
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ :3242 

ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

_____________________________________ 

 

Στην Αθήνα σήμερα στις δώδεκα (12) του μηνός 

Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι [2020] ημέρα 

Παρασκευή, στα γραφεία της εδρεύουσας στην Αθήνα 

Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυμία "WIND ΕΛΛΑΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο 

"WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.", που 

βρίσκονται στον Δήµο Αθηναίων επί της Λεωφόρου 

Αθηνών αριθµός 106, όπου προσήλθα, ύστερα από 

πρόσκληση για την υπογραφή του παρόντος, σε µένα 

τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΒΕΑ του 

ΧΡΗΣΤΟΥ, µε έδρα την Αθήνα, επί της Λεωφόρου 

Βασιλίσσης Σοφίας αριθµός 137, με ΑΦΜ 061570329 

(Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), παρουσιάστηκε η μη εξαιρούμενη 

από το νόμο ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΟΝΤΗ του Γεωργίου και της 

Ζωής, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην 

Αθήνα στις 29.9.1988,  κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος 

Αθηνών αρ. 106, κάτοχος του Δελτίου Αστυνοµικής 

Ταυτότητας µε αριθµό ΑΕ 099613/18.7.2007 που 

εκδόθηκε από το Τ.Α. Σπάτων,  η οποία ενεργεί εν 



 
 
 
 
 
 
 
 

προκειμένω ως πληρεξούσια, αντιπρόσωπος και 

αντίκλητος, στο όνοµα και για λογαριασµό της 

εδρεύουσας στο Δήµο Αθηναίων Ανώνυµης Εταιρείας 

µε την επωνυµία "WIND ΕΛΛΑΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο 

"WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.", ως 

νόµιµη εκπρόσωπος αυτής, η οποία έχει έδρα Δήµο 

Αθηναίων επί της Λεωφόρου Αθηνών αριθµός 106, 

Α.Φ.Μ. 099936189 (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών) και 

αριθμό ΓΕΜΗ 004127301000, δυνάμει του με αριθμό 

2826/14.6.2019 πληρεξουσίου μου το οποίο κατά 

ρητή και υπεύθυνη δήλωση της εδώ εμφανισθείσας 

δεν έχει ανακληθεί ούτε έχει παύσει ισχύς του μέχρι 

σήμερα. 

Η εταιρεία αυτή έχει αριθμό Γενικού Εμπορικού 

Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 004127301000 (πρώην 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48025/01ΑΤ/Β/01/026(2003)) και 

προήλθε από συγχώνευση των παρακάτω 

ανωνύμων εταιρειών: 1) της ανώνυμης εταιρείας 

με την επωνυμία "ΤΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο 

"TELLAS", με αριθμό Μητρώου Ανωνύµων 

Εταιρειών 48025/01ΑΤ/Β/01/026(2003), 

εδρεύουσας τοτε στο Δήμο Αμαρουσίου και 2) 

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "WIND 



Φύλλο 2 

ΕΛΛΑΣΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και 

τον διακριτικό τίτλο "WIND ΕΛΛΑΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.", με αριθμό Μητρώου 

Ανωνύµων Εταιρειών 55017/01ΑΤ/Β/03/177(2005), 

εδρεύουσας τοτε στο Δήμο Αμαρουσίου,  µε 

απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα 

µε τις διατάξεις των άρθρων 68-77α  του Κ.Ν. 

2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών" και τις 

διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, όπως ισχύουν. Η 

συγχώνευση έγινε δυνάμει της µε αριθμό 26.610/23-

12-2008 πράξης συγχώνευσης της Συμβολαιογράφου 

Αθηνών Μαρίνας - Ελένης Μάγκλαρη και τις από 19-

12-2008 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των 

μετόχων των ανωτέρω εταιρειών, ακριβή φωτοτυπικά 

αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο με αριθμό 

22/5-10-2011 συμβόλαιό μου. Η πράξη αυτή 

εγκρίθηκε µε την µε αριθμό ΕΜ-28259/31-12-2008 

απόφαση του Νομάρχη Αθηνών (Ανατολικός Τοµέας), 

καταχωρήθηκε στις 31-12-2008 στο Μητρώο 

Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, και  

δημοσιεύθηκε  σε περίληψη στο µε αριθμό 308/15-1-

2009 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος 

ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου καθώς και 

επικυρωμένο αντίγραφο του κωδικοποιημένου 

καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό διαμορφώθηκε 

μετά τη συγχώνευση, προσαρτώνται στο με αριθμό 

22/5-10-2011 συμβόλαιό μου.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Η πρώτη από τις ανώνυμες εταιρείες που 

