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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Καταχώρισης στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο στοιχείων της Aνώνυµης Eταιρείας (Α.Ε.) µε την επωνυµία: 

«ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».  

 
Ανακοινώνεται ότι την 07.07.2021 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα 

παρακάτω στοιχεία της Ανώνυµης µε την επωνυµία «ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Αριθµό Γ.Ε.ΜΗ  361801000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 

7946/06/B/86/2):   

Α) Με κωδικό αριθµό καταχώρισης 2577599, το από 10.06.2021 πρακτικό της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της σύµφωνα µε το οποίο εκλέχθηκε το νέο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της εταιρείας. 

Β) Με κωδικό αριθµό καταχώρισης 2577600, το από 10.06.2021 πρακτικό του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της εταιρείας σύµφωνα µε το οποίο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που εκλέχθηκε  από 
την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώµα και χορηγήθηκαν δικαιώµατα 
εκπροσώπησης και δέσµευσης της εταιρείας ως εξής: 

1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ: 

 

1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΗΤΡΟΣ, Επιχειρηµατίας, κάτοικος Εκάλης (οδός Πάρνηθος & Πινδάρου 1 
ΤΚ 14578) γεννηθείς στον Πειραιά το έτος 1935, ελληνικής υπηκοότητας, Α.∆.Τ. ΑΒ336187/06, Α.Φ.Μ. 
000407069, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος  
2) VICTOR ANDREA PISANTE, Επιχειρηµατίας, κάτοικος Π. Ψυχικού (οδός Κάλβου 62 ΤΚ 15452), 
γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1965, ιταλικής υπηκοότητας, αριθµ. διαβατ. ΥΑ 6297778/14, Α.Φ.Μ. 
033240301, ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος  
3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΑ∆ΕΛΟΓΛΟΥ, Ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος ∆ιονύσου (οδός Τερψιχόρης 
49 ΤΚ 14576), γεννηθείς στην Πάτρα, το έτος 1960, ελληνικής υπηκοότητας, Α.∆.Τ. ΑΚ221520/12, 
Α.Φ.Μ. 031286147, ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Εκτελεστικό Μέλος  
4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος Αµαρουσίου Αττικής (οδός 
Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 33 ΤΚ 15125) γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1964, ελληνικής υπηκοότητας, 
Α.∆.Τ. ΑΕ083192/07, Α.Φ.Μ. 051136450, Εκτελεστικό Μέλος  
5) ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής (οδός 
Αγ. Ιωάννου 59-61 ΤΚ 15342) γεννηθείς στη Ρόδο το έτος 1961, ελληνικής υπηκοότητας, Α.∆.Τ. 
ΑΒ520095/06, Α.Φ.Μ. 033208208, Μη Εκτελεστικό Μέλος  
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6) ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΜΩΝΑΣ, Ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος ∆ροσιάς, (οδός Αµαδρυάδων 
15 ΤΚ 14572), γεννηθείς στον Πειραιά το 1968, ελληνικής υπηκοότητας, Α.∆.Τ. ΑΚ551551/12 και 
Α.Φ.Μ. 055479265, Εκτελεστικό Μέλος  
7) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αµαρουσίου Αττικής 
(οδός Χρυσηίδος 21 ΤΚ 15123) γεννηµένος στην Αθήνα το έτος 1980, ελληνικής ιθαγένειας, µε Α.∆.Τ. 
ΑΚ- 234090 / 12 µε Α.Φ.Μ. 111142127, Μη Εκτελεστικό Μέλος  
8) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡ∆ΑΡΑΜΑΤΟΣ, Ορκωτός Λογιστής, κάτοικος Αλίµου Αττικής (οδός 
Χρυσανθέµων 24 ΤΚ 17456) γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1987, ελληνικής υπηκοότητας, ∆.Α.Τ. Χ -
132819 /02, Α.Φ.Μ. 132271830, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  
9) ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗ, Τραπεζικός Υπάλληλος, κάτοικος Κερατσινίου Πειραιά (οδός 
Ιπποκράτους 76 ΤΚ 18756) γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1975, ελληνικής υπηκοότητας, Α.∆.Τ. ΑΕ- 
022496/07, Α.Φ.Μ. 074551814, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  
10) ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΛΑΚΑ, ∆ικηγόρος, κάτοικος Κηφισιάς (οδός Μπακογιάννη 19 ΤΚ 14562) 
γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1966, ελληνικής υπηκοότητας, Α.∆.Τ.. ΑΝ 603533/18, Α.Φ.Μ. 
044115403, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  
 
Η θητεία του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι µονοετής και παρατείνεται µέχρι τη λήξη της 
προθεσµίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αµέσως επόµενη τακτική γενική συνέλευση.  
 
2) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Η εκπροσώπηση της Εταιρίας ορίστηκε ως ακολούθως:  
1.-Καταργείται κάθε, επί του θέµατος της εκπροσωπήσεως της Εταιρίας, προγενέστερη απόφαση αυτού 
και ειδικότερα την από 25/05/2020 απόφασή του όπως αυτή είχε δηµοσιευθεί στο ΓΕΜΗ µε Κωδικό 
Αριθµό Καταχώρισης 2146450, καθώς και την από 03/12/2020 απόφαση του, η οποία είχε 
επιβεβαιώσει συνολικά την ισχύ της εκπροσώπησης της Εταιρείας αυτής, την είχε συµπληρώσει και είχε 
δηµοσιευθεί στο ΓΕΜΗ µε κωδικό αριθµό Καταχώρησης 2146450.  
 
