
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ4δ/οιθκ.65321 
Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω-

νυμία «Ανάπλαση Αθήνας Ανώνυμη Εταιρεία» και 

το διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4539/2018 «Σύσταση φορέα ανα-

πλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις» 
(Α΄89) και ιδίως το άρθρο 1.

2. Τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων 
Εταιρειών (Α΄144).

3. Του π.δ. 73/2015 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄116)

4. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. 
Διακυβέρνησης… και Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων» (Α΄208).

5. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», με το οποίο διορί-
στηκε ο Χρήστος Σπίρτζης του Παναγιώτη στη θέση του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών» ( Α΄210).

6. Την ανάγκη άμεσης σύστασης, οργάνωσης και λει-
τουργίας της άνω Ανωνύμου Εταιρείας, που προβλέπεται 
στο ν.4539/2018 (Α’ 89), με σκοπό την άμεση έναρξη των 
εργασιών της, τηρουμένων και των διατυπώσεων δημο-
σιότητας μέσω του Γ.Ε.ΜΗ.

7. Την αριθμ. Υ187 απόφαση «Τροποποίηση απόφα-
σης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας 
Αλέξανδρο Φλαμπουράρη (Β΄3674/14-11-2016).

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Την κατάρτιση και κύρωση του καταστατικού της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανάπλαση Αθή-
νας Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΑ-
ΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΣΤΑΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ- 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –ΠΟΡΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1
Σύσταση, νομική μορφή, επωνυμία.

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ως 
Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανάπλαση Αθήνας 
Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.». Στις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία θα 
αποδίδεται ως «ATHENSANAPLASSIS S.A.».

2. Η «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» λειτουργεί χάριν του 
δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες τις 
ιδιωτικής οικονομίας, διέπεται από τις διατάξεις των 
άρθρων 1 έως και 8 του ν. 4539/2018 (Α΄ 89) και των 
κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών αποφάσεων, 
τις διατάξεις του ν. 3429/2005 (Α΄314) καθώς και, συ-
μπληρωματικώς, τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α΄37) 
περί Ανωνύμων Εταιρειών, εφόσον δεν αντίκειται στις 
διατάξεις του ν. 4539/2018 (Α΄89).

Η εποπτεία της Εταιρείας, κατά την άσκηση των δρα-
στηριοτήτων της, ασκείται από κοινού από τον αρμόδιο 
για το συντονισμό της Επιτροπής των Μεγάλων Έργων 
Υποδομής Υπουργό Επικρατείας και τον Υπουργό Υπο-
δομών και Μεταφορών.

Το καταστατικό της Εταιρείας μπορεί να τροποποιείται 
και να κωδικοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Α.Ε. (κ.ν. 2190/1920).

Άρθρο 2
Έδρα

Η Έδρα της Εταιρείας ορίζεται στο Δήμο Αθηναίων.

Άρθρο 3
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) 
έτη και αρχίζει από την καταχώριση του καταστατικού 
της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Γενικής Γραμματεί-
ας Εμπορίου (Γ.Ε.ΜΗ.). Η διάρκεια δύναται να παρατεθεί 
με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 4
Σκοπός

1. Σκοπός της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» είναι ο συ-
ντονισμός του σχεδιασμού, ο προγραμματισμός και η 
υλοποίηση αναπλάσεων εντός των ορίων του Δήμου 
Αθηναίων, ιδίως στο κέντρο της πόλης των Αθηνών, 
με έμφαση στις περιοχές του Εμπορικού Τριγώνου και 
των Προσφυγικών της Λ. Αλεξάνδρας, προκειμένου να 
βελτιωθεί η ποιότητα ζωής, η κοινωνική συνοχή και η 
οικονομική ανάπτυξη των περιοχών.