συγχωνεύτηκαν κατά τα  ανωτέρω, µε την επωνυμία 

"ΤΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" 

και τον διακριτικό τίτλο  "TELLAS"  είχε συσταθεί 

νόµιµα µε την αρχική της επωνυμία "ΕΒΕΡΤΖΙ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "EVERGY" και με 

έδρα τον Δήμο Αθηναίων, µε την µε αριθμό 

3228/2001 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών 

Έλλης Καλιτσουνάκη, η οποία είχε εγκριθεί µε την µε 

αριθμό 1094/17-1-2001 απόφαση του Νομάρχη 

Αθηνών, είχε καταχωρηθεί στις 17-1-2001 στο 

Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών 

και είχε λάβει αριθµό µητρώου Α.Ε. 

48025/01/Β/01/35, περίληψή της δε είχε δημοσιευθεί 

στο µε αριθμό 392/18-1-2001 Φύλλο της Εφημερίδας 

της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του 

οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 22/5-10-2011 

συμβόλαιό μου. Το καταστατικό της άνω εταιρείας είχε 

τροποποιηθεί μεταγενέστερα -μεταξύ άλλων- 1)  µε 

την από 1-6-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

των μετόχων της (µεταφορά έδρας στον Δήµο 

Αµαρουσίου), η οποία εγκρίθηκε µε την µε αριθμό 

18646/20-9-2002 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, 

καταχωρήθηκε στις 20-9-2002 στο Μητρώο 

Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, 
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περίληψή της δε δημοσιεύθηκε στο µε αριθμό 

9774/25-9-2002 Φύλλο της Εφημερίδας της 

Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του 

οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 22/5-10-2011 

συμβόλαιό μου, 2) µε την από 7-11-2002 απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της (αλλαγή της 

επωνυμίας σε "ΤΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο 

"TELLAS"), η οποία εγκρίθηκε µε την µε αριθμό 

17860/02/22-1-2003 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, 

καταχωρήθηκε στις 22-1-2003 στο Μητρώο 

Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, 

περίληψή της δε δημοσιεύθηκε στο µε αριθμό 743/29-

1-2003 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης 

(Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου 

προσαρτάται στο με αριθμό 22/5-10-2011 συμβόλαιό 

μου.  

Η δεύτερη από τις ανώνυμες εταιρείες που 

συγχωνεύτηκαν κατά τα ανωτέρω, με την επωνυμία 

"WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το 

διακριτικό τίτλο "WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Α.Ε.Β.Ε." είχε συσταθεί νόμιμα με την αρχική της 

επωνυμία "ACV FINANCE Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, 

Αγοραπωλησίες Ακινήτων, Αντιπροσωπείες 

Συμμετοχές Ανώνυμη Εταιρεία" και το διακριτικό τίτλο 

" ACV FINANCE Α.Ε." και με έδρα το Δήμο Αθηναίων, 

µε την µε αριθμό 3718/8-8-2003 πράξη του 

Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεόδωρου 



 
 
 
 
 
 
 
 

Σγουμπόπουλου, η οποία είχε εγκριθεί µε την µε 

αριθµό 29319/2003 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, 

περίληψή της δε είχε δημοσιευθεί στο µε αριθμό 

8867/20-8-2003 Φύλλο της Εφημερίδας της 

Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του 

οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 967/2015 

συμβόλαιό μου. Η εν λόγω εταιρεία, δυνάμει της από 

3.11.2005 και με αριθμό ΕΜ 20824/05 εγκριτικής 

απόφασης του Νομάρχη Αθηνών, συγχώνευσε δι’ 

απορροφήσεως την ανώνυμη εταιρεία με την 

επωνυμία «ΤΙΜ ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ανώνυμη 

Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία» και το διακριτικό 

τίτλο «ΤΙΜ HELLAS Α.Ε.Β.Ε.» (και πρώην με την 

επωνυμία «STET ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

και διακριτικό τίτλο «STET HELLAS Α.Ε.Β.Ε.») και 

πρώην Αρ.Μ.Α.Ε. 27039/01ΑΤ/Β/92/1961, περίληψη 

δε της ως άνω συγχώνευσης δημοσιεύθηκε στο µε 

αριθμό 11663/9-11-2005 Φύλλο της Εφημερίδας της 

Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του 

οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 967/2015 

συμβόλαιό μου. Το καταστατικό της άνω εταιρείας 

(ήτοι, της "WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ") 