Επιπλέον, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας θα αποφασίζει συλλογικά για την διενέργεια κάθε 
πράξεως, και ειδικότερα της έγκρισης του ετησίου προϋπολογισµού της Εταιρίας, των επενδύσεων εν 
γένει, και τα της εισαγωγής προϊόντων που παράγονται από τις εταιρίες του Οµίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, µη 
ανατιθέµενης ρητώς δια του παρόντος στους κάτωθι εντεταλµένους Συµβούλους και ∆ιευθυντές της 
Εταιρίας.  
Στην συνέχεια σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρίας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
οµόφωνα ανάθεσε την διενέργεια των κάτωθι περιοριστικώς αναφεροµένων ειδικών πράξεων και 
δικαιοπραξιών αναφορικά µε τη διοίκηση της Εταιρίας και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας στους 
κ.κ. :  
1) ΑΝΤΩΝΙΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΑ∆ΕΛΟΓΛΟΥ, Ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο ∆ιονύσου (οδός Τερψιχόρης αριθ. 
49), γεννηθέντα στην Πάτρα, το έτος 1960, µε Α.∆.Τ. ΑΚ 221520/12 και Α.Φ.Μ. 031286147  
2) ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΥ, ιδιωτικό υπάλληλο κάτοικο Αµαρουσίου Αττικής (οδός 
Αµαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 33) γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1964, ελληνικής ιθαγένειας, µε 
Α.∆.Τ. ΑΕ 083192/07 και Α.Φ.Μ. 051136450  
3) ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΜΩΝΑ, Ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο ∆ροσιάς, οδός Αµαδρυάδων 15, 
γεννηθέντα στον Πειραιά το έτος 1968, Α.∆.Τ. ΑΚ 551551/12 και Α.Φ.Μ. 055479265  
4) ΗΛΙΑ ΛΕΟΝΤΟΣ ΝΑΑΡ, Ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ρέας ∆ροσιάς (οδός Ανθουσών αριθ. 36), 
γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1963 µε Α.∆.Τ. Τ 089645/99 και Α.Φ.Μ. 073199275 οι οποίοι, υπό την 
ιδιότητα των εντεταλµένων συµβούλων και διευθυντών, ανά δύο ενεργούντες από κοινού, δεσµεύουν 
και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρία προκειµένου περί των ακολούθων ειδικώς 
αναφεροµένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών:  
α) Συνοµολογήσεως συµβάσεων µεταξύ της Εταιρίας και του Ελληνικού ∆ηµοσίου καθώς και 
οποιουδήποτε Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου, Οργανισµών και Εταιριών Κοινής Ωφελείας, 
υποβολής προσφορών σε µειοδοτικούς διαγωνισµούς και διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων εν γένει προς 
σύναψη τέτοιων συµβάσεων. β) Εκδόσεως ή αποδοχής συναλλαγµατικών και γραµµατίων εις διαταγή, 
υπό την προϋπόθεση ότι επ’ αυτών θα σηµειώνεται η ρήτρα περί του µη µεταβιβαστού δι’ 
οπισθογραφήσεως αυτών ή και εκχωρήσεως, παρά µόνο προς Τράπεζες οι οποίες λειτουργούν νοµίµως 
στην Ελλάδα. ∆εν τίθεται η εν λόγω ρήτρα ειδικώς και µόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 
κοµιστές συναλλαγµατικών ή γραµµατίων είναι περιοριστικώς οίκοι του εξωτερικού, η κατ’ αυτόν τον 
τρόπο έκδοση ή αποδοχή συναλλαγµατικών ή γραµµατίων λαµβάνει χώρα σε εκτέλεση των όρων 
πληρωµής συµβάσεων αγοράς, η δε αξία αυτών καλύπτει αξία φορτωτικών εγγράφων νοµίµως 
µεταβιβασθέντων εις διαταγή της Εταιρίας, γ) Εκδόσεως επιταγών στο όνοµα και για λογαριασµό της 
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Εταιρείας αξίας µέχρι και εννέα χιλιάδων Ευρώ (9.000€). δ) Εκδόσεως επιταγών αξίας 
µεγαλύτερης των εννέα χιλιάδων (9.000) € αλλά µόνον εις διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι 
επ’ αυτών θα σηµειώνεται η ρήτρα “Ουχί εις διαταγήν» ή «Μη µεταβιβάσιµος”. ε) Εκδόσεως 
υποσχετικών επιστολών. στ) Αναλήψεως και εισπράξεως χρηµάτων από Τράπεζες, εισπράξεως 
χρηµάτων, χρηµατογράφων και τοκοµεριδίων, παροχής εξουσιοδοτήσεως σε τρίτα πρόσωπα, προς 
είσπραξη χρηµάτων και παραλαβή αξιογράφων εν γένει. ζ) Υπογραφής εντολών προς την µεσολαβούσα 
Τράπεζα για τον σκοπό της χρέωσης του οικείου Τραπεζικού λογαριασµού της Εταιρίας σε οποιοδήποτε 
Τραπεζικό κατάστηµα και αν τηρούνται αυτοί , όπως επίσης και των υπογραφών συναλλαγµατικών ή 
υποσχετικών επιστολών, προκειµένου περί διακανονισµού παραγγελιών εξωτερικού της Εταιρίας. η) 
Υπογραφής προς τα καταστήµατα τραπεζών τα οποία λειτουργούν ως φυσικά καταστήµατα, ή 
κατάλληλης εξουσιοδότησης, µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων τα οποία διατίθενται από την εκάστοτε 
Τράπεζα ειδικώς για το σκοπό αυτό, προς όσα καταστήµατα Τραπεζών λειτουργούν ως ηλεκτρονικά 
(webbanking), εντολών αναλήψεως χρηµάτων ή πληρωµής τρίτων (πληρωµής προµηθευτών, 
διακανονισµού εισαγωγών κ.λπ.) µε χρέωση των σχετικών, κατά περίπτωση, λογαριασµών της 
Εταιρίας. θ) Συνάψεως συµβάσεως µε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα για το άνοιγµα ενεγγύων 
πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών που αφορούν την συµµετοχή της Εταιρίας σε 
διαγωνισµούς προµηθειών του ∆ηµοσίου, Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Οργανισµών 
Κοινής Ωφελείας, καθώς και για την καλή εκτέλεση των ως άνω παραγγελιών, εισπράξεως φορτωτικών 
µετ’ ενεγγύου προκαταβολής χρήσεως πιστώσεως δι’ ανοικτού λογαριασµού επί προσωπική ασφάλεια ή 
και ασφαλισµένων δια γραµµατίων και παντός είδους ενεχύρου και χρησιµοποιήσεως αυτών δι’ 
επιταγών, εντολών ή αποδείξεων λήψεως χρηµάτων, αναλήψεως των εις ενέχυρο δοθέντων και 
χορηγήσεως απαλλαγών εξ εγγυητικών επιστολών. ι) Συνάψεως συµβάσεως µε χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα για έκδοση εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες υπέρ οίκων του εξωτερικού για την καλή 
εκτέλεση (καλή πληρωµή) εισαγωγών εµπορευµάτων και να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια συναφή 
προς τα ανωτέρω. ια) Καταγγελιών των µετά του προσωπικού της Εταιρίας συµβάσεων µισθώσεως 
εργασίας και των αναγγελιών των εν λόγω καταγγελιών στον Οργανισµό Απασχολήσεως και 
Ασφαλίσεως Ανεργίας και στο αρµόδιο Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας. ιβ) Έκδοσης εγγυητικών 
επιστολών καλής πληρωµής. ιγ) Πράξεων αγοραπωλησίας συναλλάγµατος εµπορευµατικών πράξεων. 
ιδ) Κατάρτιση συµβάσεων πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring) καθώς και πρόσθετες 
πράξεις αυτών ιε) ∆ιενέργειας εξωχρηµατιστηριακών πράξεων γενικά επί παραγώγων και ειδικότερα, 
προθεσµιακών χρηµατοπιστωτικές συµβάσεις (futures), προθεσµιακά συµβόλαια επιτοκίου, συµβάσεις 
ανταλλαγής (swaps) υποχρεώσεων µε αντικείµενο επιτόκιο ή συνάλλαγµα ή συµβάσεις ανταλλαγής 
συνδεόµενες µε µετοχές ή µε δείκτη µετοχών (equity swaps), συµβάσεις που αφορούν δικαιώµατα 
προαιρέσεως (options). ιστ) ∆ιαπραγµάτευσης και κατάρτισης οποιωνδήποτε συµβάσεων και 
ανεξαρτήτως αξίας µε οποιοδήποτε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο και τροποποιήσεις αυτών ή υπογραφή 
συµπληρωµατικών/ συνοδευτικών/ τροποιητικών εγγράφων αυτών. ιζ) Κατάρτιση µε χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα Συµβάσεων Πιστώσεως Ανοιχτού Αλληλόχρεου λογαριασµού ή ∆ανειακών Συµβάσεων και 
χρήση των εν λόγω πιστώσεων και εκτέλεση των εν λόγω συµβάσεων.  
 