2. Στο πλαίσιο του σκοπού της η «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ 
Α.Ε.» δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, να 
αξιοποιεί εγκαταλελειμμένα, κενά ή ανενεργά κτήρια 
καθώς και ακάλυπτους χώρους μεταξύ πολυκατοικιών, 
με τη σύμφωνη γνώμη και σε συνεργασία με τους ιδιο-
κτήτες, νομείς, κατόχους ή τους αρμοδίους διαχειριστές 
τους. Η «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» δύναται επίσης να 
αποκαθιστά διατηρητέα κτήρια και νεώτερα μνημεία, 
να αναλαμβάνει δράσεις ενίσχυσης της νεοφυούς και 
καινοτόμου επιχειρηματικότητας και της αλληλέγγυας 
οικονομίας, ανάδειξης του τουριστικού χαρακτήρα των 
περιοχών, δράσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας του 
αστικού περιβάλλοντος σε άτομα με αναπηρία και μειω-
μένη κινητικότητα, δράσεις πολιτιστικής αναβάθμισης, 
δράσεις αθλητισμού και δράσεις υπέρ των νέων και των 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

3. Το πρόγραμμα δράσεων και παρεμβάσεων για τις 
αναπλάσεις εξειδικεύεται και τροποποιείται με απόφα-
ση του Διοικητικού Συμβουλίου και, κατόπιν σχετικής 
γνωμοδότησης του Γνωμοδοτικού Τεχνικού Συμβουλίου.

4. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της η «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» δύναται, ενδεικτικώς, να προβεί:

α. Στην καταγραφή του κτηριακού και πολιτιστικού 
αποθέματος καθώς και κάθε είδους κοινόχρηστων ή μη 
υποδομών και χώρων.

β. Στην εκτέλεση έργων ή ανάθεση σε τρίτους έργων 
ανάπλασης.

γ. Στη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και εν 
γένει διαγωνιστικών διαδικασιών για τις προς ανάθεση 
μελέτες.

δ. Στην εκπόνηση, ανάθεση, εποπτεία, παρακολούθη-
ση και παραλαβή μελετών, ενδεικτικώς, για την ανάπλα-
ση και αποκατάσταση διατηρητέων κτηρίων και νεωτέ-
ρων μνημείων, αστικών αναπλάσεων και αρχιτεκτονικής, 
μελετών επί θεμάτων στεγαστικής αποκατάστασης και 
επανακατοίκησης συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης 
της προσβασιμότητας με άτομα με αναπηρία και μει-
ωμένη κινητικότητα, μελετών επί θεμάτων διαβίωσης 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

ε. Στη συμμετοχή σε προγράμματα ανάπτυξης δημόσια 
ή ιδιωτικά καθώς και σε επιχειρησιακά προγράμματα ΕΣΠΑ.

στ. Στην ανάληψη ως δικαιούχου της εκτέλεσης έργων 
ή δράσεων στο πλαίσιο των συναφών με τους σκοπούς 
της επιχειρησιακών ή άλλων προγραμμάτων.

ζ. Στην ανάληψη δράσεων ή εκτέλεση έργων, κατόπιν 
σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με δημόσιους 
φορείς, ο.τ.α ή ν.π.δ.δ. ιδίως κατά την εκτέλεση επιχει-
ρησιακών προγραμμάτων.

η. Στην οργάνωση ή/και συμμετοχή σε προγράμματα, 
εκθέσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις δημοσιότητας συνα-
φών με τα θεματικά πεδία της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.».

θ. Στην αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, δωρεών, 
χορηγιών και πάσης φύσεως ενισχύσεων για την επίτευ-
ξη των σκοπών της.

ι. Σε κάθε μορφής συνέργεια με τις αρμόδιες διευθύν-
σεις των Υπουργείων, τον Δήμο Αθηναίων, την Περιφέ-
ρεια Αττικής και κάθε αρμόδιο ή ενδιαφερόμενο φορέα, 
δημόσιο ή ιδιωτικό, για την εκπόνηση και υλοποίηση 
επιμέρους έργων της ανάπλασης.

ια. Στη συνεργασία με φορείς και οργανισμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για ζητήματα ενδιαφέροντος της 
εταιρείας.

ιβ. Σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια και δράση που εμπί-
πτει στους σκοπούς της έστω και αν δεν αναφέρεται ρη-
τώς στον παρόντα νόμο.

ιγ. Σε συμπράξεις με τη Βουλή των Ελλήνων και με το 
ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευ-
τισμό και τη Δημοκρατία προκειμένου να προωθηθούν 
δράσεις πολιτισμού και δημοκρατίας, όπως η ίδρυση 
Μουσείου Δημοκρατίας.