είχε τροποποιηθεί -μεταξύ άλλων- 1) µε την από 29-

3-2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 
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μετόχων της (αλλαγή της επωνυμίας σε «TROY GAC 

Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» και το διακριτικό 

τίτλο «TROY GAC Α.Ε.») η οποία εγκρίθηκε µε την µε 

αριθμό 7666/2005 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, 

καταχωρήθηκε στις 5-4-2005 στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, περίληψή της δε 

δημοσιεύθηκε στο µε αριθμό 2153/6-4-2005 Φύλλο 

της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), 

αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 

967/2015  συμβόλαιό μου, 2) με την από 2-11-2005 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 

(αλλαγή της επωνυμίας σε "ΤΙΜ ΕΛΛΑΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΤΙΜ 

HELLAS Α.Ε.Β.Ε."), η οποία εγκρίθηκε µε την µε 

αριθμό ΕΜ-20824/3-11-2005 απόφαση του Νομάρχη 

Αθηνών, καταχωρήθηκε στις 3-11-2005 στο Μητρώο 

Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, 

περίληψή της δε δημοσιεύθηκε στο µε αριθμό 

11663/9-11-2005 Φύλλο της Εφημερίδας της 

Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του 

οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 967/2015   

συμβόλαιό μου, 3) µε την από 17-5-2007 απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της (αλλαγή της 

επωνυμίας σε "WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙ0ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" 

και τον διακριτικό τίτλο "WIND ΕΛΛΑΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε."), η οποία εγκρίθηκε µε 

την µε αριθμό ΕΜ-9836/2007 απόφαση του Νομάρχη 



 
 
 
 
 
 
 
 

Αθηνών, καταχωρήθηκε στις 29-5-2007 στο Μητρώο 

Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, 

περίληψή της δε δημοσιεύθηκε στο µε αριθμό 3815/1-

6-2007 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης 

(Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου 

προσαρτάται στο με αριθμό 22/5-10-2011 συμβόλαιό 

μου. Το καταστατικό της νέας εταιρείας που προέκυψε 

µετά τη συγχώνευση τροποποιήθηκε περαιτέρω 1) µε 

την από 3-4-2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

των μετόχων της [τροποποίηση των άρθρων 3 

(σκοπός), 19 (σύνθεση και θητεία Δ.Σ.) και 

τροποποίηση και αναρίθμηση των λοιπών άρθρων για 

την εναρμόνιση στις διατάξεις του Ν.3604/2007], η 

οποία τροποποίηση εγκρίθηκε µε την µε αριθμό ΕΜ- 

6067/2009 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, 

καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της 

Νομαρχίας Αθηνών στις 10-4-2009 και η σχετική 

ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο µε αριθμό 2826/15-4-

2009 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος 

ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με 

αριθμό 22/5-10-2011 συμβόλαιό μου, 2)  µε την από 

22-6-2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 

µετόχων της [τροποποίηση του άρθρου 3 (σκοπός)], η 

οποία τροποποίηση εγκρίθηκε µε την µε αριθμό ΕΜ-

15375/2009 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, 

καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της 
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Νομαρχίας Αθηνών στις 3-7-2009 και η σχετική 

ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο µε αριθμό 8227/10-7-

2009 Φύλλο της Eφηµερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος 

ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με 

αριθμό 22/5-10-2011 συμβόλαιό μου, 3) µε την από 

31-12-2009 απόφαση της έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης των µετόχων της, η οποία εγκρίθηκε µε 

τη µε αριθμό ΕΜ-1303/2010 απόφαση του Νομάρχη 

Αθηνών, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 29-1-2010 και 

η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο µε αριθμό 

916/5-2-2010 Φύλλο της Eφηµερίδας της 

Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του 

οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 967/2015  

συμβόλαιό μου, 3) µε την από 6-7-2010 απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, η οποία 

εγκρίθηκε µε τη µε αριθμό ΕΜ-18029/2010 απόφαση 

του Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε στο Μητρώο 

Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 21-

7-2010 και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο 

µε αριθμό 8574/28-7-2010 Φύλλο της Eφηµερίδας 

της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του 

οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 967/2015  

συμβόλαιό μου, 4) με την από 16-12-2010 (ώρα 

17.00) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων της, η οποία τροποποίηση εγκρίθηκε µε την 