Οµοίως οι ως άνω εντεταλµένοι Σύµβουλοι και ∆ιευθυντές ή κατά περίπτωσιν οι νόµιµοι τούτων 
αναπληρωτές, θα παρίστανται και θα εκπροσωπούν την Εταιρία κατά τις Συνελεύσεις των εταίρων των 
Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης, σε όσες µετέχει ως εταίρος η Εταιρία και θα ασκεί όλα τα ως εταίρου 
αυτών δικαιώµατα της Εταιρίας, ενεργούντες συνάµα και κάθε εκ του Νόµου επιβαλλοµένη πράξη. 2.-
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οµόφωνα όρισε αναπληρωτές των ανωτέρω, όσες φορές ένας εκ τούτων 
κωλύεται ή απουσιάζει, έναν εκ των ακολούθων προσώπων:  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Πειραιά (οδός Κ. Γέρµα 106- 
108), γεννηθέντα στον Πειραιά, το έτος 1962, Ελληνικής Ιθαγένειας, µε Α.∆.Τ. Σ 569472/98 και 
Α.Φ.Μ. 034056199  
ΑΛΕΞΙΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΠΙΤΣΑΛΑ, Ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αµπελοκήπων (οδός Βερναδάκη 13), 
γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1971, Ελληνικής Ιθαγένειας, µε Α.∆.Τ. Φ000747/01 και Α.Φ.Μ. 
079293270 Επίσης ορίζει αναπληρωτή των ανωτέρω, µόνο ως προς την έκδοση εγγυητικών επιστολών 
καλής πληρωµής, την ΣΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Λουκά, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Βύρωνα (οδός 
Κολοκοτρώνη αριθ. 169) γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1973, ελληνικής ιθαγένειας, µε Α.∆.Τ. ΑΗ 
051612 και Α.Φ.Μ. 045371918 3.-Κατά τις διατάξεις του ίδιου άρθρου 18 του Καταστατικού της 
Εταιρίας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οµόφωνα παρέχει εις τους Συµβούλους, ∆ιευθυντές και στελέχη της 
Εταιρίας  
ΑΝΤΩΝΙΟ ΚΑΡΑ∆ΕΛΟΓΛΟΥ µε Α.Φ.Μ. 031286147, ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΡΙΟΥ µε Α.Φ.Μ. 051136450, ΜΙΧΑΗΛ 
ΣΑΜΩΝΑ µε Α.Φ.Μ. 055479265, ΗΛΙΑ ΝΑΑΡ µε Α.Φ.Μ. 073199275, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ µε 
Α.Φ.Μ. 034056199 και ΑΛΕΞΙΟ ΚΑΠΙΤΣΑΛΑ µε Α.Φ.Μ. 079293270 την ειδική εντολή, την 
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πληρεξουσιότητα και το δικαίωµα, όπως έκαστος τούτων, διαζευκτικώς, δια µόνης της υπογραφής 
του εκπροσωπεί και δεσµεύει την Εταιρία προκειµένου περί των εξής ειδικώς οριζοµένων πράξεων:  
α) να µεταβιβάζουν µε οπισθογράφηση σε Τράπεζες τραπεζικές επιταγές, συναλλαγµατικές ή γραµµάτια 
σε διαταγή που έχουν εκδοθεί σε διαταγή της Εταιρίας ή των οποίων η Εταιρία είναι κοµιστής, β) να 
δίνουν εντολή στις Τράπεζες να προβούν σε είσπραξη του κεφαλαίου των επιταγών αυτών µε τους 
τυχόν τόκους του και να καταθέτουν ή µεταφέρουν το κεφάλαιο αυτό σε λογαριασµό της Εταιρίας στις 
Τράπεζες, γ) να εµφανίζουν τις επιταγές αυτές στην πληρώτρια Τράπεζα και στην περίπτωση µη 
υπάρξεως διαθεσίµων κεφαλαίων του εκδότη κατά το χρόνο εµφανίσεως, να ζητεί τη σύνταξη από τις 
Τράπεζες σχετικής βεβαιώσεως επί του σώµατος των επιταγών, δ) να ζητούν τη σύνταξη 
διαµαρτυρικών για τη µη αποδοχή ή τη µη πληρωµή των πιο πάνω συναλλαγµατικών, ε) να 
αναλαµβάνουν από τις Τράπεζες τους κατατεθέντες τίτλους σε περίπτωση µη πληρωµής τους, στ) να 
προβαίνουν σε κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια, σχετική µε τα παραπάνω, ζ) να εισπράττουν χρήµατα που 
οφείλονται στην Εταιρία από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, από ΝΠ∆∆, από ΝΠΙ∆ ή από οποιοδήποτε νοµικό ή 
φυσικό πρόσωπο, η) να υποβάλλουν καταστάσεις προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας ως και 
αναγγελίες προσλήψεων στον Ο.Α.Ε.∆., θ) να υποβάλλουν αιτήσεις, γνωστοποιήσεις, δηλώσεις και 
καταστάσεις στην αρµόδια ∆.Ο.Υ που προκύπτουν από τον Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/92) και τον εκάστοτε 
φορολογικό νόµο, όπως ισχύει κάθε φορά και να εξουσιοδοτούν πρόσωπα για την θεώρηση από την 
∆.Ο.Υ βιβλίων και στοιχείων καθώς και να εκπροσωπούν την Εταιρία σε οτιδήποτε στην αρµόδια εφορία 
και στα ελεγκτικά κέντρα, ι) να βεβαιώνουν συµφωνίες υπολοίπων λογαριασµών µε τις τράπεζες, ια) να 
µισθώνουν θυρίδες στις τράπεζες και τα ΕΛΤΑ, ιβ) να υπογράφουν υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 
για υποθέσεις της Εταιρίας προς το ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆, και τρίτους, ιγ) να υποβάλλουν αιτήσεις σε 
οποιοδήποτε ∆ηµόσιο οργανισµό ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ και παραλαµβάνει πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, ιδ) να 
υποβάλλουν αιτήσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ιε) να υποβάλλουν αιτήσεις σε ∆ηµόσιους 
οργανισµούς, σε ΝΠ∆∆, σε ΝΠΙ∆ καθώς και σε ∆ΕΚΟ ώστε να ζητούν και να παραλαµβάνουν 
οποιοδήποτε έγγραφο σχετικό µε την Εταιρία, ιστ) να υπογράφουν και υποβάλουν προσφορές, και 
κάθε σχετικό έγγραφο περιλαµβανοµένων υπεύθυνων δηλώσεων του Ν. 1599/86, για την συµµετοχή 
της Εταιρείας σε διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, οργανισµών, εταιρειών, 
επιχειρήσεων και γενικά νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς επίσης να υπογράφει 
τις συµβάσεις αναλήψεως έργου ή προµηθειών ή άλλες συµβάσεις που θα καταρτιστούν κατόπιν των 
προαναφερθέντων διαγωνισµών, Ιζ) να υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο µε την εκτέλεση της 
διαδικασίας σύµβασης factoring όπως πινάκια εκχώρησης απαιτήσεων, πινάκια επιταγών, αναγγελίες 
εκχωρήσεως, επιστολές- αλληλογραφίας καθώς και τις επιταγές (έκδοση ή οπισθογράφηση) που 
αποστέλλονται στις εταιρίες factoring ανεξαρτήτως ποσού. Η εξουσιοδότηση ισχύει και για την 
εκτέλεση διαδικασίας του factoring τιµολογίων.  
 
