Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 08/04/2020
Αθήνα,28/02/2020
Αριθ. Πρωτ.:1951222

Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382213
Fax: 2103616464
E-mail: mlouka@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία WEARERECIPE
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο WΕARERECIPE και αριθμό ΓΕΜΗ 153969201000.
Την 26/02/2020 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 2093633, το από 11/02/2020 Πρακτικό του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία WEARERECIPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο WΕARERECIPE
και αριθμό ΓΕΜΗ 153969201000, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 13, T.K.: 15232,
ΧΑΛΑΝΔΡΙ), από το οποίο προκύπτει η συγκρότηση του Α’ Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:
ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στον ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΛΕΜΕΣΟΥ 52, TK 15669 με ΑΔΤ: ΑΕ005377 και ΑΦΜ:
022313273 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ), Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
ΚΟΝΤΑΚΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ, που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση Σπάρτης 38, ΤΚ 14563, με ΑΔΤ:
ΑΚ506872 (που εκδόθηκε στο ΑΤ Κηφισιάς, στις 24/04/2012) και ΑΦΜ: 106381617 (ΔΥΟ: ΨΥΧΙΚΟΥ), Ελληνικής υπηκοότητας και
ιθαγένειας, ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ που κατοικεί στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Δ/νση ΡΟΔΟΥ 31, TK 12133 με ΑΔΤ: Ν125983 και ΑΦΜ:
075899029 (ΔΟΥ: Β΄ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ). Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΜΥΡΤΟΥΣ – ΕΥΓΕΝΙΑΣ, που κατοικεί στην ΠΕΝΤΕΛΗ, Δ/νση Ασπασίας 3, ΤΚ 15236,
με ΑΔΤ: Φ121516 (που εκδόθηκε στο ΑΤ Ν. Σμύρνης, στις 7/6/2001) και ΑΦΜ: 106958343 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), Ελληνικής
υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Μετά την ως άνω συγκρότησή του σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται και αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα ως
προς την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας έναντι τρίτων (σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της εταιρείας):
Α. ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Ευστάθιος Χαϊκάλης και ο
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Σταύρος Κοντακτσής θα αποφασίζουν και
εκπροσωπούν την εταιρεία θέτοντες αμφότεροι (από κοινού) την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία για όλα γενικώς
τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που κατά τον νόμο ή το
καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα, και όλως ενδεικτικώς, να
εκπροσωπούν την Εταιρία, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, στις Δημόσιες, Δικαστικές, Φορολογικές, Δημοτικές,
Κοινοτικές, Εκκλησιαστικές και λοιπές Αρχές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διεθνείς οργανώσεις και Αρχές, σ' όλα τα ελληνικά και
αλλοδαπά ή διεθνή Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, σε Διοικητικά Δικαστήρια, Επιτροπές και Συμβούλια κάθε βαθμού και
δικαιοδοσίας, να ασκούν αγωγές, να συμμετέχον σε διαγωνισμούς, να υποβάλλουν μηνύσεις και εγκλήσεις, να ασκούν τακτικά
και έκτακτα ένδικα μέσα, προσφυγές και αιτήσεις γενικώς, να παραιτούνται από αγωγές, ένδικα μέσα και αιτήσεις, τόσο ως
προς το δικόγραφο όσο και ως προς το δικαίωμα, να ανακαλούν εγκλήσεις, να προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, να ασκούν
αγωγές κακοδικίας, να καταργούν δίκες, να συνομολογούν δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς και διαιτησίες. Να
αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν και να
οπισθογραφούν επιταγές, να εκδίδουν, να αποδέχονται, να οπισθογραφούν και να τριτεγγυώνται συναλλαγματικές και
γραμμάτια, να συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις με τράπεζες, καθώς και πιστώσεις ανοικτού λογαριασμού με όρους που
κρίνουν σκόπιμους, να χορηγούν αποδεικτικά εξόφλησης και οποιεσδήποτε απαλλαγές, να αγοράζουν, να πωλούν, να
ενεχυριάζουν χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, να μισθώνουν και να εκμισθώνουν κινητά και ακίνητα, να αποκτούν,