Η «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» εφαρμόζει τις διατάξεις 
του ν.4412/2016 (Α΄147).

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ 
Α.Ε.» ανέρχεται στο ποσό των ευρώ πενήντα χιλιάδων 
(€50.000,00), διαιρεμένο σε πεντακόσιες (500) ονομα-
στικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η 
κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται εξ’ ολο-
κλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο και καταβάλλεται με 
μετρητά το αργότερο εντός μηνός από τη δημοσίευση 
του καταστατικού.

2. Οι μετοχές της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» είναι 
ονομαστικές, αδιαίρετες και αμεταβίβαστες.

Άρθρο 6
Πόροι

Πόροι της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» είναι οι εξής:
1. Οι πρόσοδοι από την εν γένει διαχείριση και αξιοποί-

ηση περιουσιακών στοιχείων από την εταιρεία σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.

2. Επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επεν-
δύσεων, περιλαμβανομένων και προγραμμάτων τεχνικής 
βοήθειας, που συγχρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτού-
νται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή Διεθνείς Οργανισμούς 
ή εθνικούς πόρους.

3. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, χορηγίες και πά-
σης φύσεως ενισχύσεις νομικών ή φυσικών προσώπων, 
ημεδαπών ή αλλοδαπών για την επίτευξη του σκοπού της.

4. Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
5. Με κοινή απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών, 

του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περί-
πτωση θεματικού Υπουργού μπορούν να μεταφέρονται 
ως πόροι της εταιρείας έσοδα από τέλη ή δικαιώματα, 
που τυχόν εισπράττονται από τρίτους και αφορούν συ-
ναφείς με την εταιρεία σκοπούς. Επίσης, με κοινή από-
φαση των εποπτευόντων Υπουργών και του Υπουργού 
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Οικονομικών μπορούν να καθορίζονται ειδικότεροι κα-
νόνες για την διαχείριση και αξιοποίηση εσόδων από την 
δραστηριότητα της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7
Όργανα της Εταιρείας είναι:

α) η Γενική Συνέλευση των Μετόχων
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο
γ) Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Άρθρο 8
Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εί-
ναι το ανώτατο όργανο αυτής, συγκαλείται δε είτε από 
το Διοικητικό Συμβούλιο είτε από τους εποπτεύοντες 
υπουργούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2190/1920 
και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εται-
ρεία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Ειδικότερα:
Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για 

να αποφασίζει για:  α. Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ’ αυτήν 
από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού 
αυτού, να προκαλέσουν τη σύγκλησή της. β. Τις τροποποι-
ήσεις του καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρού-
νται, μεταξύ άλλων, όσες αφορούν την αύξηση ή τη μείω-
ση του μετοχικού κεφαλαίου, τη συγχώνευση, διάσπαση, 
μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυ-
σης της Εταιρείας. Για κάθε τροποποίηση του καταστατι-
κού εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2190/1920 αποκλει-
όμενης τροποποιήσεως που συνεπάγεται την μεταβολή 
της εθνικότητας της Εταιρείας. γ. Την εκλογή των ορκωτών 
και των εσωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας. δ. Την έγκρι-
ση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρεί-
ας, καθώς και τη διάθεση των ετησίων κερδών αυτής. 
ε. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλί-
ου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. 
Η περί της απαλλαγής απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 
λαμβάνεται μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομα-
στική κλήση. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις 
περιπτώσεις του άρθρου 22α του ν. 2190/1920. στ. Την 
ακρόαση των ορκωτών ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο 
των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας που έχουν δι-
ενεργήσει. ζ. Την έκδοση δανείων δι’ ομολογιών, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στα άρθρα 3α, 3β του ν. 2190/1920, 
όπως ισχύει σήμερα. η. Το διορισμό εκκαθαριστών. θ. Τη 
συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράτα-
ση ή τη διάλυση της Εταιρείας. ι. Την έγερση αγωγής κατά 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για 
παράβαση των καθηκόντων τους, που απορρέουν από 
το νόμο και το καταστατικό και ια. Την ακρόαση του εσω-
τερικού ελεγκτή σχετικά με τους ελέγχους που διενεργεί. 
ιβ. Για κάθε άλλο θέμα και αρμοδιότητα που ανήκει, κατά 
την εκάστοτε ισχύουσα περί Ανωνύμων Εταιρειών νομο-
θεσία στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Τα δικαιώματα του μετόχου Ελληνικού Δημοσίου 
στο πλαίσιο συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση ασκού-
νται από τον Υπουργό Οικονομικών.