4.- Κατά τις διατάξεις του ίδιου άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρίας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
οµόφωνα εξουσιοδότησε τους Συµβούλους, ∆ιευθυντές και στελέχη της Εταιρίας ΑΝΤΩΝΙΟ 
ΚΑΡΑ∆ΕΛΟΓΛΟΥ µε Α.Φ.Μ. 031286147, ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΡΙΟΥ µε Α.Φ.Μ. 051136450, ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΜΩΝΑ 
µε Α.Φ.Μ. 055479265, ΗΛΙΑ ΝΑΑΡ µε Α.Φ.Μ. 073199275, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ µε Α.Φ.Μ. 
034056199 και ΑΛΕΞΙΟ ΚΑΠΙΤΣΑΛΑ µε Α.Φ.Μ. 079293270 και την ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΑΝΟΥ του Λουκά µε 
Α.Φ.Μ. 045371918 και παρέχει σε αυτούς το δικαίωµα όπως µε µόνη την υπογραφή του ο καθένας υπό 
την εταιρική επωνυµία ενεργώντας χωριστά εκπροσωπεί δεσµεύει και υποχρεώνει την Εταιρία:  
α) Στις πιο κάτω πράξεις σχετικές µε τη συναλλαγή της Εταιρίας µε τα Εµπορικά και Βιοµηχανικά 
Επιµελητήρια : 1) Αιτήσεις έκδοσης Πιστοποιητικών προέλευσης.  
β) Στις πιο κάτω πράξεις σχετικές µε τη συναλλαγή της Εταιρίας µε τράπεζες 1) Υποβολή αίτηση 
ενέγγυου πίστωσης και εγγυητικών επιστολών . 2) Υποβολή αίτησης τροποποίησης όρων ενέγγυου 
πίστωσης και εγγυητικών επιστολών .  
3) Υποβολή αίτησης παράτασης ενέγγυου πίστωσης και εγγυητικών επιστολών  
4) Εντολή ακύρωσης ενέγγυου πίστωσης και εγγυητικών επιστολών.  
5) ∆ιαβίβαση φορτωτικών εγγράφων.  
6) Υποβολή δικαιολογητικών αποζηµίωσης αβαριών.  
 
