
υμμετοχή στη σύσταση της ΒΙΠΑΝΟΣ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ Α.Ε. 

 

Ζ διοίκηζη ηηρ Δηαιπείαρ «MEVACO ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΗΚΖ ΑΒΔΔ» ανακοινώνει ηην 

ζςμμεηοσή ηηρ ωρ ιδπςηικό μέλορ ζηη ζύζηαζη ηηρ Ανώνςμηρ Δηαιπείαρ με ηην 

επωνςμία «ΦΟΡΔΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ (ΒΗΠΑ) ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 

ΝΟΣΗΟ ΣΟΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» και ηο διακπιηικό ηίηλο «ΒΗΠΑΝΟΣ 

ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ ΑΔ», ηηρ οποίαρ ηο Καηαζηαηικό εγκπίθηκε με απόθαζη ηος 

Νομάπση Γςηικήρ Αηηικήρ. 

Ο ζκοπόρ ηηρ ζςζηαθείζαρ ωρ άνω Δηαιπείαρ είναι ν’ αποηελέζει ηον θοπέα ΒΔΠΔ 

ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 2545/1997, όπωρ ιζσύει ζήμεπα καθώρ και ηων καη’ 

εξοςζιοδόηηζη αςηού εκδοθειζών αποθάζεων και λοιπών κανονιζηικών διαηάξεων 

και να επιδιώξει ηην ίδπςζη, έγκπιζη, μελέηη και καηαζκεςή όλων ηων αναγκαίων 

Έπγων Τποδομήρ ηος Βιομησανικού Πάπκος (ΒΗ.ΠΑ.) ζηο Νόηιο Σομέα (νοηίωρ ηηρ 

Λεωθόπος ΝΑΣΟ) ηηρ Βιομησανικήρ Εώνηρ ηος Γήμος Αζπποπύπγος, εκηάζεωρ 

2.000 πεπίπος ζηπεμμάηων, ζηην οποία οι μέηοσοί ηηρ είναι ιδιοκηήηερ γηρ και 

βιομησανικών εγκαηαζηάζεων. 

Σο απσικό μεηοσικό κεθάλαιο ηηρ νέαρ ωρ άνω εηαιπείαρ ανέπσεηαι ζε Δςπώ 

506.105,00 εςπώ και η ζςμμεηοσή ηηρ MEVACO ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΗΚΖ ΑΒΔΔ 

διαμοπθώνεηαι ζε 13,16%.  ηο μεηοσικό κεθάλαιο ηηρ νέαρ εηαιπείαρ ζςμμεηέσοςν 

και άλλα νομικά και θςζικά ππόζωπα – ιδιοκηήηερ γηρ και βιομησανικών 

εγκαηαζηάζεων ηηρ ωρ άνω πεπιοσήρ (Νόηιορ Σομέαρ ηηρ Βιομησανικήρ Εώνηρ ηος 

Γήμος Αζπποπύπγος, όπωρ ενδεικηικώρ ΜΠΖΣΡΟ ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΗΚΖ ΑΔΒΔ, 

CYCLON HELLAS AE, ΓΗΑΚΗΝΖΗ ΑΔ, ΚΟΝΦΗΛ AE, ΔΜΔΚ ΑΔ, 

DRUCKFARBEN AE κ.α) 

Ππόεδπορ ηος Γ ηηρ νέαρ ωρ άνω εηαιπείαρ θα είναι ο εκάζηοηε Γήμαπσορ 

Αζπποπύπγος. 

Ζ νέα εηαιπεία μεηαξύ άλλων θα ολοκληπώζει ζηο αμέζωρ πποζεσέρ διάζηημα όλερ 

ηιρ απαπαίηηηερ διαδικαζίερ και ενέπγειερ πος έσοςν ξεκινήζει από ηον Ηούλιο ηος 

2009 για ηην έγκπιζη ηος ΒΗ.ΠΑ., ηηρ Πολεοδομικήρ Μελέηηρ, ηηρ Ππάξηρ 

Δθαπμογήρ καθώρ και όλων ηων απαιηούμενων Σεσνικών μελεηών πποκειμένος να 

πποσωπήζει η καηαζκεςή ηων έπγων ςποδομήρ και ηων εγκαηαζηάζεων ςποζηήπιξηρ 

ηος ΒΗΠΑ.  Γενικόηεπα δε, θα αναλάβει  κάθε απμοδιόηηηα, ςποσπέωζη ή εςθύνη πος 

πποβλέπεηαι από ηιρ κείμενερ διαηάξειρ  για ηον θοπέα ΒΔΠΔ. 

 

Αζππόπςπγορ, 29 Ηοςλίος 2010 


