
ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΑΡ.ΜΑΕ 6620/06/Β/86/23 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Προς το ∆.Σ. του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 
 
Με την παρούσα σας ανακοινώνουµε, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του Π.∆. 82/1996, ότι η εταιρία 
µας προτίθεται, είτε η ίδια είτε ως µέλος κοινοπραξιών, να συµµετάσχει στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προµηθειών που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3345/2005 (Α' 138/16.6.2005), διατάξεις στις οποίες 
παραπέµπει το άρθρο 12 του ν. 3310/2005.  
 
Η εταιρία µας προτίθεται να συµµετάσχει µέσα στο έτος: 

1) Σε έργα ή προµήθειες του ∆ηµοσίου, των Ενόπλων ∆υνάµεων, των ∆ΕΚΟ, των Ν.Π.∆.∆., του ευρύτερου 
∆ηµοσίου Τοµέα, των Υπουργείων και των υπό των Υπουργείων εποπτευοµένων οργανισµών και φορέων.  

2) Σε έργα ή προµήθειες που πρόκειται να προκηρυχθούν από την Ανώνυµη Εταιρεία "Κοινωνία της 
Πληροφορίας (ΚτΠ ΑΕ)".  

3) Σε έργα ή προµήθειες που πρόκειται να προκηρυχθούν από ιδιωτικούς φορείς. 
 
Ειδικότερα, στο προσεχές διάστηµα, η εταιρία µας προτίθεται να συµµετάσχει στους κάτωθι διαγωνισµούς, η 
διενέργεια των οποίων αποφασίστηκε µε την υπ’ αριθ. 1634/168/15-2-2008 απόφαση του ∆.Σ της ∆ηµόσιας 
Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.), και έχουν ως αντικείµενα τη: 

α. «Μελέτη, προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήµατος Τριπαραγωγής Ηλεκτρισµού 
Θερµότητας και Ψύξης για το Γ.Ν.Α ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», προϋπολογισµού 3.451.000,00 ευρώ, 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., ο οποίος θα διενεργηθεί την 12η Μαΐου 2008 και ώρα 10:00 ή σε όποια άλλη 
ηµεροµηνία τυχόν οριστεί.   

        β.  «Μελέτη, προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήµατος Τριπαραγωγής Ηλεκτρισµού  
Θερµότητας και Ψύξης για το Π.Γ.Ν.Α. ΚΑΤ», προϋπολογισµού 1.546.800,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α., ο οποίος θα διενεργηθεί την 13η Μαΐου 2008 και ώρα 10:00 ή σε όποια άλλη ηµεροµηνία τυχόν 
οριστεί.   

        γ.  «Μελέτη, προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήµατος Τριπαραγωγής Ηλεκτρισµού 
Θερµότητας και Ψύξης για το Γ.Ν. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», προϋπολογισµού 1.686.100,00 ευρώ, 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., ο οποίος θα διενεργηθεί την 14η Μαΐου 2008 και ώρα 10:00 ή σε όποια άλλη 
ηµεροµηνία τυχόν οριστεί.   

         δ. «Μελέτη, προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήµατος Τριπαραγωγής Ηλεκτρισµού 
Θερµότητας και Ψύξης για το Π.Γ.Ν. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», προϋπολογισµού 1.677.200,00 ευρώ, 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., ο οποίος θα διενεργηθεί την 15η Μαΐου 2008 και ώρα 10:00 ή σε όποια άλλη 
ηµεροµηνία τυχόν οριστεί.   

         ε.  «Μελέτη, προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήµατος Τριπαραγωγής Ηλεκτρισµού  
Θερµότητας και Ψύξης για το Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟ», προϋπολογισµού 1.894.900,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α., ο οποίος θα διενεργηθεί την 16η Μαΐου 2008 και ώρα 10:00 ή σε όποια άλλη ηµεροµηνία τυχόν 
οριστεί.   

 
Οι Μετοχές της εταιρίας µας είναι ονοµαστικές. 
 
Για τους µετόχους που είναι ανώνυµες εταιρίες και δεν έχουν προβεί στη µέχρι φυσικού προσώπου κατά την έννοια 
του άνω διατάγµατος ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους, οι προβλεπόµενες κυρώσεις συνίστανται στη στέρηση 
των δικαιωµάτων παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας καθώς και των κάθε είδους 
περιουσιακών δικαιωµάτων που απορρέουν από τη µετοχική τους ιδιότητα. Τα δικαιώµατα αυτά ανακτώνται µόνο 
εφόσον οι παραπάνω µέτοχοι ονοµαστκοποιήσουν τις µετοχές τους και παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για 
τον µέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισµό των µετόχων τους που είναι ανώνυµες εταιρίες κατά την έννοια της παρ. 
5 του άρθρου 1 του Π.∆. 82/96. 
 

Πέραµα 18 Απριλίου 2008 
Για την εταιρία ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 