γ) Στις πιο κάτω πράξεις σχετικές µε την συναλλαγή της Εταιρίας µε τις Αρχές, τα Υπουργεία, τα 
τελωνεία, τον ΟΤΕ ,τα Ταχυδροµεία, και διάφορες Υπηρεσίες και επιτροπές. 1) ∆ιαβίβαση εγγράφων 
προς τα Τελωνεία (προφόρµες, δικαιολογητικά τιµών, δηλώσεις οίκων εξωτερικού κλπ.). 2) Εντολή 
αποταµίευσης εµπορευµάτων σε παρακαταθήκη (ΙΝ ΤΡΑΝΖΙΤ). 5.- Ακολούθως, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο αποφάσισε οµόφωνα όπως εφεξής δια την ως άνω εκπροσώπηση της Εταιρίας στην Βόρειο 
Ελλάδα, ισχύουν τα κάτωθι:  
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Ι.-Εξουσιοδότησε τους ∆ιευθυντές και τα στελέχη των εν Θεσσαλονίκη εγκαταστάσεων της Εταιρίας 
κ. ΧΡΗΣΤΟ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΜΑΓΚΛΑΡΑ, ιδιωτικό Υπάλληλο, κάτοικο Χολαργού Αττικής (οδός Κλειούς 
αριθµ. 56), γεννηθέντα στην Αθήνα, το έτος 1964, Ελληνικής Ιθαγένειας, µε Α.∆.Τ. ΑΑ 010318/05 και 
Α.Φ.Μ. 043366821. κα ΓΙΑΓΚΟΥ∆Η ΘΩΜΑΗ του ΙΩΑΝΝΗ ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Θεσσαλονίκης 
Καλαµαριά (οδός Γ. Γεννηµατά αριθµ. 12), γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη το έτος 1974 Ελληνικής 
Ιθαγένειας, µε Α.∆.Τ. ΑΗ 693813/09 και Α.Φ.Μ. 056819213 και παρέχει εις αυτούς κατ’ άρθρον 18 του 
Καταστατικού της Εταιρίας την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωµα, όπως από κοινού, 
εκπροσωπούν και δεσµεύουν την Εταιρία προκειµένου περί των ακολούθως ειδικώς αναφεροµένων 
πράξεων και ενεργειών ήτοι:  
α) αναλήψεως και εισπράξεως χρηµάτων από Τράπεζες στη Θεσσαλονίκη, Νοµικών Προσώπων 
∆ηµοσίου ∆ικαίου, Ιδρυµάτων εν γένει, Οργανισµών ∆ηµοσίας Ωφελείας, ∆ηµοσίων Ταµείων καθώς και 
οιουδήποτε ποσού εµβασµάτων, επιταγών και λογαριασµών, στο όνοµα και για λογαριασµό της 
Εταιρίας, β) παραλαβής φορτωτικών και εν γένει φορτωτικών εγγράφων, γ) συνάψεως µε Τράπεζες 
στη Θεσσαλονίκη συµβάσεων δια το άνοιγµα ενέγγυων πιστώσεων, δ) κατάθεσης αιτήσεων εκδόσεως 
και λήψεως εγγυητικών επιστολών προς τις Τράπεζες στην Θεσσαλονίκη και σε τελωνεία για 
διακανονισµούς εµπορευµάτων, ε) παραλαβής παντός είδους κοµιζοµένου δια λογαριασµό της Εταιρίας 
µέσω των Τελωνείων Θεσσαλονίκης, ήτοι πρώτων υλών, µηχανηµάτων, εξαρτηµάτων κ.λπ., καθώς και 
υπογραφής παντός σχετικού εγγράφου προς περάτωση της παραλαβής, είτε αυτή ενεργείται µε 
ατέλεια, είτε µε καταβολή δασµών, στ) ανοίγµατος σε οποιοδήποτε κατάστηµα νοµίµως λειτουργούσης 
τραπέζης, λογαριασµούς όψεως στο όνοµα της Εταιρίας, κινούµενους ουχί δι’ επιταγών, αλλά 
αποκλειστικώς και µόνον, δι’ εγγράφων προς την εν λόγω Τράπεζα εντολών των, αναφερουσών ρητώς 
την αιτία πληρωµής ή αναλήψεως και υπογραφόµενων παρ’ αυτών κατά την ως άνω παρεχόµενη 
αυτοίς εντολή και πληρεξουσιότητα, ζ) εκδόσεως επιταγών στο όνοµα και για λογαριασµό της εταιρείας 
αξίας µέχρι και εννέα χιλιάδων 9.000 €, η) υπογραφής εντολών προς την µεσολαβούσαν Τράπεζα µε 
την χρέωση του οικείου Τραπεζικού λογαριασµού της Εταιρίας σε οποιοδήποτε Τραπεζικό κατάστηµα 
και αν τηρούνται αυτοί, όπως επίσης και των υπογραφών συναλλαγµατικών ή υποσχετικών επιστολών, 
προκειµένου περί διακανονισµού παραγγελιών εξωτερικού της Εταιρίας και θ) υπογραφής προς τα 
καταστήµατα των Τραπεζών στην Θεσσαλονίκη εντολών αναλήψεως χρηµάτων ή πληρωµής τρίτων 
(πληρωµής προµηθευτών, διακανονισµού εισαγωγών κ.λπ.) µε χρέωση των σχετικών, κατά 
περίπτωσιν, λογαριασµών της Εταιρίας που υφίστανται στα καταστήµατα των ιδίων Τραπεζών στην 
Αθήνα.  
 