να συνιστούν και να μεταβιβάζουν εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα, καθώς και ενοχικά δικαιώματα γενικώς, να
αναδέχονται υποχρεώσεις, να ενεργούν κατασχέσεις, εγγραφές υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών και να συναινούν
στην άρση τους, να προβαίνουν σε αγορές και πωλήσεις γενικώς, να λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, να
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παρέχουν εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, να εκχωρούν και να ενεχυριάζουν απαιτήσεις
συναλλαγματικές και γραμμάτια με οποιουσδήποτε όρους κρίνουν σκόπιμο, να παρέχουν εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφ΄ όσον
τούτο εξυπηρετεί την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού, να συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, να διορίζουν δικηγόρους κι άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων
και Αρχών που προαναφέρθηκαν για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις, να προσλαμβάνουν και να
απολύουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας, να διορίζουν και να απολύουν τους πράκτορες και λοιπούς
εντολοδόχους της εταιρείας και κάθε συνεργάτη αυτής γενικώς στα πλαίσια επιδίωξης του εταιρικού σκοπού, και εν γένει να
ενεργούν κάθε πράξη διοικήσεως και διαχειρίσεως απεριορίστως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και όχι
περιοριστικής.
Β. σε απόκλιση προς ως ανωτέρω υπό Α ορίζονται, για οποιαδήποτε πληρωμή και τραπεζική συναλλαγή ή σειρά επιμέρους
πληρωμών σε εκτέλεση της ίδια συναλλαγής (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης, οπισθογράφησης κ.λπ. αξιογράφων,
εξαιρουμένης ρητώς της κατάρτισης και εκτέλεσης συμβάσεων εγγύησης υπέρ ή κατά της Εταιρείας) μέχρι του ποσού των
10.000 Ευρώ, η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από οποιονδήποτε Διευθύνοντα Σύμβουλο με μόνη την υπογραφή
του.
«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγ. 2ε, του Ν.
4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.

H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx
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Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,28/02/2020
Αριθ. Πρωτ.:1951222

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία WEARERECIPE
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο WΕARERECIPE και αριθμό ΓΕΜΗ 153969201000.
Την 26/02/2020 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 2093633, το από 11/02/2020 Πρακτικό του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία WEARERECIPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο WΕARERECIPE
και αριθμό ΓΕΜΗ 153969201000, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση: ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 13, T.K.: 15232,
ΧΑΛΑΝΔΡΙ), από το οποίο προκύπτει η συγκρότηση του Α’ Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:
ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στον ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΛΕΜΕΣΟΥ 52, TK 15669 με ΑΔΤ: ΑΕ005377 και ΑΦΜ:
022313273 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ), Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ που κατοικεί στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Δ/νση ΡΟΔΟΥ 31, TK 12133 με ΑΔΤ: Ν125983 και ΑΦΜ:
075899029 (ΔΟΥ: Β΄ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ). Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
ΚΟΝΤΑΚΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ, που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση Σπάρτης 38, ΤΚ 14563, με ΑΔΤ:
ΑΚ506872 (που εκδόθηκε στο ΑΤ Κηφισιάς, στις 24/04/2012) και ΑΦΜ: 106381617 (ΔΥΟ: ΨΥΧΙΚΟΥ), Ελληνικής υπηκοότητας και
ιθαγένειας, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΜΥΡΤΟΥΣ – ΕΥΓΕΝΙΑΣ, που κατοικεί στην ΠΕΝΤΕΛΗ, Δ/νση Ασπασίας 3, ΤΚ 15236,
με ΑΔΤ: Φ121516 (που εκδόθηκε στο ΑΤ Ν. Σμύρνης, στις 7/6/2001) και ΑΦΜ: 106958343 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), Ελληνικής
υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Μετά την ως άνω συγκρότησή του σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται και αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα ως
προς την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας έναντι τρίτων (σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της εταιρείας):