µε αριθμό ΕΜ-29514/10 απόφαση του Noµάρxη 

Αθηνών, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 24-12-2010 και 



 
 
 
 
 
 
 
 

η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο µε αριθμό 

15057/31-12-2010 Φύλλο της Εφημερίδας της 

Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και µε την από 16-

12-2010 (ώρα 20.00) απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία τροποποίηση 

εγκρίθηκε µε την µε αριθμό ΕΜ-29516/10 απόφαση 

του Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε στο Μητρώο 

Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 24-

12-2010 και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο 

µε αριθµό 15072/31-12-2010 Φύλλο της Εφημερίδας 

της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και αντίτυπα 

των άνω ΦΕΚ προσαρτώνται στο με αριθμό 22/5-10-

2011 συμβόλαιό μου, 5) µε την από 22-12-2011 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η 

οποία τροποποίηση εγκρίθηκε µε την µε αριθμό ΕΜ-

365/12 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου 

Τομέα Αθηνών, καταχωρήθηκε στο Μητρώο 

Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφέρειας Αττικής  (Π.Ε. 

Βορείου Τομέα Αθηνών) στις 23-1-2012, και 

προσαρτάται σε επικυρωμένο αντίγραφο στο  με 

αριθμό 121/2012 συμβόλαιό μου, η σχετική δε 

ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 659/27-1-

2012 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος 

ΑΕ και ΕΠΕ) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με 

αριθμό 194/2012 συμβόλαιό μου , 6) με την από 3-4-

2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
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της, η οποία τροποποίηση εγκρίθηκε με την με αριθμό 

πρωτ. 7928/13/30-4-2013 απόφαση του 

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, η 

οποία προσαρτάται σε επικυρωμένο αντίγραφο στο με 

αριθμό 389/2013 συμβόλαιό μου, και η οποία 

καταχωρήθηκε την 10-5-2013 στο ΓΕΜΗ με κωδικό 

αριθμό καταχώρισης 133696, η σχετική δε 

ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5810/18-6-

2014 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος 

ΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται 

στο με αριθμό 865/22-4-2015 συμβόλαιό μου, 7) με 

την από 5-3-2014 απόφαση έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία τροποποίηση 

εγκρίθηκε με την με αριθμ. Πρωτ. 9362/14/14-4-

2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου 

Τομέα Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε την 25-4-2014 

στο ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρισης 206301, η 

σχετική δε ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο άνω 

αναφερόμενο και προσαρτώμενο στο με αριθμό 

865/22-4-2015 συμβόλαιό μου, με αριθμό 5810/18-

6-2014 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης 

(Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), 8) με την από 19-12-

2014 απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων της, η οποία τροποποίηση εγκρίθηκε με την 

με αριθμ. πρωτ. 35023/14_16/01/2015 απόφαση του 

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, η 

οποία καταχωρήθηκε την 20-1-2015 στο ΓΕΜΗ με 

κωδικό αριθμό καταχώρισης 369075, η σχετική δε 

ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο µε αριθμό 3147/8-6-



 
 
 
 
 
 
 
 

2015 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος 

ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με 

αριθμό 968/2015  συμβόλαιό μου, 9) με την από 8-9-

2017 απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων της, η οποία τροποποίηση εγκρίθηκε με την 

με αριθμ. 16450/14/12/2017 απόφαση της 

Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας,  η 

οποία καταχωρήθηκε την 14/12/2017 στο ΓΕΜΗ με 

κωδικό αριθμό καταχώρισης 1278034, όπως 

προκύπτει από την με αριθμ. πρωτ. 997661/18-12-

2017 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ (ΕΒΕΑ) που προσαρτάται 

στο με αριθμό 1993/2017 συμβόλαιό μου και 10) με 

την από 14/01/2020 απόφαση Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία τροποποίηση 

εγκρίθηκε με την με αριθμ. 509/20_29/01/2020 

(ΑΔΑ: ΨΨΨΦ7Λ7-4ΡΠ) απόφαση της Περιφέρειας 

Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας,  η οποία 

καταχωρήθηκε την 29/01/2020 στο ΓΕΜΗ με κωδικό 

αριθμό καταχώρισης 2067079, όπως προκύπτει από 

την με αριθμ. πρωτ. 1921176/29.01.2020 

ανακοίνωση του ΓΕΜΗ (ΕΒΕΑ) που προσαρτάται στο 

με αριθμό 3125/2020 συμβόλαιό μου. Το 

κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας που 

περιλαμβάνει όλες τις ανωτέρω τροποποιήσεις 

προσαρτάται στο με αριθμό 3125/2020 συμβόλαιό 

μου σε ψηφιακό αντίγραφο.  



