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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΕΚ FC DEVELOPMENT NETWORK» και αριθμό ΓΕΜΗ 132030501000. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ανακοινώνει ότι :  
 

Την 13/06/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης 1765094, η με 
αριθμό 4191/19 - 13/06/2019 απόφασή της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, με 
την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 1 & 4 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 132030501000, σύμφωνα με την από 12/04/2019 
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. 
 
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις 
τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
ανακοίνωσης. 
 
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4191/19 - 
13/06/2019). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx 

 

mailto:info@acci.gr


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Της Ανώνυμης Εταιρείας (A.E.) με την επωνυμία «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕΚ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «AEK CC» 

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 132030501000 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «AEK CC». Για τις διεθνείς συναλλαγές της 

εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αναγράφεται και σε ξένη 

γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Αμαρουσίου, Δήμου Αμαρουσίου, 

Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών. Η εταιρεία για την εκπλήρωση των 

σκοπών της δύναται να ιδρύει εργοστάσια, γραφεία, υποκαταστήματα, αντιπροσωπίες ή 

άλλης μορφής εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Η Διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση 

στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών από την Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής 

Απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του παρόντος καταστατικού της 

και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2064. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΣΚΟΠΟΣ 

1. Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας καθ’ όλη τη διάρκειά της είναι: α) Η εμπορία τόσο 

χονδρική όσο και λιανική αθλητικών και μη ειδών, ρούχων, άλλων ενδυμάτων και 

εξοπλισμού εντός και εκτός καταστημάτων, ακόμα και με αλληλογραφία είτε μέσω 
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διαδικτύου, β) Η δημιουργία Ακαδημίας ποδοσφαίρου, η εμπορία αθλητικών ειδών, ρούχων, 

άλλων ενδυμάτων και εξοπλισμού χονδρικώς είτε λιανικώς εντός και εκτός 

καταστημάτων, ακόμα και με αλληλογραφία είτε μέσω διαδικτύου και προμήθειες επί των 

πωλήσεων αυτών, γ) Η ανάπτυξη και η οργάνωση Δικτύου συνεργαζόμενων Ακαδημιών –

Συλλόγων ποδοσφαίρου (με συγκεκριμένες προδιαγραφές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα) 

με την ονομασία «AEK FC DEVELOPMENT NETWORK» με την συνεργασία Ακαδημιών-

Συλλόγων εσωτερικού-εξωτερικού, δ) Η ανάπτυξη και ποιοτική εκπαίδευση των νεαρών 

παικτών στις ακαδημίες ποδοσφαίρου στα πλαίσια της προώθησης της αθλητικής και 

ψυχαγωγικής εκπαίδευσης, η παροχή υπηρεσιών προπόνησης των νεαρών αθλητών και 

υπηρεσιών σχολής αθλημάτων. Η συνεργασία των αθλητών μεταξύ τους, η στήριξη και 

προώθηση νέων ταλαντούχων ποδοσφαιριστών στην ομάδα της ΑΕΚ και η παροχή 

κινήτρων για ενασχόληση με τον αθλητισμό, ε) Η παροχή υπηρεσιών αθλητικών 

σωματείων και παροχή οιωνδήποτε υπηρεσιών σχετικών με δραστηριότητες αθλητισμού 

και ψυχαγωγίας, στ) Η πώληση δικαιωμάτων αγώνων τηλεοπτικής ή διαδικτυακής (μέσω 

internet) μετάδοσης στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, η διανομή προγράμματος κατ’ οίκον μέσω 

καλωδιακής υποδομής – με χρέωση ανά θέαση (live streaming) , καθώς και κάλυψη 

υπηρεσιών ενσύρματων τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων και άλλων ασυρμάτων 

αντίστοιχων υπηρεσιών, ζ) Η παροχή υπηρεσιών τόσο ενοικίασης όσο και χρηματοδοτικής 

μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού, η) Η παροχή υπηρεσιών περί χορήγησης 

αδειών για την εμπορική εκμετάλλευση και εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης εμπορικών 

σημάτων, χρωμάτων και διακριτικών γνωρισμάτων της ομάδας, όσο και δικαιωμάτων επί 

