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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ανακοινώνεται από την εταιρεία σύµφωνα µε τη παρ.5 του άρθρου 1 του Π.∆ 82/1996, η 
πρόθεση της να συµµετέχει είτε η ίδια αυτοτελώς είτε ως µέλος κοινοπραξίας στις 
διαδικασίες ανάληψης έργων και προµηθειών του ∆ηµοσίου που εµπίπτουν στις διατάξεις 
του Άρθρου 8 του Ν.3310/2005, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε το 
Ν.3414/2005 το Π.∆. 82/1996 ως ισχύει.  
Συγκεκριµένα η εταιρεία προτίθεται να συµµετάσχει στον διεθνή ανοικτό διαγωνισµό µε 
αριθµό πρωτοκόλλου διακήρυξης 3756/5-7-2007 που προκήρυξε ο ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ και 
θα διεξαχθεί την 19η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007, ως και στις τυχόν µεταθέσεις της ηµεροµηνίας 
διενέργειας ή και στις επαναλήψεις του εν λόγω διαγωνισµού, για την προµήθεια 
«ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 
2005,2006,2007 του Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ » Ειδικότερα:1) Τεσσάρων(4) απορριµµατοφόρων 16m3 
τύπου πρέσας, (2)∆ύο (2) Ειδικών οχηµάτων πλύσης κάδων απορριµµάτων για κάδους από 
120lt έως 1.100 lt, (3) ∆ιακοσίων πενήντα (250) κάδων απορριµµάτων1.100 lt και (4) 
∆ιακοσίων πενήντα (250) πλαστικών κάδων απορριµµάτων 660 lt., 
Ως προϋπολογισµός δαπάνης για τον εν λόγω διαγωνισµό ορίζεται το ποσό των 
1.214.692,50 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ(19%). Επίσης ανακοινώνεται από την 
εταιρεία ότι οι ανώνυµες εταιρείες-µέτοχοι της, που οφείλουν σύµφωνα µε τις ως άνω 
διατάξεις του Αρθρου 8 του ν.3310/2005 σε συνδυασµό µε το Άρθρο 1 του Π.∆. 82/96 ως 
ισχύουν να έχουν ονοµαστικοποιήσει τις µετοχές τους µέχρι φυσικού προσώπου, οφείλουν 
να της παράσχουν τα προβλεπόµενα από τις ανωτέρω διατάξεις στοιχεία, που βεβαιώνουν 
τη συµµόρφωσή τους µε τις διατάξεις αυτές, περί ονοµατικοποίησης των µετοχών τους. 
Τέλος γνωστοποιούνται και οι προβλεπόµενες στο άρθρου 2 παρ. 2&3 του Π.∆. 82/96 
κυρώσεις περί στέρησης α) των δικαιωµάτων παραστάσεως και ψήφου τους στη Γενική 
Συνέλευση της εταιρείας µας και β) των κάθε είδους περιουσιακών τους δικαιωµάτων, που 
απορρέουν από τη µετοχική τους ιδιότητα, µέχρι την πλήρη συµµόρφωσή τους µε τις 
ανωτέρω υποχρεώσεις τους. 
 

 


