προκήρυξη (σηµ : 12-9-2005, ώρα 10:00). 
Προσφορές   που   υπεβλήθησαν  µετά   το   πέρας   της   ηµεροµηνίας  κατάθεσης 

αποκλείονται του διαγωνισµού, ∆ΕΝ αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται από την 

Επιτροπή στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες.  ∆ικαιολογητικά που
προσκοµίζονται στην επιτροπή από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υετά την
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών- σε αυτά περιλαµβάνονται 
και όσα δεν περιέχονται µέσα στον φάκελο των δικαιολογητικών-θεωρούνται ως 
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εκπρόθεσµα υποβληθέντα και δεν γίνονται δεκτά επί ποινή αποκλεισµού της σχετικής 

προσφοράς από την περαιτέρω διαδικασία διαγωνισµού. 

Η αποσφράγιση γίνεται µα την παρακάτω διαδικασία: 

Α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος µε τα «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», µονογράφονται δε και σφραγίζονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη 

της Επιτροπής όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. 

Εφόσον στο  φάκελο  αυτόν  δεν  περιέχονται  όλα  τα  προβλεπόµενα  από  την 

προκήρυξη δικαιολογητικά, ο υποβάλλων  την προσφορά  αποκλείεται µε πρακτικό 

της Επιτροπής της περαιτέρω διαδικασίας του διαγωνισµού και η επιτροπή δεν 

αποσφραγίζει το φάκελο της οικονοµικής του προσφοράς, αλλά τον διαβιβάζει µαζί µε 

τα δικαιολογητικά,  στην ∆/νση ∆ιοικητικού του ΕΟΤ προς επιστροφή του στον 

ενδιαφερόµενο... 

ΑΡΘΡΟ 2, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος: 

1. Φυσικά πρόσωπα ... 

2. Νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις τους ... 

3. Κοινοπραξίες ή συµπράξεις παρεχόντων υπηρεσίες ... 

Επίσης οι Ελληνικές ανώνυµες εταιρείες που θα συµµετάσχουν στον διαγωνισµό θα 

πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις   που τίθενται στο άρθρο 15 του Ν 2328/95 

όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 του Ν.  2414/96 (ΦΕΚ 135/Α) καθώς και των 

διατάξεων του Π∆82/1996 νια την ονοµαστικοποίηση    των µετοχών τους µέχρι 

φυσικού προσώπου, όπως ισχύουν, προκειµένου να είναι παραδεκτή η συµµετοχή 

τους στην διαδικασία ανάληψης έργου του ∆ηµοσίου ή Νοµικών Προσώπων του 

ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα... 

ΑΡΘΡΟ 3, ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. ΣΤΟ σφραγισµένο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται: 

• Η λέξη προσφορά... 

2.Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 

στοιχεία ως εξής: 

• Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα κατά περίπτωση ζητούµενα 

δικαιολογητικά της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού ... 

8. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

∆ικαιολογητικά κατά περίπτωση συµµετέχοντος 

8.1.1.Έλληνες Πολίτες... 

8.1.1.1. Εγγύηση συµµετοχής ... 8.1.3 
Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά 
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8.1.3.1. Εγγύηση συµµετοχής ... 
8.1.3.2.Πιστοποιητικό  αρµόδιας ∆ικαστικής ή  ∆ιοικητικής Αρχής,   έκδοσης  του 

τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να ποοκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 

απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

8.1.3.3.Προκειµένου νια Ελληνικές εταιρείες: α) πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής 

που εποπτεύει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, την εταιρεία, από το 

οποίο προκύπτει ότι οι µετοχές της µε βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι 

ονοµαστικές β) 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 τρεις εργάσιµες ηµέρες πριν από την 

ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 

Στην κατάσταση αυτή θα αναγράφονται τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του 

άρθρου 2 του Π.∆ 82/1996 και ο αριθµός της πράξης θεώρησης από την αρµόδια 

∆.Ο.Υ του βιβλίου µετόχων. ∆ιευκρινίζεται ότι αν το ηµεδαπό νοµικό πρόσωπο 

συµµετέχει στον διαγωνισµό και το ύψος της οικονοµικής προσφοράς του είναι 

µικρότερη του ποσού των 2.934.700 ΕΥΡΩ, δεν υπόκειται στις υποχρεώσεις της 

παρούσας παραγράφου για τις µετοχές. Για το σκοπό αυτό υποχρεούται να υποβάλει 

υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι η οικονοµική του προσφορά είναι µικρότερη 

του ποσού των 2.934.700 ΕΥΡΩ. Η δήλωση πρέπει να είναι θεωρηµένη από 

αστυνοµική ή άλλη αρµόδια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής και υποβάλλεται µε το 

φάκελο των δικαιολογητικών. 