ΙΙ.- Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο όρισε οµόφωνα αναπληρωτές των ως άνω, κ.κ ΧΡΗΣΤΟ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 
ΜΑΓΚΛΑΡΑ µε Α.Φ.Μ. 043366821 και ΓΙΑΓΚΟΥ∆Η ΘΩΜΑΗ µε Α.Φ.Μ. 056819213 όσες φορές ένας εκ 
τούτων κωλύεται η απουσιάζει, ενός/µία µια εκ των ακολούθων προσώπων:  
ΓΟΥΣΗ ΘΕΟ∆ΩΡΟ του ΗΛΙΑ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Θεσσαλονίκης (οδός Αβέρωφ Τοσίτσα 
αριθµ. 8 Πεύκα ), γεννηθέντα στη Θεσσαλονίκη το έτος 1970, Ελληνικής Ιθαγένειας, µε αριθµ αστυν. 
ταυτότητας ΑΜ-715421/16 και Α.Φ.Μ. 045914272  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Θεσσαλονίκης (οδός 
Αβέρωφ Τοσίτσα αριθµ. 8 Πεύκα ), γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη το έτος 1970, Ελληνικής Ιθαγένειας, 
µε αριθµ αστυν. ταυτότητας ΑΚ 326131/12 και Α.Φ.Μ. 051951390  
 
ΙΙΙ.- το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οµόφωνα εξουσιοδότησε τους κ.κ ΧΡΗΣΤΟ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΜΑΓΚΛΑΡΑ µε 
Α.Φ.Μ. 043366821, ΘΩΜΑΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΓΚΟΥ∆Η µε Α.Φ.Μ. 056819213, ΘΕΟ∆ΩΡΟ ΗΛΙΑ ΓΟΥΣΗ µε 
Α.Φ.Μ. 045914272 και ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ µε Α.Φ.Μ. 051951390 όπως έκαστος 
τούτων, διαζευκτικώς, µε µόνη την υπογραφή του εκπροσωπεί και δεσµεύει την Εταιρία προκειµένου 
περί των εξής ειδικώς οριζοµένων πράξεων:  
α) να µεταβιβάζουν µε οπισθογράφηση σε Τράπεζες τραπεζικές επιταγές, συναλλαγµατικές ή γραµµάτια 
σε διαταγή που έχουν εκδοθεί σε διαταγή της Εταιρίας ή των οποίων η Εταιρία είναι κοµιστής, β) να 
δίνουν εντολή στις Τράπεζες να προβούν σε είσπραξη του κεφαλαίου των επιταγών αυτών µε τους 
τυχόν τόκους του και να καταθέτουν ή µεταφέρουν το κεφάλαιο αυτό σε λογαριασµό της εταιρίας στις 
Τράπεζες, γ) να εµφανίζουν τις επιταγές αυτές στην πληρώτρια Τράπεζα και στην περίπτωση µη 
υπάρξεως διαθεσίµων κεφαλαίων του εκδότη κατά το χρόνο εµφανίσεως, να ζητεί τη σύνταξη από τις 
Τράπεζες σχετικής βεβαιώσεως επί του σώµατος των επιταγών, δ) να ζητούν τη σύνταξη 
διαµαρτυρικών για τη µη αποδοχή ή τη µη πληρωµή των πιο πάνω συναλλαγµατικών, ε) να 
αναλαµβάνουν από τις Τράπεζες τους κατατεθέντες τίτλους σε περίπτωση µη πληρωµής τους στ) να 
προβαίνουν σε κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια, σχετική µε τα παραπάνω ζ) να εισπράττουν χρήµατα σε 
ευρώ που αποστέλλονται στην Εταιρία µέσω των Ελληνικών ταχυδροµείων η) να υποβάλλουν αιτήσεις 
σε οποιοδήποτε ∆ηµόσιο οργανισµό ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ και παραλαµβάνει πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις. θ) να 
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εισπράττουν χρήµατα που οφείλονται στην Εταιρία από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, από ΝΠ∆∆, από ΝΠΙ∆ ή 
από οποιοδήποτε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο.  
 
ΙV.-Εξουσιοδότησε τον κ. ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΓΚΛΑΡΑ, ∆ιευθυντή της Εταιρίας, στον οποίο παρείχε κατά την 
διάταξη της δευτέρας παραγράφου του άρθρου 21 του Καταστατικού της Εταιρίας, την ειδική εντολή, 
την πληρεξουσιότητα και το δικαίωµα, όπως µε µόνη την υπογραφή του να εκπροσωπεί και να 
δεσµεύει την Εταιρία προκειµένου περί καταγγελιών των µετά του προσωπικού της Εταιρίας συµβάσεων 
µισθώσεως εργασίας και των αναγγελιών των εν λόγω καταγγελιών εις τον Οργανισµό Απασχολήσεως 
και Ασφαλίσεως Ανεργίας και εις το αρµόδιο Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας και να υποβάλλει καταστάσεις 
προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας ως και αναγγελίες προσλήψεων στον Ο.Α.Ε.∆.  
 
