
 
Ανακοίνωση σχεδίου τροποποίησης του άρθρου 3 του Καταστατικού της 
Εταιρείας   7.1.2011 
 
 
Η εταιρεία  «MEVACO ΜΕΣΑΛΛΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.», (εφεξής 
«Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19§2 του ν. 3556/2007, και 
ενόψει της Έκτακτης Γενικής υνέλευσης των Μετόχων της, που έχει συγκληθεί 
για  την 24η Ιανουαρίου 2011 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. ,στα 
γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Ασπροπύργου  
Αττικής, στη θέση Πράρι-Μουστάκι (Λεωφόρος ΝΑΣΟ – έξοδος 5Α Αττικής 
Οδού) ότι προτίθεται να τροποποιήσει το άρθρο 3 του Καταστατικού της, 
συνεπεία της επέκτασης των  δραστηριοτήτων της , σύμφωνα με το χέδιο 
Σροποποίησης Καταστατικού της Εταιρείας που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική 
μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο (http://www.mevaco.gr) 
και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.ase.gr). 
 

 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/Files/Mevaco%20-%20Σχέδιο%20Τροποποίησης%20Καταστατικού%20-%20Ιούνιος%202008%20.pdf
http://www.ase.gr/content/gr/announcements/Files/Mevaco%20-%20Σχέδιο%20Τροποποίησης%20Καταστατικού%20-%20Ιούνιος%202008%20.pdf
http://www.mevaco.gr/
http://www.ase.gr/


ΧΕΔΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ  

ΑΡΘΡΟΤ 3   του ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

 

Αρθρο 3  

ΣΚΟΠΟΣ 

 Σκοπός της εταιρείας είναι :  

1. Η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως μεταλλικών και 

μηχανουργικών ειδών και εν γένει ηλεκτρομηχανολογικών συσκευών και 

εξαρτημάτων αυτών. 

2. Η διενέργεια εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου μεταλλικών 

μηχανουργικών ειδών και εν γένει ηλεκτρομηχανολογικών συσκευών και 

εξαρτημάτων. 

3. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα διαφόρων οίκων του εξωτερικού, με 

τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. 

4. Η έρευνα, ανάπτυξη, μελέτη και εκτέλεση πάσης φύσεως εργασίας 

(μηχανουργικής, ηλεκτρομηχανολογικής ή μη) για την αναβάθμιση και 

περαιτέρω εξέλιξη των παραγομένων και εμπορευομένων προϊόντων.  

5. Η μελέτη , σχεδιασμός, εγκατάσταση , λειτουργία, συντήρηση , 

εκμετάλλευση,  διαχείριση και ανάπτυξη κάθε είδους συστημάτων  παραγωγής 

και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας , συμπεριλαμβανομένης και της 

ηλεκτρικής ενέργειας ,  με χρήση ανανεώσιμων  πηγών ενέργειας (ενδεικτικά 

φωτοβολταϊκής, αιολικής  υδάτινης και λοιπών φυσικών πόρων ) , καθώς και η 

παραγωγή , προμήθεια και εμπορία  της ως άνω ενέργειας σε τοπικό, εθνικό 

και διεθνές επίπεδο  

6. Οι συναφείς με τα έργα παραγωγής και εκμετάλλευσης ηλεκτρικής 

ενέργειας κατασκευές, υπηρεσίες και μελέτες όπως η λήψη ανεμομετρικών 

στοιχείων, η λήψη μετρητικών στοιχείων αναγκαίων για την εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών πάρκων, η  χωροθέτηση των σταθμών παραγωγής, υπηρεσίες 

σχετικές με την αδειοδότηση των σταθμών παραγωγής και κάθε συναφής 

υπηρεσία.  

 

Προς επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία δύναται: 

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο . 

β) Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε κάθε φύσεως ή εταιρικού τύπου 

υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις με όμοιο, συναφή ή παρεμφερή σκοπό. 

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, εργοστάσια, εργαστήρια ή πρακτορεία ή 

γραφεία οπουδήποτε. 



δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με 

τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων με 

προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη. 

ε) να παράσχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως προς και 

με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή τραπεζικό 

οργανισμό (εντός του υφισταμένου εκ του Νόμου επιτρεπτού πλαισίου) εφόσον 

αυτές συνέχονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται 

αναγκαίες για την εκπλήρωσή τους.  

στ) να διεξαγάγει οιαδήποτε εργασία την οποία η εταιρεία θεωρεί 

ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά 

οιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή 

ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.  
 