Άρθρο 9
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ 
Α.Ε.» είναι επταμελές και αποτελείται από: α) ένα πρόσω-
πο εγνωσμένου κύρους, επιστημονικής κατάρτισης και 
επαγγελματικής εμπειρίας επί των θεματικών πεδίων 
της εταιρείας ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο 
β) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, δ) έναν εκπρόσωπο του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών, ε) έναν εκπρόσωπο 
του Δήμου Αθηναίων, στ) έναν εκπρόσωπο της Περι-
φέρειας Αττικής και ζ) τον Διοικητή του Νοσοκομείου 
«ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ – ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ -ΑΓΙΟΣ ΣΑΒ-
ΒΑΣ». Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
είναι τριετής.

2. Ο ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
γίνεται με κοινή απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών 
και των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Οικονομικών, 
για μία τριετία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά 
για ισόχρονο διάστημα. Με όμοια απόφαση μπορούν να 
παύονται αζημίως για το Δημόσιο και την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.».

Άρθρο 10
Εξουσία - Αρμοδιότητες και Λειτουργία 
Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
το οποίο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εται-
ρείας, που διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική 
ανάπτυξή της και ασκεί τις αρμοδιότητες, που προβλέ-
πονται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του 
ν. 3429/2005 όπως ισχύουν, τις διατάξεις του ν. 4539/2018 
και την κείμενη νομοθεσία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το κατ΄ εξοχήν 
Αποφασιστικό Όργανο της Εταιρείας και είναι αρμό-
διο να αποφασίζει, να εποπτεύει και να ασκεί έλεγχο 
σε κάθε θέμα, που αφορά στην οργάνωση, στη διοί-
κηση, στη λειτουργία, στη διαχείριση της περιουσίας 
και γενικά στη δραστηριότητα και στην επιδίωξη των 
σκοπών της, εκτός από τις περιπτώσεις που τα αντί-
στοιχα θέματα ρυθμίζονται απευθείας από το νόμο 
ή το καταστατικό ή υπάγονται στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα άλλων οργάνων, ή για τα οποία επιφυ-
λάσσεται νομοθετική ρύθμιση ή απαιτείται Απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης ή έχει αποφασίσει ήδη κατ΄ 
αρμοδιότητα επ΄αυτών η Γενική Συνέλευση ή ρυθμί-
ζονται διαφορετικά από τα εγκεκριμένα Στρατηγικά 
και Επιχειρησιακά Σχέδια. Με τις αποφάσεις του επί 
των αντίστοιχων θεμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο 
διαμορφώνει κατά κύριο λόγο τα γενικά πλαίσια λει-
τουργίας και δραστηριότητας και την όλη στρατηγική 
και πολιτική ανάπτυξης της Εταιρείας.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ49832 Τεύχος Β’ 3972/13.09.2018

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εν γένει εκπροσώ-
πηση της Εταιρείας, δικαστική και εξώδικη.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και 
μόνο, εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των 
εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που 
απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώ-
πηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, 
μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκτα-
ση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του 
Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των 
άρθρων 10, 22 και 23 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν 
είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία 
απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος 
γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε 
να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση 
των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστα-
τικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

6. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβου-
λίου, από το καταστατική ή από απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρί-
τους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις 
δημοσιότητας.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου τουλάχιστον δύο φορές το 
μήνα και εκτάκτως όποτε κρίνεται απαραίτητο από τον 
Πρόεδρό του κατόπιν πρόσκλησης που κοινοποιείται 
στα μέλη προ δύο (2) εργασίμων ημερών. Επιπλέον, το 
Δ.Σ. συγκαλείται ύστερα από αίτημα τριών τουλάχιστον 
μελών του, το οποίο απευθύνεται στον Πρόεδρο γρα-
πτώς και συνοδεύεται με ακριβή καθορισμό του θέμα-
τος ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να 
συγκαλέσει το Δ.Σ. το αργότερο εντός επτά ημερών από 
την υποβολή της αίτησης των μελών.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν 
παρίστανται τέσσερα τουλάχιστον μέλη συμπεριλαμβα-
νομένου του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου 
και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων μελών.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με 
τηλεδιάσκεψη εφόσον έχουν προς τούτο ενημερωθεί τα 
μέλη του. Οι προσκλήσεις, ενημερώσεις, πρακτικά και γε-
νικώς τα έγγραφα που σχετίζονται με τη λειτουργία του 
Διοικητικού Συμβουλίου απευθύνονται και λαμβάνονται 
εγκύρως στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις εκάστου μέλους 
που έχουν δηλωθεί. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτι-
κού συνεδρίασης του Δ.Σ. μπορεί να γίνει με συμβατικά 
ή ηλεκτρονικά μέσα.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί νόμιμη συγκρό-
τηση εφόσον απαρτίζεται τουλάχιστον από τον Πρόεδρο 
και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τέσσερα (4) μέλη.

Άρθρο 11
Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελε-
στικό όργανο της εταιρείας, προΐσταται όλων των Υπη-
ρεσιών της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.», διευθύνει το 
έργο τους και παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα 
πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.»

2. Η θέση του Προέδρου - Διευθύνοντος Συμβούλου εί-
ναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και αποδο-
χές αυτού καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών και των εποπτευόντων Υπουργών.

Ο Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις παρακάτω 
καταστατικές αρμοδιότητες και όσες άλλες του αναθέτει 
κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο ή ορίζονται στον 
Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τη στρατηγική 
και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας

(β) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας 
προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλο-
ποίηση των σκοπών που προβλέπονται στο άρθρο 4 του 
παρόντος, στο Επιχειρησιακό και στο Στρατηγικό Σχέδιο.

γ) Αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων αντικειμένου 
μέχρι του ποσού εκείνου που θα ορίζει με απόφασή του 
το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ) Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε) Αποφασίζει για τα θέματα προσωπικού της εταιρείας 

μέσα στο πλαίσιο του Κανονισμού Προσωπικού.
στ) Προτείνει τους κάθε φύσης κανονισμούς λειτουργί-

ας της εταιρείας και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού. 
Προτείνει την κατάρτιση νέων κανονισμών προσωπι-
κού, οργανογραμμάτων, προγραμμάτων εκπαίδευσης 
και επιμόρφωσης του προσωπικού.

ζ) Δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρεία στα 
πλαίσια του νόμου και των αποφάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου

η) Υπογράφει δαπάνες και κινεί τραπεζικούς λογαρια-
σμούς στα πλαίσια του νόμου και εντός των ορίων που 
καθορίζονται στους κανονισμούς λειτουργίας και στις 
ειδικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

θ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται 
ρητώς στους νόμους που διέπουν την εταιρεία, το κατα-
στατικό, τους κανονισμούς λειτουργίας και τις αποφάσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αν διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο η σχέση του Προ-
έδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου με την Εταιρεία, το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει για την 
προσωρινή αναπλήρωσή του και όχι πέραν του τριμήνου 
με ένα από τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
μέχρι τον ορισμό αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3, του άρθρου 3 του ν.4539/2018.

Άρθρο 12
ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η λειτουργία της ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε. υποβοηθεί-
ται από το Γνωμοδοτικό Τεχνικό Συμβούλιο (Γ.Τ.Σ.), το οποίο 
συγκροτείται από οκτώ (8) μέλη, που ορίζονται για τριετή 
θητεία με κοινή απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών 
και των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Οικονομικών κα-
τόπιν εισήγησης των φορέων που εκπροσωπούνται στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.».