8.3. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω δικαιολογητικά ή δεν 

καλύπτουν τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη 

δήλωση του συµµετέχοντος που γίνεται ενώπιον ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής ή 

Συµβολαιογράφου. 

Σηµειώνεται α)... β)ότι όλα τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά 

τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς. 

∆ικαιολογητικά που δεν περιλαµβάνονται στον κυρίως φάκελο ή που 

υποβάλλονται µετά το πέρας του χρόνου υποβολής των προσφορών, δεν 

γίνονται δεκτά. 

Έλλειψη έστω και ενός των προαναφερόµενων δικαιολογητικών συνεπάγεται 

τον αποκλεισµό του συµµετέχοντος και τη µη αξιολόγηση της πρότασης. Στην 

περίπτωση αυτή δεν αποσφραγίζονται οι φάκελοι της τεχνικής ως και της οικονοµικής 
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προσφοράς, οι οποίοι επιστρέφονται στον υποβάλλοντα µαζί µε την εγγυητική 

επιστολή συµµετοχής. 

Η επιτροπή του διαγωνισµού όπως επίσης και η υπηρεσία διατηρούν το 

δικαίωµα να ζητήσουν, πέραν των ως άνω, συµπληρωµατικά δικαιολογητικά καθώς 

και σχετικές διευκρινίσεις». 

∆. Επίσης, µε την υπ' αριθ. 511595/13.7.2005 προκήρυξη ο ΕΟΤ προκήρυξε 

διεθνή ανοικτό διαγωνισµό, µε κριτήριο τη πιο συµφέρουσα προσφορά, για την 

επιλογή αναδόχου στον οποίο θα ανατεθεί ο σχεδιασµός προγράµµατος Μέσων, η 

αγορά χώρου/χρόνου στα Μέσα και η αναπαραγωγή του δηµιουργικού υλικού που 

είναι απαραίτητο για τη διαφηµιστική εκστρατεία του ΕΟΤ στα Μέσα εσωτερικού για 

ένα έτος. Η διαφηµιστική εκστρατεία του ΕΟΤ στο εσωτερικό θα πραγµατοποιηθεί 

στις χρονικές περιόδους και µε στόχους που προσδιορίζονται στο άρθρο 5 της 

προκήρυξης και θα είναι συνολικού προϋπολογισµού µέχρι του ποσού των 

6.940.000 ευρώ πλέον φόρου προστιθέµενης αξίας και τυχόν νόµιµων κρατήσεων 

επί του ποσού αυτού. 

Στην προκήρυξη αυτή περιλαµβάνονται οι ίδιοι ακριβώς όροι µε τους 

ανωτέρω αναφερόµενους στην υπ' αριθ. 511594/13.7.2005 όµοια, µε τη διαφορά ότι 

ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού ορίστηκε η 13-9-2005 και ότι στις 

υποχρεώσεις της παραγράφου 8.1.3.3 υπόκεινται όλα τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα 

ανεξαρτήτως ύψους προσφοράς. 

III. Από τις ανωτέρω διατάξεις του νόµου και τους όρους των προκηρύξεων 

προκύπτουν τα ακόλουθα: 

1. Η ονοµαστικοποίηση των µετοχών ελληνικής ανώνυµης εταιρείας αποτελεί 

προϋπόθεση του παραδεκτού της συµµετοχής της σε δηµόσιο διαγωνισµό για την 

ανάθεση έργου, προµήθειας ή προσφοράς υπηρεσιών (ΣτΕ 15/2000 ΕΑ). Η 

συνδροµή της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται µε την υποβολή µε την προσφορά 

α) πιστοποιητικού της αρµόδιας αρχής που εποπτεύει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Κ.Ν. 2190/1920, τη συµµετέχουσα στο διαγωνισµό εταιρεία, ότι οι µετοχές της µε 