6.- Επιπροσθέτως, παρείχε οµόφωνα βάσει των διατάξεων του άρθρου 18 του Καταστατικού της 
Εταιρείας στην κ. ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΛΗ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, ∆ιευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων της 
Εταιρείας, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αγ. Ιωάννη αρ. 59-61, Α.∆.Τ. 
ΑΒ302335/19.05.2006 του Αστυνοµικού Τµήµατος Αγ. Παρασκευής, µε Α.Φ.Μ. 028413744 της ∆.Ο.Υ. 
Χολαργού την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωµα, δια µόνης της υπογραφής της, η 
οποία τίθεται κάτω από την πλήρη ή συντετµηµένη επωνυµία ή το διακριτικό τίτλο της Εταιρείας, να 
εκπροσωπεί και δεσµεύει την Εταιρεία προκειµένου περί πράξεων που αφορούν εν γένει θέµατα 
προσωπικού.  
 
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως πράξεις που αφορούν θέµατα προσωπικού εννοούνται, 
ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, οι ακόλουθες πράξεις που δικαιούται να ενεργεί στο όνοµα και για 
λογαριασµό της Εταιρείας το πρόσωπο που ορίζεται παραπάνω: i. η υπογραφή κάθε είδους συµβάσεων 
εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας και κάθε άλλου συναφούς µε την πρόσληψη εγγράφου, καθώς 
και συµβάσεων παροχής ανεξαρτήτων ή συµβουλευτικών υπηρεσιών, ii. η καταγγελία και η αναγγελία 
της λύσης ή της λήξης κάθε είδους συµβάσεων εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας, της λύσης ή 
της λήξης των συµβάσεων παροχής ανεξαρτήτων ή συµβουλευτικών υπηρεσιών και κάθε άλλου 
εγγράφου που είναι συναφές µε την διακοπή της εργασιακής σχέσης, iii. η υπογραφή κάθε είδους 
εγγράφου ή βεβαιώσεων που αφορούν το προσωπικό, iv. η υποβολή καταστάσεων µε οποιαδήποτε 
µορφή προς το Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και λοιπές δηµόσιες 
υπηρεσίες, v. η απογραφή / µεταβολή της επιχείρησης στους ασφαλιστικούς οργανισµούς, η υποβολή 
αιτήσεων για έκδοση ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π., vi. η εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας και 
υπογραφή κάθε αιτήσεως και εγγράφου ενώπιον οποιαδήποτε αρµόδιας Αρχής και Υπηρεσίας για 
θέµατα προσωπικού της Εταιρείας.  
 
7.- Τέλος, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδότησε οµόφωνα τους κ.κ. α) Κωνσταντίνο Χιόνο του 
Σπυρίδωνος, κάτοικο Αγίου ∆ηµητρίου, Κακαβιάς 12, Α.∆.Τ. ΑΚ 014072, Α.Φ.Μ. 006655955, ∆.Ο.Υ. 
Αγίου ∆ηµητρίου, β) Νικόλαο Καποδίστρια του Χρήστου, κάτοικο Πεύκης, Κρήτης 17, Α.∆.Τ. ΑΕ 
236647, A.Φ.Μ. 016573724, ∆.Ο.Υ. Αµαρουσίου γ) Αθανάσιο Μηλιώκα του Ιωάννη, κάτοικο Παπάγου, 
Βουτσινά 5, Α.∆.Τ. Ι 410620, Α.Φ.Μ. 002811142, ∆.Ο.Υ. Χολαργού δ) Ελένη Καλουτά του Στεφάνου, 
κάτοικο Φιλοθέης, Κενταύρων 2, Α.∆.Τ. ΑΝ 681427, Α.Φ.Μ. 063953809 ∆.Ο.Υ Ψυχικού και ε) Σοφία 
Τσακµακλή του Χρήστου, κάτοικο Βριλησσίων, Καραϊσκάκη 18, Α.∆.Τ. Χ 640738, Α.Φ.Μ. 075692633 
∆.Ο.Υ Χαλανδρίου οι οποίοι, υπό την ιδιότητα των εντεταλµένων συµβούλων και διευθυντών, ανά δύο 
ενεργούντες από κοινού, δεσµεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρία 
προκειµένου περί των ακολούθων ειδικώς αναφεροµένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών:  
 