Α. ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Ευστάθιος Χαϊκάλης και ο Αντιπρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Σταύρος Κοντακτσής θα αποφασίζουν και εκπροσωπούν την
εταιρεία θέτοντες αμφότεροι (από κοινού) την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία για όλα γενικώς τα ζητήματα που
αφορούν στην εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που κατά τον νόμο ή το καταστατικό
ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα, και όλως ενδεικτικώς, να εκπροσωπούν την
Εταιρία, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, στις Δημόσιες, Δικαστικές, Φορολογικές, Δημοτικές, Κοινοτικές,
Εκκλησιαστικές και λοιπές Αρχές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διεθνείς οργανώσεις και Αρχές, σ' όλα τα ελληνικά και αλλοδαπά
ή διεθνή Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Ελεγκτικό
Συνέδριο, στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, σε Διοικητικά Δικαστήρια, Επιτροπές και Συμβούλια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας,
να ασκούν αγωγές, να συμμετέχον σε διαγωνισμούς, να υποβάλλουν μηνύσεις και εγκλήσεις, να ασκούν τακτικά και έκτακτα
ένδικα μέσα, προσφυγές και αιτήσεις γενικώς, να παραιτούνται από αγωγές, ένδικα μέσα και αιτήσεις, τόσο ως προς το
δικόγραφο όσο και ως προς το δικαίωμα, να ανακαλούν εγκλήσεις, να προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, να ασκούν αγωγές
κακοδικίας, να καταργούν δίκες, να συνομολογούν δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς και διαιτησίες. Να
αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν και να
οπισθογραφούν επιταγές, να εκδίδουν, να αποδέχονται, να οπισθογραφούν και να τριτεγγυώνται συναλλαγματικές και
γραμμάτια, να συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις με τράπεζες, καθώς και πιστώσεις ανοικτού λογαριασμού με όρους που
κρίνουν σκόπιμους, να χορηγούν αποδεικτικά εξόφλησης και οποιεσδήποτε απαλλαγές, να αγοράζουν, να πωλούν, να
ενεχυριάζουν χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, να μισθώνουν και να εκμισθώνουν κινητά και ακίνητα, να αποκτούν,
να συνιστούν και να μεταβιβάζουν εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα, καθώς και ενοχικά δικαιώματα γενικώς, να
αναδέχονται υποχρεώσεις, να ενεργούν κατασχέσεις, εγγραφές υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών και να συναινούν
στην άρση τους, να προβαίνουν σε αγορές και πωλήσεις γενικώς, να λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, να
παρέχουν εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, να εκχωρούν και να ενεχυριάζουν απαιτήσεις
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συναλλαγματικές και γραμμάτια με οποιουσδήποτε όρους κρίνουν σκόπιμο, να παρέχουν εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφ΄ όσον
τούτο εξυπηρετεί την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού, να συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, να διορίζουν δικηγόρους κι άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων
και Αρχών που προαναφέρθηκαν για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις, να προσλαμβάνουν και να
απολύουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας, να διορίζουν και να απολύουν τους πράκτορες και λοιπούς
εντολοδόχους της εταιρείας και κάθε συνεργάτη αυτής γενικώς στα πλαίσια επιδίωξης του εταιρικού σκοπού, και εν γένει να
ενεργούν κάθε πράξη διοικήσεως και διαχειρίσεως απεριορίστως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και όχι
περιοριστικής.
Β. σε απόκλιση προς ως ανωτέρω υπό Α ορίζονται, για οποιαδήποτε πληρωμή και τραπεζική συναλλαγή ή σειρά επιμέρους
πληρωμών σε εκτέλεση της ίδια συναλλαγής (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης, οπισθογράφησης κ.λπ. αξιογράφων,
εξαιρουμένης ρητώς της κατάρτισης και εκτέλεσης συμβάσεων εγγύησης υπέρ ή κατά της Εταιρείας) μέχρι του ποσού των
10.000 Ευρώ, η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από οποιονδήποτε Διευθύνοντα Σύμβουλο με μόνη την υπογραφή
του.
«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγ. 2ε, του Ν.
4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.

H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx
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