βάση το ισχύον καταστατικό της είναι ονοµαστικές και β) αναλυτικής κατάστασης 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, στην 

οποία αναγράφεται και ο αριθµός της πράξης θεώρησης του βιβλίου αυτού από την 

∆.Ο.Υ. Σε περίπτωση που µέτοχος της συµµετέχουσας είναι άλλη ελληνική ανώνυµη 

εταιρεία, τότε πρέπει και οι µετοχές αυτής να είναι ονοµαστικές και να 

προσκοµίζονται τα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών της, και ούτω 

καθεξής, µέχρι   φυσικού προσώπου. Περαιτέρω, εφόσον ο νόµος αρκείται στην 
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υποβολή αναλυτικής κατάστασης που συντάσσεται σύµφωνα µε τα στοιχεία που 

έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο µετόχων, γίνεται δεκτό ότι η υποβολή ακριβούς 

αποσπάσµατος του ίδιου του βιβλίου µετόχων πληροί τις απαιτήσεις του νόµου για 

την υποβολή αναλυτικής κατάστασης µετόχων. 

2. Οι   συµµετέχοντες   σε   δηµόσιους   διαγωνισµούς   για   την   ανάθεση 

προσφοράς   υπηρεσιών,   προκειµένου   να  γίνουν  δεκτοί,   πρέπει   να   πληρούν 

ορισµένες προϋποθέσεις προσωπικής και επαγγελµατικής καταλληλότητας που 

τίθενται κατ' αρχήν µε την Οδηγία 92/50/ΕΟΚ, η οποία ενσωµατώθηκε στο εθνικό 

δίκαιο µε το Π.∆. 346/1998. Προς τούτο οι αναθέτουσες αρχές δικαιούνται να ζητούν 

πιστοποιητικά από τα οποία προκύπτει ότι ο συµµετέχων δεν βρίσκεται σε κάποια 

από τις νοµικές καταστάσεις που αφαιρούν ή περιορίζουν την ικανότητά του να 

διαχειρίζεται την περιουσία του (πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, αναγκαστική 

εκκαθάριση, πτωχευτικό συµβιβασµό), καθώς επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος 

του τέτοια διαδικασία. Ένα από τα πιστοποιητικά αυτά, απαιτούµενο από τις ως άνω 

προκηρύξεις επί ποινή αποκλεισµού, είναι και το πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής 

ή  διοικητικής αρχής ότι  οι συµµετέχοντες δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης. Περαιτέρω, παρέχεται από το νόµο, αλλά και 

τους   όρους   των   ως   άνω  προκηρύξεων,   η   δυνατότητα   αντικατάστασης  των 

πιστοποιητικών αυτών µε υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντος ενώπιον δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου, στις περιπτώσεις που αυτά δεν εκδίδονται 

στη χώρα προέλευσης. Η υπεύθυνη αυτή δήλωση πρέπει κατ' αρχήν να βεβαιώνει 

την αδυναµία εκδόσεως του  πιστοποιητικού  και ταυτόχρονα ότι  ο δηλών δεν 

βρίσκεται στη συγκεκριµένη νοµική κατάσταση (βλ. επίσης Γνωµ. Ν.Σ.Κ. 380/2005 

επί συναφών θεµάτων διαγωνισµών ανάθεσης δηµοσίων έργων). 

3. ∆ικαιολογητικά που κατά το νόµο και την προκήρυξη υποβάλλονται επί 

ποινή αποκλεισµού µε το φάκελο της προσφοράς δεν γίνονται δεκτά µετά την κήρυξη 

περαιωµένης της διαδικασίας παραλαβής των προσφορών. Η έλλειψη έστω και ενός 

από αυτά έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό της προσφοράς που παρουσιάζει την 

έλλειψη από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία, κατά δεσµία αρµοδιότητας της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (ΣτΕ 743/2000). Περαιτέρω, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχει 

δικαίωµα να ζητήσει συµπληρωµατικά δικαιολογητικά, δηλαδή δικαιολογητικά που 

δεν περιλαµβάνονται στην προκήρυξη, καθώς και διευκρινίσεις, προκειµένου οι 

συµµετέχοντες   στο   διαγωνισµό   να   συµπληρώσουν   ή   να   διευκρινίσουν   το 

