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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

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

«ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ». 
 
Ανακοινώνεται ότι την 16.07.2021 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα 

παρακάτω στοιχεία της Ανώνυµης µε την επωνυµία «ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» και αριθµό Γ.Ε.ΜΗ 

121572960000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 7365/06/Β/86/32):   

 
Α) Με κωδικό αριθµό καταχώρισης 2584522, το από 24.06.2021 πρακτικό της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της σύµφωνα µε το οποίο εκλέχθηκαν 2 νέα ανεξάρτητα µη 
εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβούλιου της εταιρείας. 

Β) Με κωδικό αριθµό καταχώρισης 2584523, το από 24.06.2021 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. Παναγιώτης Σίµος - Καλδής του Νικολάου, έµπορος, κάτοικος Εκάλης, οδός ∆εκελείας 19 και Νίρας 
Τ.Κ. 14565, Α.∆.Τ. ΑΕ 063856/07, ΑΦΜ 015148642, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ, Εκτελεστικό µέλος.  
2. Αθανάσιος Καλπίνης του Ανδρέα, έµπορος, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ζαµάνου 70 Τ.Κ. 16674, 
Α.∆.Τ. ΑΗ 062852/08, ΑΦΜ 018583541, ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Εκτελεστικό µέλος.  
3. Αναστάσιος Μπινιώρης του Πατσώνη, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Σολω- µού 35 
Τ.Κ. 19200, Α.∆.Τ. Χ 621622/04, ΑΦΜ 035945972, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Εκτελεστικό µέλος.  
4. Βασίλειος Μάνεσης του Νικολάου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χολαργού, οδός Βεντούρη 40 Τ.Κ. 
15561, Α.∆.Τ. ΑΕ 008927/06, ΑΦΜ 032899306, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Εκτελεστικό µέλος.  
5. Ανδρέας Καλπίνης του Στυλιανού, συνταξιούχος, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ζαµάνου 70 Τ.Κ. 16674, 
Α.∆.Τ. ΑΒ 607498/06, ΑΦΜ 001440250, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Εκτελεστικό µέλος.  
6. Ειρήνη Σίµου - Καλδή του Νικολάου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ιωνίας 16 Τ.Κ. 14563, Α∆Τ: ΑΝ 
176394/17 και ΑΦΜ 079716534, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Μη εκτελεστικό µέλος .  
7. Ελβίρα Καλπίνη του Ανδρέα, έµπορος, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ζαµάνου 70 Τ.Κ. 16674, Α.∆.Τ. ΑΒ 
607494/06, ΑΦΜ 018221124, ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ, Μη εκτελεστικό µέλος .   
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8. Κωνσταντίνος Γιαννίρης του Ιωάννου, οικονοµολόγος, κάτοικος ∆ιονύσου, οδός Χρυσανθέµων 29 
Τ.Κ. 14576, Α.∆.Τ. ΑΙ 084738/10, ΑΦΜ 021433328, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό 
µέλος.  
9. Γεώργιος Κούβαρης του Θεολόγου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Στρατονίκης 
αρ. 42, Τ.Κ. 15238, Α.∆.Τ. ΑΙ 051931/09, ΑΦΜ 030619380, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Ανεξάρτητο µη 
εκτελεστικό µέλος .  
10. ∆ηµήτριος Παπαριστείδης του Χρήστου, επιχειρηµατίας, κάτοικος Αθηνών, οδός 28ης Οκτωβρίου 
αρ. 22, Τ.Κ. 15237, Α∆Τ ΑΗ 064854/08, ΑΦΜ 025664400, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Ανεξάρτητο µη 
εκτελεστικό µέλος.  
11. Νικόλαος Γεωργιάδης του Ηρακλή, επιχειρηµατίας, κάτοικος Θρακοµακεδόνων - Αχαρναί, οδός 
Παρµενίωνος, αρ. 38, Τ.Κ. 13676, Α∆Τ ΑΝ 017485/16, ΑΦΜ 072264589, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Ανεξάρτητο 
µη εκτελεστικό µέλος.  
12. Σµαραγδή Αθανασάκου του Γεωργίου, δικηγόρος, κάτοικος Ν. Ιωνίας, οδός Κασταµονής, αρ. 60, 
Τ.Κ. 14234, Α∆Τ ΑΖ 103679/07, ΑΦΜ 115673937, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό 
µέλος. 
 
Η θητεία του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει την 20.06.2022, παρατείνεται δε αυτόµατα µέχρι τη 
λήξη της προθεσµίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αµέσως επόµενη Τακτική Γενική 
Συνέλευση. 
 
2) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
Ι. Το ∆.Σ. αποφάσισε ότι η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσµεύεται νόµιµα µε µόνη την υπογραφή 
ή παρουσία ενός (1) εκ των εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
 
(Α) ενώπιον κάθε αρχής ∆ηµόσιας, ∆ηµοτικής, Φορολογικής, ∆ιοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε 
οργανισµού και Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ΟΛΠ, ΟΣΕ, ΟΑΕ∆, 
κλπ.).  
(Β) ενώπιον των δικαστικών, εισαγγελικών και αστυνοµικών αρχών (ανακρίσεις, καταθέσεις αγω- γών, 
υποβολή µηνύσεων, µαρτυρίες, διορισµό πληρεξουσίων δικηγόρων και γενικά κάθε άλλης συναφούς 
διαδικασίας).  
 
ΙΙ. Για όλες τις κάτωθι συναλλαγές ήτοι:  
Α) Για τη συνoµολόγηση και υπογραφή συµβάσεων ή παραγγελιών αγοράς µε οποιοδήποτε φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε αντικείµενο 
συµβάσεως, ετεροβαρούς ή αµφοτεροβαρούς, επιφυλασσόµενης ειδικής εντολής που τυχόν χορηγηθεί 
στο µέλλον.  
(Β) Προκειµένου περί διακηρύξεων, δηµοπρασιών, υπογραφή των σχετικών συµβάσεων, εισπράξεων, 
πληρωµών, εκπτώσεων και γενικά περί κάθε άλλης σχετικής διαδικασίας που αφορά σε δηµόσιες 
συµβάσεις.  
(Γ) Υπογραφή δανειακών συµβάσεων, λήψη και εξόφληση δανείων, έκδοση και οπισθογράφηση 
επιταγών, αποδοχή και έκδοση συναλλαγµατικών, υποσχετικών, εγγυητικών και πιστώσεων, ανά- 
ληψη µετρητών, παροχή εντολών πληρωµής και οδηγιών προς τις τράπεζες για τη διενέργεια πλη- 
ρωµών καθώς και εν γένει κάθε τραπεζικής εργασίας:  
1. Η Eταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσµεύεται νόµιµα µε µόνη την υπογραφή ή παρουσία ενός (1) 
εκ των εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για αξία συµβάσεων ή συναλλαγών ή 
πληρωµών µέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€).  
2. Η Eταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσµεύεται νόµιµα µε την υπογραφή ή παρουσία δύο (2) εκ των 
εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για αξία συµβάσεων ή συναλλαγών ή πληρωµών από 
πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ και ένα λεπτό (500.000,01€) έως τρία εκατοµµύρια ευρώ (3.000.000,00€). 
3. Η Eταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσµεύεται νόµιµα µε την υπογραφή ή παρουσία δύο (2) εκ των 
εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ένας εκ των οποίων θα είναι ο Πρόεδρος ή ο 
∆ιευθύνων Σύµβουλος, για αξία συµβάσεων ή συναλλαγών ή πληρωµών από το ποσό των τριών 
εκατοµµυρίων ευρώ και ενός λεπτού (3.000.000,01€) και άνω, µε εξαίρεση τις δανειακές συµβάσεις 
όπου ο ένας εκ των δύο δεν θα απαιτείται να είναι ο Πρόεδρος ή ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος.  
Τις ανωτέρω αναφερόµενες υπό στοιχείο ΙΙ. (Α), (Β), (Γ) πράξεις που µπορούν να ασκούν µεµο- 
νωµένα τα εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα προβλε- 
πόµενα στον αριθµό 1, µπορεί µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο και µέχρι του ποσού των πεντακοσίων 
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χιλιάδων ευρώ (500.000,00€) να ασκεί και η ∆οµνίκη-Ναταλία Σίµου του Παναγιώτη Σίµου- 
Καλδή (ιδιωτική υπάλληλος), κάτοικος Εκάλης, οδός ∆εκελείας 19 και Νίρας, Τ.Κ. 14565, Α.∆.Τ ΑΙ 
647712/11, Α.Φ.Μ 047786738.  
Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρµοδιοτήτων του, 
σύµφωνα µε το νόµο και το Καταστατικό, η Αντιπρόεδρος και αυτήν όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο 
σύµβουλος που ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ..  
Όσον αφορά συγκεκριµένα στην άσκηση των εκτελεστικών του καθηκόντων, τον Πρόεδρο όταν 
κωλύεται, λόγω της ιδιότητας της Αντιπροέδρου ως Μη Εκτελεστικού Μέλους, αναπληρώνει ο 
∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας. Τέλος, το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, 
αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρµοδιοτήτων του ο Γενικός ∆ιευθυντής και εκτελεστικό µέλος 
του ∆.Σ. της Εταιρείας κ. Αναστάσιος Μπινιώρης. 
 
 

 
Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 

 
                                                 κ.α.α 

                                
                  M.KANA 

 


