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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. 

 

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΩΝ Ή ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

 

Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 

82/1996, είτε η ίδια είτε ως μέλος κοινοπραξιών ή ενώσεων, προτίθεται να συμμετάσχει στις διαδικασίες 

ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου 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 Υπουργείων και σε διαγωνισμούς των 

εποπτευομένων από αυτά οργανισμών και φορέων, ως και σε διαγωνισμούς των IKA –ETAM,  ΕΥΔΑΠ Α.Ε., 

Δ.Ε.Η. Α.Ε., Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) καθώς και των Δήμων 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, ενώ ανακοινώσαμε σε αυτές και 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.Δ. 82/96. 

 

    

 