περιεχόµενο   εµπροθέσµως   υποβληθέντων   δικαιολογητικών,   χωρίς,   όµως,   να 

υποβάλλουν νέα, κρίσιµα κατά την προκήρυξη, στοιχεία (ΣτΕ 436/2002, 119/1996 

Ε.Α.). 
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4. Σύµφωνα µε τις ανωτέρω προκηρύξεις το πιστοποιητικό περί µη ενάρξεως 

της διαδικασίας θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση της παρ. 8.1.3.2 και η αναλυτική 

κατάσταση µετόχων της παρ. 8.1.3.3.β πρέπει να υποβάλλονται µε το σφραγισµένο 

φάκελο   της  προσφοράς   επί  ποινή   αποκλεισµού   αυτής  από  την  περαιτέρω 

αξιολόγηση. Σε περίπτωση δε υποβολής υπεύθυνης δήλωσης του συµµετέχοντος σε 

αντικατάσταση του πιστοποιητικού, η δήλωση αυτή πρέπει να υποβληθεί µε το 

σφραγισµένο   φάκελο της προσφοράς και να βεβαιώνει αφενός µεν την αδυναµία 

εκδόσεως του πιστοποιητικού, αφετέρου δε ότι ο συµµετέχων δεν βρίσκεται στην 

ανωτέρω νοµική κατάσταση. Η υποβολή µε το φάκελο της προσφοράς βεβαίωσης 

της αρµόδιας δικαστικής αρχής ότι δεν εκδίδεται το πιστοποιητικό της παρ. 8.1.3.2., 

χωρίς να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ίδιου περί µη ενάρξεως της 

διαδικασίας θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση, δεν αντικαθιστά το µη υποβληθέν 

πιστοποιητικό.   Η  Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού  δεν επιτρέπεται  να  δεχτεί  µετά  την 

αποσφράγιση των προσφορών την υποβολή της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης και 

οφείλει να αποκλείσει την προσφορά από την περαιτέρω αξιολόγηση. Οµοίως, 

οφείλει να αποκλείσει την προσφορά συµµετέχουσας στο διαγωνισµό ελληνικής 

ανώνυµης εταιρείας, η οποία δεν προσκόµισε την αναλυτική κατάσταση µετόχων της 

παρ. 8.1.3.3.β ισχυριζόµενη ότι από το καταστατικό της προκύπτει ότι έχει ένα µόνο 

µέτοχο, φυσικό πρόσωπο, πολλώ µάλλον όταν η βασιµότητα του ισχυρισµού αυτού 

δεν διαπιστώνεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

5. Τέλος,   εφόσον  η   Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού  έχει   ευχέρεια  να  ζητήσει 

συµπληρωµατικά έγγραφα προς συµπλήρωση ή διευκρίνιση δικαιολογητικού που 

έχει  προσκοµισθεί,   στην περίπτωση  κατά  την οποία  από  τα προσκοµισθέντα 

αποδεικτικά  ονοµαστικοποίησης  των  µετοχών  συµµετέχουσας  στο  διαγωνισµό 

ελληνικής ανώνυµης εταιρείας προκύπτει ότι ένας από τους µετόχους της είναι 

ανώνυµη εταιρεία, µπορεί να ζητήσει συµπληρωµατικά στοιχεία για να διαπιστώσει 

τη βασιµότητα του ισχυρισµού της ότι πρόκειται περί αλλοδαπής ανώνυµης εταιρείας, 

η οποία δεν έχει υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών της. Εάν, όµως, από 

τα συµπληρωµατικά αυτά στοιχεία προκύψει πως η εταιρεία αυτή είναι ελληνική, η 

Επιτροπή δεν επιτρέπεται να δεχτεί τα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των 

µετοχών της, δοθέντος ότι αυτά έπρεπε να είχαν υποβληθεί µε το φάκελο της 

προσφοράς, η οποία πρέπει για το λόγο αυτό να αποκλεισθεί από την περαιτέρω 

αξιολόγηση. 