i. εκδόσεως ή αποδοχής συναλλαγµατικών και γραµµατίων εις διαταγή, υπό την προϋπόθεση ότι επ’ 
αυτών θα σηµειώνεται η ρήτρα περί του µη µεταβιβαστού αυτών δι’ οπισθογραφήσεως των ή και 
εκχωρήσεως, παρά µόνο προς Τράπεζες που λειτουργούν νοµίµως στην Ελλάδα. ∆εν τίθεται η εν λόγω 
ρήτρα ειδικώς και µόνον εις τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κοµιστές συναλλαγµατικών ή 
γραµµατίων είναι περιοριστικώς οίκοι του εξωτερικού, η έκδοση κατ’ αυτόν τον τρόπο ή αποδοχή 
συναλλαγµατικών ή γραµµατίων λαµβάνει χώρα εις εκτέλεση των όρων πληρωµής συµβάσεων αγοράς, 
η δε αξία αυτών καλύπτει αξία φορτωτικών εγγράφων νοµίµως µεταβιβασθέντων εις διαταγή της 
Εταιρίας, 
ii. εκδόσεως επιταγών στο όνοµα και για λογαριασµό της εταιρείας  
iii. υπογραφής εντολών προς την µεσολαβούσαν Τράπεζα µε την χρέωση του οικείου Τραπεζικού 
λογαριασµού της Εταιρίας σε οποιοδήποτε Τραπεζικό κατάστηµα και αν τηρούνται ούτοι, όπως επίσης 
και των υπογραφών συναλλαγµατικών ή υποσχετικών επιστολών, προκειµένου περί διακανονισµού 
παραγγελιών εξωτερικού της Εταιρίας και  
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iv. υπογραφής προς τα καταστήµατα των Τραπεζών εντολών αναλήψεως χρηµάτων ή 
πληρωµής τρίτων (πληρωµής προµηθευτών, διακανονισµού εισαγωγών κ.λπ.) µε χρέωση των 
σχετικών, κατά περίπτωση, λογαριασµών της Εταιρίας.  
v. µεταβίβασης µε οπισθογράφηση σε Τράπεζες τραπεζικές επιταγές, συναλλαγµατικές ή γραµµάτια σε 
διαταγή που έχουν εκδοθεί σε διαταγή της Εταιρίας ή των οποίων η Εταιρία είναι κοµιστής,  
vi. εντολής στις Τράπεζες να προβούν σε είσπραξη του κεφαλαίου των επιταγών αυτών µε τους τυχόν 
τόκους του και να καταθέτουν ή µεταφέρουν το κεφάλαιο αυτό σε λογαριασµό της Εταιρίας στις 
Τράπεζες,  
vii. εµφανίσεως των επιταγών αυτών στην πληρώτρια Τράπεζα και στην περίπτωση µη υπάρξεως 
διαθεσίµων κεφαλαίων του εκδότη κατά το χρόνο εµφανίσεως, να ζητεί τη σύνταξη από τις Τράπεζες 
σχετικής βεβαιώσεως επί του σώµατος των επιταγών,  
viii. αιτήµατος για τη σύνταξη διαµαρτυρικών για τη µη αποδοχή ή τη µη πληρωµή των πιο πάνω 
συναλλαγµατικών,  
ix. ανάληψης από τις Τράπεζες τους κατατεθέντες τίτλους σε περίπτωση µη πληρωµής τους  
x. κατάρτισης συµβάσεων πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring) καθώς και πρόσθετες 
πράξεις αυτών  
xi. κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια, σχετική µε τα παραπάνω xii. υποβολής αιτήσεις, γνωστοποιήσεις, 
δηλώσεις και καταστάσεις στην αρµόδια ∆.Ο.Υ που προκύπτουν από τον Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/92) και τον 
εκάστοτε φορολογικό νόµο, όπως ισχύει κάθε φορά και να εξουσιοδοτούν πρόσωπα για την θεώρηση 
από την ∆.Ο.Υ βιβλίων και στοιχείων  
xiii. βεβαίωσης συµφωνίας υπολοίπων λογαριασµών µε τις τράπεζες  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οµόφωνα όρισε αναπληρωτές των ανωτέρω, όσες φορές ένας εκ τούτων 
κωλύεται ή απουσιάζει, έναν εκ των α) Φώτιο Αβραµόπουλο του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αιγάλεω, 
Ικτίνου 15, Α.∆.Τ. ΑΟ 086151, Α.Φ.Μ. 154315880 ∆.Ο.Υ Αιγάλεω, β) Άγγελο Μπαϊρακτάρη του 
Ιωάννου, κάτοικο Πεύκης, Άνδρου 19, Α.∆.Τ. ΑΝ 104641, Α.Φ.Μ. 073388098. ∆.Ο.Υ Αµαρουσίου, γ) 
Κωνσταντίνο Καρώνη του ∆ηµητρίου, κάτοικο Αµαρουσίου, Χειµάρας 16, Α.∆.Τ. Χ 065822, Α.Φ.Μ. 
029974975, ∆.Ο.Υ. Αµαρουσίου και δ) ∆ηµήτριο Κυριακόπουλο του Γεωργίου, κάτοικο Εκάλης, 
Υακίνθου 6Α, Α.∆.Τ. ΑΚ.695653, Α.Φ.Μ. 007070674, ∆.Ο.Υ. Κηφισιάς.  
Παρείχε τέλος την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωµα στους Φώτιο Αβραµόπουλο του 
Κωνσταντίνου, Ελένη Καλουτά του Στεφάνου, Σοφία Τσακµακλή του Χρήστου και Άγγελο Μπαϊρακτάρη 
του Ιωάννου, όπως ο καθένας από αυτούς, χωριστά, µε µόνη την υπογραφή του εκπροσωπεί και 
δεσµεύει την Εταιρία προκειµένου για τις εξής ειδικές οριζόµενες πράξεις:  
- την οπισθογράφηση συναλλαγµατικών και επιταγών, των οποίων η Εταιρία είναι κοµίστρια και 
κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενοµένης οπισθογραφήσεως αυτών, προς τις 
Ανώνυµες Τραπεζικές Εταιρίες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα, µε σκοπό την είσπραξη, 
προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο, της αξίας αυτών αγοµένης σε πίστωση του λογαριασµού όψεως της 
Εταιρίας που τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφηση στις περιπτώσεις, βεβαίως, 
που η οπισθογράφησή τους γίνεται για είσπραξη ή προεξόφληση και  
- Την υπογραφή κάθε σχετικού έγγραφο υµε την εκτέλεση της διαδικασίας σύµβασης factoring όπως 
πινάκια εκχώρησης απαιτήσεων, πινάκια επιταγών, αναγγελίες εκχωρήσεως, επιστολές- αλληλογραφίας 
καθώς και τις επιταγές (έκδοση ή οπισθογράφηση) που αποστέλλονται στις εταιρίες factoring 
ανεξαρτήτως ποσού. Η εξουσιοδότηση ισχύει και για την εκτέλεση διαδικασίας του factoring 
τιµολογίων. 

 
                                                    Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 

 
                                                 κ.α.α 

                                
          Γ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ                                                  

 