2. Τα μέλη του Γ.Τ.Σ. πρέπει να είναι πρόσωπα εγνω-
σμένου κύρους, ευρείας επιστημονικής κατάρτισης και 
αποδεδειγμένης εμπειρίας σε θέματα ενδιαφέροντος 
της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.».
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3. Το Γ.Τ.Σ. γνωμοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» για θέματα σκοπού και αρ-
μοδιοτήτων της. Το προς γνωμοδότηση ζήτημα τίθεται 
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας 
και απευθύνεται, με την ταυτόχρονη θέση προθεσμίας 
για τη διατύπωση γνώμης, προς όλα τα μέλη του Γνω-
μοδοτικού Τεχνικού Συμβουλίου, τα οποία δύνανται να 
αποφανθούν μεμονωμένα ή συλλογικά. Οι γνωμοδοτή-
σεις του Γ.Τ.Σ., ατομικές ή συλλογικές, δεν δεσμεύουν το 
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις αποφάσεις του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 13
Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη 
γενική συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προη-
γουμένως, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο αυτό.

2. Η τακτική γενική συνέλευση επιλέγει πάντοτε δύο 
τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές κάθε 
χρόνο ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές πρέπει 
να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια 
άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικο-
νομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 2 του π.δ. 475/1991.

3. Η Γενική Συνέλευση, μπορεί να εκλέγει έναν μόνο 
τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυ-
τοί είναι ορκωτοί ελεγκτές εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθ. 75 ν. 1969/1991, 
το π.δ. 226/1992 και το π.δ. 227/1992.

4. Εφόσον η εταιρεία τυχόν υπερβεί τα όρια της πα-
ραγράφου 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920, όπως 
αυτό ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από 
τους ορκωτούς ελεγκτές που είναι εγγεγραμμένοι στο 
Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθ. 75 
ν. 1969/1991, το π.δ. 226/1992 και το π.δ. 227/1992, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που 
ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 
8 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920 όπως αντικαταστά-
θηκε και ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της 
γενικής συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να 
γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του δι-
ορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν 
το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, 
θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και 
έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 
του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες 
που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του 
κ.ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες 
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/
1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται 
στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του 
κ.ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφω-
νία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβου-

λίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό 
αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 
τριάντα (30) ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – 
ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ
Άρθρο 14
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό 
Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστά-
σεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με 
το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43α, 43β, 111 παράγρα-
φος 1 και 112 παράγραφος 1 μέχρι 7 του κ.ν. 2190/1920, 
όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν αντί-
στοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του π.δ. 409/1986, 
π.δ. 498/1987 και ισχύουν σήμερα.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμ-
φανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα 
της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής 
θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να 
συντάξει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό,
β) τον λογαριασμό αποτελέσματα χρήσης,
γ) πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, και
δ) το προσάρτημα.

’Άρθρο 15
Θεώρηση

1. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφα-
ση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που 
έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να 
έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοι-
κητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που 
ορίζεται από αυτό, και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου 
της εταιρείας.

2. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς 
νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικο-
νομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν έγγραφα 
τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

Άρθρο 16
’Έκθεση Διαχείρισης

1. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 
προς την τακτική γενική συνέλευση πρέπει να παρέχει 
σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών 
και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πλη-
ροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας 
και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας 
και ανάπτυξης, όπως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της 
παραγράφου 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει.

2. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και 
κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο 
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χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την 
ημέρα υποβολής της έκθεσης.

’Άρθρο 17
Δημοσιότητα

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται 
στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 
5 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη 
μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής 
ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση 
ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρ-
νούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέ-
πει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμε-
νες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει 
από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

2. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσε-
ων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην 
αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον 
ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός απο-
τελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελε-
σμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν 
προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσι-
εύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να 
δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 
3 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν 
από συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης:

α) Στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ).

β) Στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση 
αυτής έχει καταχωριστεί στην μερίδα της εταιρείας στο 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ). Το οικείο Μητρώο 
ενημερώνεται αμελλητί για την ανάρτηση των ανωτέρω 
εγγράφων στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδι-
κής κυκλοφορίας, αν η εταιρεία δεν διατηρεί ιστοσελίδα 
ή η ιστοσελίδα της δεν έχει καταχωρηθεί στη μερίδα της 
στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ).