IV. Από τα τεθέντα υπόψη του Τµήµατος πρακτικά συνεδριάσεως των 

Επιτροπών των ως άνω δυο διαγωνισµών συνάγονται τα ακόλουθα κρίσιµα στοιχεία 

σε σχέση µε τα τεθέντα ερωτήµατα: 
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1. Κατά  την ηµέρα  διεξαγωγής του πρώτου διαγωνισµού,  η Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση και προέβη σε αποσφράγιση των 

πέντε   (5)   προσφορών   που   είχαν   υποβληθεί,   άνοιγµα   των   φακέλων   των 

δικαιολογητικών και καταγραφή των περιεχοµένων σε αυτές δικαιολογητικών. Από τις 

εργασίες αυτές της Επιτροπής διαπιστώθηκε (βλ. πρακτικό 1/12-9-2005) ότι η ένωση 

εταιριών  ΑSHLEY & HOLMES  -  ΚΑRAMELLA-  PUBLICITAS HELLAS  είχε 

καταθέσει, αντί για την αναλυτική κατάσταση των µετόχων, απόσπασµα του βιβλίου 

µετόχων θεωρηµένο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. και επικυρωµένο από δικηγόρο. 

2. Κατά   την   αποσφράγιση   των   προσφορών   και   τον   έλεγχο   των 

δικαιολογητικών του δεύτερου διαγωνισµού, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διαπίστωσε 

(πρακτικό 1/13-9-2005) ότι έξι από τους δέκα συµµετέχοντες στο διαγωνισµό είχαν 

ελλείψεις στα δικαιολογητικά τους. Ειδικότερα: 

α) Η ΜΑSS ∆ιαφηµίσεις Α.Ε. προσκόµισε αντί αναλυτικής κατάστασης 

µετόχων απόσπασµα από το βιβλίο µετόχων µε την πράξη θεώρησης του βιβλίου 

από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., στο οποίο αναφέρονται οι µέτοχοι της εταιρείας και ο 

αριθµός των µετοχών κάθε µετόχου. Από το δικαιολογητικό αυτό προκύπτει ότι ένας 

από τους µετόχους της είναι η εταιρεία simon, για την οποία δεν προσκόµισε 

δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών της, αιτιολογεί δε την παράλειψη 

αυτή προβάλλοντας ότι πρόκειται για αλλοδαπή εταιρεία. 

β) Οµοίως, η ένωση των εταιρειών ASHLEY & HOLMES-KARAMELLA 

προσκόµισε απόσπασµα του βιβλίου µετόχων της αντί αναλυτικής κατάστασης, το 

οποίο φέρει την πράξη θεώρησης από τη ∆.Ο.Υ. και στο οποίο αναφέρονται οι 

µέτοχοι της κάθε εταιρείας και ο αριθµός των µετοχών κάθε µετόχου, που είναι 

φυσικά πρόσωπα. 

γ) Η εταιρεία Ευρωπαϊκός ∆ιαφηµιστικός Οργανισµός Α.Ε. ∆ιαφηµίσεων 

Προβολής και Εκδόσεων δεν προσκόµισε αναλυτική κατάσταση µετόχων, ούτε άλλο 

ισοδύναµο ή µη έγγραφο. Η δε παριστάµενη κατά την διαδικασία εκπρόσωπός της 

ισχυρίστηκε ότι αυτό δεν απαιτείται διότι από το υποβληθέν καταστατικό της εταιρείας 

προκύπτει ότι έχει ένα µόνο µέτοχο, φυσικό πρόσωπο, πράγµα το οποίο όµως δεν 

διαπιστώθηκε από την Επιτροπή. 

δ) Τέλος, οι Εταιρείες GEO YOUNG & RUBICAM, DOT & DASH 

COMMUNICATION ΑΕ ∆ιαφηµίσεις Α.Ε. και SΡΟΤ ΤΗΟΜSΟΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. δεν προσκόµισαν πιστοποιητικό περί µη ενάρξεως διαδικασίας 

θέσεως αυτών σε αναγκαστική διαχείριση, σύµφωνα µε την παρ. 8.1.3.2 της 

προκήρυξης, ούτε υπεύθυνη δήλωση της παρ. 8.3 σε αντικατάσταση αυτού, αλλά 

προσκόµισαν πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών,  τµήµατος ασφαλιστικών 
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µέτρων, σύµφωνα µε το οποίο δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, διότι δεν τηρούνται 

αντίστοιχα βιβλία. 