Φύλλο 7 

Το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο της εδώ 

εκπροσωπούμενης Εταιρείας µε την επωνυμία "WIND 

ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο 

"WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.", µε 

πενταετή θητεία, εξελέγη µε την από 19-1-2016 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και 

συγκροτήθηκε σε σώμα µε το από 19-1-2016 

πρακτικό του, αμφότερα τα οποία αφού 

προηγουμένως εγκρίθηκαν προς καταχώριση με την 

με αριθμό πρωτ. 1699/15-2-2016 ανακοίνωση του 

Τμήματος Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης 

Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών Γενικής 

Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής που 

προσαρτάται στο με αριθμό 1172/2016 συμβόλαιό 

μου σε επικυρωμένο αντίγραφο, καταχωρήθηκαν στο 

Γ.Ε.ΜΗ. στις 23-2-2016 με Κωδικό Αριθμό 

Καταχώρισης 588995 όπως προκύπτει από την με 

αριθμό πρωτ. 10890/28-3-2016 ανακοίνωση του 

Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ, επικυρωμένο 

αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο με αριθμό 

1229/11.4.2016 πληρεξούσιό μου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη, αποφάσισε να 

χορηγήσει εκ νέου εξουσίες υπογραφής και 

εκπροσώπησης της εταιρείας που ανατίθενται στον 

εδώ εμφανιζόμενο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο 

δυνάμει του από 14-3-2017 πρακτικού του, ακριβές 

αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 

1571/2017 πληρεξούσιό μου, το οποίο καταχωρήθηκε 



 
 
 
 
 
 
 
 

την 12-5-2017 στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ (ΕΒΕΑ) 

με κωδικό αριθμό καταχώρισης 989556, όπως  

προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 792015/15-5-

2017  ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία 

ΓΕΜΗ που προσαρτάται στο με αριθμό 1830/2017 

συμβόλαιό μου.  

Σύμφωνα δε µε ρητή σχετική δήλωση της εδώ 

εμφανισθείσας πληρεξουσίας, μέχρι σήμερα, δεν 

ανακλήθηκε η άδεια σύστασης της εταιρείας, δεν 

εξαντλήθηκε ο χρόνος διάρκειάς της, δεν πάρθηκε 

απόφαση των μετόχων για λύση, δεν βρίσκεται σε 

εκκαθάριση, δεν τροποποιήθηκε περαιτέρω ούτε 

λύθηκε µε οποιονδήποτε τρόπο, ούτε κηρύχθηκε σε 

πτώχευση, ούτε κατατέθηκε αίτηση για να κηρυχθεί 

σε πτώχευση, ούτε τέθηκε σε αναγκαστική διαχείριση 

πιστωτών η περιουσία της ως άνω εκπροσωπούμενης 

από αυτόν εταιρείας. 

Στη συνέχεια, η άνω εµφανιζόµενη, µε την 

προαναφερόμενη ιδιότητά της ζήτησε  να καταθέσει 

και κατέθεσε σε μένα τη Συμβολαιογράφο τους 

αναλυτικούς όρους του διαγωνισμού που διοργανώνει  

η ανώνυμη εταιρία  με την επωνυμία "WIND ΕΛΛΑΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο 

"WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε." στους 

οποίους γίνεται  καθορισμός των όρων συμμετοχής 
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και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών,  ήτοι: του 

διαγωνισμού «Promo event Ευριπίδου» ο οποίος 

θα διεξαχθεί από την 15/06/2020 έως και την 

30/06/2020. 

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη 

αυτή σε οκτώ (8) φύλλα.  Επικολλήθηκε τέλος 

μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 

ευρώ για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, 

καθώς και για  δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) 

αντιγράφου εισπράχθηκαν ευρώ εκατόν δώδεκα 

(112,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή 

αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ είκοσι έξι και 0,88 

(26,88). Την πράξη αυτή διάβασα καθαρά και 

μεγαλόφωνα, για να το ακούσει η εμφανιζόμενη, η 

οποία το άκουσε προσεκτικά, βεβαίωσε ολόκληρο το 

περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η 

συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει. 

Η ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗ        Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 

 