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των 
οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συ-
νέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρα-
κτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του 
άρθρου 26α του κ.ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμό-
δια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων 
οικονομικών καταστάσεων.

’Άρθρο 18
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρ-
χίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή 
πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 19
Λύση

Η Εταιρεία λύεται: α. Λόγω της παρόδου του οριζομέ-
νου με το παρόν χρόνου διάρκειάς της. β. Με απόφα-

ση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα 
με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. θ. Λόγω της κήρυξης 
της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. γ. Με δικαστι-
κή απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του 
κ.ν. 2190/1920. δ. Όπως ορίζεται στο άρθρο 14α του 
ν. 3429/2005 ε. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων 
κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο 
υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρ-
θρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει 
κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, 
το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε 
προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να 
συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει 
τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 20
Εκκαθάριση Εταιρείας - εκκαθαριστές

Η εκκαθάριση επακολουθεί την λύση της εταιρείας 
εκτός από την περίπτωση της πτώχευσής της. Στην πε-
ρίπτωση του εδαφίου β’ της παραπάνω παραγράφου 1 
του άρθρου 19 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την 
απόφασή της για την λύση της εταιρείας ορίζει και τους 
εκκαθαριστές. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της 
Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκα-
θάρισης των υποθέσεων της εταιρείας διορίζοντας δύο 
(2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται 
απ’ αυτή. 2. Αρμοδιότητα εκκαθαριστών. Οι εκκαθαρι-
στές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο δι-
ορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε 
εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές 
έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβου-
λίου, όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να 
ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενική 
Συνέλευσης. 3. Προϊόν εκκαθάρισης Το προϊόν της εκ-
καθάρισης της εταιρείας μετά την ολοσχερή εξόφληση 
του παθητικού της ανήκει στο μέτοχο.

Άρθρο 21
1. Γενική Συνέλευση κατά την εκκαθάριση Κατά την 

διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατη-
ρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και 
αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του 
καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα 
με τα παραπάνω άρθρα το καταστατικό επιβάλλει στο 
Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει 
τους ισολογισμούς της εκκαθάρισης. 2. Προσωρινός 
Πρόεδρος και Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης. Στις 
Γενικές Συνελεύσεις της εκκαθάρισης προεδρεύει, μέχρι 
την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέως, ένας 
εκ των εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 22
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Η «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» καταρτίζει Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας εφόσον απαιτείται και σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) όπως εκάστοτε 
ισχύουν.
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Άρθρο 23
Θέματα Προσωπικού

1. Η «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.», για την κάλυψη υπη-
ρεσιακών αναγκών, όπως αυτές προσδιορίζονται στον 
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, προσλαμβάνει 
προσωπικό με σύμβαση εργασίας αορίστου και ορισμέ-
νου χρόνου, με σύμβαση μίσθωσης έργου και έμμισθης 
εντολής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθε-
σία, όπως ενδεικτικά ν. 2190/1994 (Α΄ 28) περί προσλή-
ψεων, άρθρο 6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206).

2. Η κάλυψη των αναγκών της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ 
Α.Ε.» σε προσωπικό δύναται να γίνει και κατ’ εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) περί Ενιαίου 
Συστήματος Κινητικότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ- ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24
Μεταβατικές διατάξεις

1. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει στις 31.12.2019.
2. Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού 

Συμβουλίου του άρθρου 9 του παρόντος, το Διοικητικό 
Συμβούλιο συγκαλεί Γενική Συνέλευση προκειμένου να 

οριστεί Εσωτερικός Ελεγκτής και η Επιτροπή Ελέγχου του 
άρθρου 13 του παρόντος για την πρώτη εταιρική χρήση.

3. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο καταστατικό 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 25
Τελικές Διατάξεις

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστα-
τικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4539/2018 και του 
κ.ν.2190/1920.

2. Για κάθε διαφορά σχετική με την εταιρεία αρμόδια 
αποκλειστικώς είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

3. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2018

Οι Υπουργοί

Οικονομικών  Υποδομών και Μεταφορών

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Επικρατείας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ49836 Τεύχος Β’ 3972/13.09.2018

*02039721309180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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