V. Κατόπιν των ανωτέρω και µε βάση τις παραπάνω παραδοχές, σύµφωνα 

µε την οµόφωνη γνώµη του Τµήµατος, στο πρώτο σκέλος του ερωτήµατος αρµόζει 

καταφατική απάντηση και στο δεύτερο και στο τρίτο σκέλος αρνητική. Ειδικότερα: 

α) Το ακριβές απόσπασµα του βιβλίου µετόχων συµµετέχουσας στο 

διαγωνισµό ελληνικής ανώνυµης εταιρείας, από το οποίο προκύπτουν όλα τα 

απαιτούµενα κατά το νόµο και την προκήρυξη στοιχεία και, σε συνδυασµό µε το 

προσκοµισθέν πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής που κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 

εποπτεύει την εταιρεία περί του ότι οι µετοχές της µε βάση το ισχύον καταστατικό 

είναι ονοµαστικές, αποδεικνύεται η ονοµαστικοποίηση των µετοχών της µέχρι 

φυσικού προσώπου, πληροί τις απαιτήσεις του νόµου περί υποβολής αναλυτικής 

κατάστασης µετόχων και, εφόσον υποβάλλεται µε τον σφραγισµένο φάκελο της 

προσφοράς, πρέπει να γίνει δεκτό. 

β) Η βεβαίωση της αρµόδιας δικαστικής αρχής ότι δεν εκδίδεται το 

απαιτούµενο κατά το νόµο και την προκήρυξη πιστοποιητικό περί του ότι ο 

συµµετέχων δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, 

εάν δεν συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ίδιου περί του ότι δεν τελεί υπό τη 

διαδικασία αυτή, δεν αντικαθιστά το πιστοποιητικό αυτό και εποµένως συντρέχει 

λόγος αποκλεισµού από την περαιτέρω αξιολόγηση των προσφορών που 

παρουσιάζουν την έλλειψη αυτή. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού δεν επιτρέπεται να δεχθεί 

µετά το πέρας της προθεσµίας υποβολής των προσφορών και την αποσφράγιση 

αυτών την ως άνω δήλωση, δοθέντος ότι πρόκειται περί δικαιολογητικού το οποίο 

κατά την προκήρυξη έπρεπε, επί ποινή αποκλεισµού, να βρίσκεται µέσα στο φάκελο 

της προσφοράς. 

γ) Οµοίως, στην περίπτωση κατά την οποία συµµετέχουσα ελληνική ανώνυµη 

εταιρεία παρέλειψε να υποβάλλει αναλυτική κατάσταση µετόχων, την οποία είχε 

υποχρέωση να προσκοµίσει µε το φάκελο της προσφοράς επί ποινή αποκλεισµού, 

ισχυριζόµενη ότι από το καταστατικό της προκύπτει πως κάτοχος των µετοχών της 

είναι ένα µόνο φυσικό πρόσωπο, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η οποία, µάλιστα, δεν 

διαπίστωσε το βάσιµο του ισχυρισµού αυτού, έχει δεσµία αρµοδιότητα να αποκλείσει 

την προσφορά αυτή. Αντιθέτως, στην περίπτωση κατά την οποία από τα αποδεικτικά 

ονοµαστικοποίησης των µετοχών ανώνυµης εταιρείας που έχουν υποβληθεί 

προκύπτει ότι ένας από τους µετόχους της είναι ανώνυµη εταιρεία, η Επιτροπή 

µπορεί να ζητήσει συµπληρωµατικά στοιχεία για να διαπιστώσει τη βασιµότητα του 

ισχυρισµού ότι πρόκειται περί αλλοδαπής ανώνυµης εταιρείας, η οποία δεν έχει 
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υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών της. Εάν, όµως, από τα 

συµπληρωµατικά αυτά στοιχεία προκύψει πως η εταιρεία αυτή είναι ελληνική, 

η Επιτροπή δεν επιτρέπεται να δεχτεί τα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης 

των µετοχών της, δοθέντος ότι αυτά έπρεπε να είχαν υποβληθεί µε το φάκελο 

της προσφοράς, η οποία πρέπει για το λόγο αυτό να αποκλεισθεί από την 

περαιτέρω αξιολόγηση.  

Θεωρήθηκε 

 

Ο Προεδρεύων                                                          Η Εισηγήτρια 

Κωνσταντίνος Βολτής                                              Αικατερίνη Γρηγορίου 

Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.                                               Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. 
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