συμβάσεων δικαιόχρησης, θ) Η διαφημιστική εκμετάλλευση των αγώνων μέσω της 

διάθεσης διαφημιστικού χώρου ή/και χρόνου στο διαδίκτυο, η πώληση διαφημιστικού 

χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο επί αμοιβής, είτε βάσει συμβάσεως, η πώληση διαφήμισης 

αναφορικά με πάσης φύσεως προωθητικές ενέργειες και διοργάνωση εκδηλώσεων 

σχετικά με την ομάδα, καθώς και όποιες άλλες πωλήσεις διαφημιστικού χώρου ή χρόνου 

που δύνανται να εκτελούνται με αμοιβή ή βάσει σύμβασης, η παρουσία περιμετρικής 

διαφήμισης του γηπέδου και εξασφάλιση τηλεοπτικών δικαιωμάτων, καθώς και η παροχή 

περαιτέρω υπηρεσιών διάθεσης χώρου καταστήματος για την εποικοδομητική προβολή 
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αγαθών και εν γένει οιωνδήποτε άλλων διαφημιστικών υπηρεσιών και ι) Η διοργάνωση 

εκδηλώσεων σχετικών με την δράση, την ιστορία, την αθλητική πνευματική και 

πολιτιστική καταξίωση, αρωγή και ανάδειξη της ομάδας, η εν γένει διοργάνωση πάσης 

φύσεως προωθητικών ενεργειών για την προβολή της ομάδας στο φίλαθλο και ευρύτερο 

κοινό, καθώς και η δυνατότητα εμπορικής διαχείρισης κι διάθεσης εισιτηρίων για τα ως 

άνω θέματα, αθλητικά, πολιτιστικά στα πλαίσια προώθησης αγώνων, οιωνδήποτε 

προγραμματισμένων εκδηλώσεων και εν γένει ενεργειών με στόχο την ανάδειξη και 

προώθηση της ομάδας. Για την επίτευξη των ανωτέρω καθίσταται αναγκαία η συμμετοχή 

και συνεργασία περισσοτέρων συλλόγων. 

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: Α) Να συμμετέχει ή να συνεργάζεται 

με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερείς σκοπούς ή να 

συμμετέχει ή να ιδρύει εταιρείες με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που υπόκειται 

στην έγκριση της πρώτης μετά την απόφαση, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

των μετόχων, Β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, Γ) Να 

συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες ή να απορροφά άλλες συναφείς επιχειρήσεις, 

ολόκληρες ή κλάδους αυτών, ατομικές ή εταιρικές ή να εισφέρει κλάδους σε υφιστάμενη 

ή συνιστώμενη νέα εταιρεία, Δ) Να ιδρύει νέες επιχειρήσεις και εταιρείες που θα έχουν 

τους ίδιους σκοπούς καθώς και να συμμετέχει ή αντιπροσωπεύει ή συνεργάζεται με 

οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρείες ή επιχειρήσεις υφιστάμενες ή μελλοντικά 

ιδρυθησόμενες ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, Ε) Να 

διενεργεί γενικά κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν 

κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία και χρήσιμη, άμεσα ή έμμεσα, 

βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα για την πραγματοποίηση των σκοπών της, ΣΤ) Να 

παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους προς εξασφάλιση υποχρεώσεων των εταιρειών στις 

οποίες συμμετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται ή οποιονδήποτε τρίτον, Ζ) Να διενεργεί 

κάθε άλλη εμπορική εργασία, η οποία θα αποφασισθεί από τη Συνέλευση των εταίρων. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ, 

διαιρείται σε δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα 

(10) ευρώ η κάθε μία και θα καταβληθεί ολόκληρο σύμφωνα με όσα λεπτομερώς ορίζονται 

στο άρθρο 10 του παρόντος καταστατικού. 

Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920 

όπως ισχύει σήμερα. Ειδικά δε ορίζεται με το παρόν ότι επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου 

με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των ως άνω 

Κ.Ν. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες και μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές με 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που λαμβάνεται με εξαιρετική 

απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου, κατά τα οριζόμενα στον 

ως άνω Κ.Ν. Η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας αποδεικνύεται με την έκδοση 

μετοχικών τίτλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, 

μέχρι την έκδοση οριστικών μετοχικών τίτλων θα εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Για τις Γενικές Συνελεύσεις ισχύουν τα οριζόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει 

σήμερα, ειδικά με το παρόν ορίζεται ότι η δημοσίευση της πρόσκλησης για τις Γ.Σ. μπορεί 

να γίνεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας, σε περίπτωση δε 

που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η 

πρόσκληση μπορεί να γίνεται μέσω e-mail. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως 

επτά (7) συμβούλους με διετή θητεία μέλη που προέρχονται από μετόχους ή και μη 
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μετόχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση των 

εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών (εκτός από 

αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, στον 

Πρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους αναπληρωτές αυτών και σε άλλα μέλη του 

Δ.Σ. ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός εταιρείας ή εκτός Δ.Σ., καθορίζοντας συγχρόνως με 

την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται οι εξουσίες αυτές. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Η Εταιρική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 

31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο 

οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας 

σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει 

την 31η Δεκεμβρίου ιδίου έτους 2014. 

 

ΑΡΘΡΟ 10º 

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου 

Το μετοχικό κεφάλαιο, που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού και 

ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δυο χιλιάδες 

τετρακόσιες (2.400) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμίας δέκα (10) ευρώ, 

αναλαμβάνουν να καλύψουν οι ιδρυτές της εταιρείας  που συνίσταται με το παρόν 

καταστατικό και ειδικότερα: 1) Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΟΓΛΟΥ καλύπτει μετοχές συνολικής 

αξίας ευρώ είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων (23.600) και αναλαμβάνει δύο χιλιάδες 

τριακόσιες εξήντα (2.360) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης (10) ευρώ, 2) Ο 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΔΕΣ καλύπτει μετοχές συνολικής αξίας εκατό (100) ευρώ και 

αναλαμβάνει δέκα (10) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης (10) ευρώ, 3) Η 

ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΚΑΚΗ καλύπτει μετοχές συνολικής αξίας εκατό (100) ευρώ και αναλαμβάνει 

δέκα (10) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης (10) ευρώ, 4) Ο ΑΙΜΙΛΙΟΣ 

ΒΡΑΧΥΠΕΔΗΣ καλύπτει μετοχές συνολικής αξίας εκατό (100) ευρώ και αναλαμβάνει δέκα 

(10) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης (10) ευρώ και 5) Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ καλύπτει μετοχές συνολικής αξίας εκατό (100) ευρώ και αναλαμβάνει δέκα 

(10) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης (10) ευρώ. 

Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου από τους 

ιδρυτές θα γίνει με κατάθεση σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας 

αμέσως μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια 

εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης και 

έγκρισης του παρόντος καταστατικού. 

 

ΑΡΘΡΟ 11º 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία από τη νόμιμη σύσταση 

αυτής μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 

έτους 2015 είναι πενταμελές, αποτελείται από τους παρακάτω οι οποίοι θα έχουν τις 

ακόλουθες θέσεις: 

1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ του Ελευθερίου με τα ίδια όπως παραπάνω στοιχεία ως 

Πρόεδρος. 

2) ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΚΑΚΗ του Αθανασίου με τα ίδια όπως παραπάνω στοιχεία ως Αντιπρόεδρος. 

3) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΔΕΣ του Γεωργίου  με τα ίδια όπως παραπάνω στοιχεία ως Διευθύνων 

Σύμβουλος. 

4) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΚΑΣ του Ιωάννη και της Αθανασίας, Οικονομικός Διευθηντής, 

γεννημένος στην Αθήνα έτος 1963, κάτοικος Βριλησσιών, οδός Διός αριθμός 43 Ζ, κάτοχος 

του ΑΖ 503024/23-11-2007 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ Βριλησσίων (ΑΦΜ 030814516) ως 

μέλος. 

5) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ του Γεωργίου και της Αθανασίας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, 

γεννημένος στην Αθήνα έτος 1972, κάτοικος Κορυδαλλού, οδός Π. Μελά αρθμός 23, Αγία 

Βαρβάρα, κάτοχος του ΑΗ 049056 δελτίου ταυτότητας, του Α.Τ Αγίας Βαρβάρας (ΑΦΜ 

056593791 Δ.Ο.Υ Κορυδαλλού, ως μέλος. 
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ΑΡΘΡΟ 12º 

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης 

Για τον έλεγχο της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζεται η ελεγκτική εταιρεία με την 

επωνυμία «MAZERS AE» με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 154 και ειδικότερα ως τακτικός 

Ορκωτός - Λογιστής ο κ. Κωνσταντίνος Μακρής του Γεωργίου και της Γαρυφαλλιάς, 

γεννημένος στην Αθήνα, κάτοικος Παλαιάς Φώκαιας, οδός 116 αριθμός 28 Α, με ΑΔΤ. ΑΕ 

006910, ΑΜ ΕΛΤΕ 1483 ΜΕ ΑΦΜ 073501616 Δ.Ο.Υ Λαυρίου, με ΑΡ. Μητρώου ΣΟΕΛ 26771 

και ως Αναπληρωματικός ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ. Γεώργιος Τσουκαλάς του 

Νικολάου και της Αικατερίνης, γεννημένος στην Αθήνα, κάτοικος Κερατσινίου, οδός 

Τραπεζούντος αριθμός 22, με ΑΔΤ. Χ109746, ΑΜ ΕΛΤΕ 1845, με ΑΦΜ 071805769 Δ.Ο.Υ. Ε’ 

Πειραιά με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 27621. 

Είναι κάτοχοι άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ τάξης του Ν. 2515/1997 

(ΦΕΚ 154 Α’). Η αμοιβή εκάστου των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν θα ορισθεί 

σύμφωνα με Την Κ2 14054/14-1-2000 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 13º 

Εξουσιοδότηση 

Οι εμφανιζόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους 

Αθηνών: 1) Θεοχάρη Γρηγορίου του Γρηγορίου (ΑΜ ΔΣΑ13283), κάτοικος Αθηνών οδός 

Αργοστολίου αριθμός 15 και 2) Κωνσταντίνα Μώρου του Ιωάννη (ΑΜ ΔΣΑ 27931), κάτοικος 

Αμαρουσίου, Λωφ. Κηφισιάς 37, με πλήρες δικαίωμα υποκατάστασης, ενεργώντας καθένας 

από μόνος του, εμφανισθούν και εκπροσωπήσουν την εταιρεία που συνίσταται με το παρόν, 

ενώπιον όλων και οποιωνδήποτε Ελληνικών Φορολογικών Αρχών και Δημοσίων 

Οικονομικών Υπηρεσιών, ενώπιον του Ι.Κ.Α και όποιων άλλων ασφαλιστικών ταμείων 

τυχόν χρειάζεται, ενώπιον του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και όποιου 

άλλου Επιμελητηρίου τυχόν χρειάζεται και να υποβάλουν οποιεσδήποτε αιτήσεις και 

έγγραφα, υπογράψουν και παραλάβουν οποιαδήποτε έγγραφα και προβούν σε όλες τι 

ενέργειες που απαιτούνται, προκειμένου η εταιρεία που συνίσταται με το παρόν να 

προβούν σε έναρξη εργασιών, θεωρήσει βιβλία και στοιχεία, εγγραφεί στο Γ.Ε.Μ.Η. επίσης, 
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οι ως άνω δύναται να εξουσιοδοτήσουν περαιτέρω οποιονδήποτε τρίτον ή τρίτους, 

προκειμένου αυτός/αυτοί να προβούν αντ’ αυτού/ής σε οποιεσδήποτε από τις ενέργειες 

που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 

 

Ακριβές αντίγραφο εκ του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρείας, όπως ισχύει σήμερα 

μετά τις τροποποιήσεις από την Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 

Εταιρείας της 12ης Απριλίου 2019. 

 

Αθήνα, 12 Απριλίου 2019 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

___________________________ 

Ευάγγελος Ασλανίδης 

 

 


