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ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΣΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

ΣΗ 29Η ΙΟΤΝΙΟΤ 2015 

 ___________ / _________  

Στo Γζρακα Αττικισ τθν εικοςτι ενάτθ (29θ) Ιουνίου του ζτουσ 2015, θμζρα Δευτζρα και 

ϊρα 18:45 μ.μ., ςτο χϊρο που ορίςκθκε να πραγματοποιθκεί το Διοικθτικό Συμβοφλιο και 

ςυγκεκριμζνα ςτα επί τθσ οδοφ Μελίτωνα 5-7 γραφεία τθσ εταιρείασ «Αυτόματοι 

Αναλυτζσ και Διαγνωςτικά Αντιδραςτιρια Medicon Hellas AE’’, ςυνιλκαν ςε ςυνεδρίαςθ 

τα μζλθ του νζου Διοικθτικοφ Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ, που εκλζχκθςαν από τθν Τακτικι 

Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ 29θσ Ιουνίου 2015, με τα εξισ κζματα θμερθςίασ 

διατάξεωσ: 

 

ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ΣΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ 29Η ΙΟΤΝΙΟΤ 2015 

1.  Συγκρότθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςε Σϊμα και κακοριςμόσ των ιδιοτιτων 

των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςφμφωνα με το Ν. 3016/2002.  

2. Παροχι δικαιωμάτων εκπροςωπιςεωσ τθσ Εταιρείασ ςτον Πρόεδρο και 

Διευκφνοντα Σφμβουλο και μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στθ ςυνεδρίαςθ παρευρίςκονται αυτοπροςϊπωσ όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ, που εκλζχκθκαν από τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των 

μετόχων τθσ 29θσ Ιουνίου 2015, ιτοι: 

Στθ ςυνεδρίαςθ παρευρίςκονται αυτοπροςϊπωσ τα ακόλουκα μζλθ: 

1) Γεϊργιοσ Δθμοτςάντοσ του Σπυρίδωνοσ και τθσ Μαρίασ, βιοχθμικόσ, που γεννικθκε 

ςτθν Ακινα ςτισ 6-2-1989, κάτοικο Παλαιάσ Πεντζλθσ Αττικισ, οδόσ Παν. Ψαρρζα αρικμόσ 

14, κάτοχο του υπ’ αρικμ. ΑΚ- 160173/20-1-2012 δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ που 

εκδόκθκε από το Τ.Α. Πεντζλθσ, με Α.Φ.Μ. 147166589 τθσ Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου. 

2) Ιορδάνθσ-Ανδρζασ Μπαλτηόγλου του Ευαγγζλου και τθσ 

Αικατερίνθσ-Ελζνθσ,  ζμποροσ, που γεννικθκε ςτθν Ακινα Αττικισ ςτισ 

6-9-1985, κάτοικοσ Δροςιάσ Αττικισ, οδόσ Δάφνθσ αρικμόσ 3, κάτοχοσ 
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δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ με αρικμό ΑΕ -011705/5-1-2007 του 

Τμιματοσ Αςφαλείασ Νζασ Ερυκραίασ, με Α.Φ.Μ. 133413871 τθσ Δ.Ο.Υ. 

Κθφιςιάσ  και  

3)  Μαρία ςφηυγοσ Σπυρίδωνοσ Δθμοτςάντου, το γζνοσ Σωτθρίου και 

Γαρυφαλλιάσ Πικραμζνου, ζμποροσ, που γεννικθκε ςτθ Χαλκίδα Ευβοίασ ςτισ 

22-10-1953, κάτοικο Παλαιάσ Πεντζλθσ, οδόσ Παν. Ψαρρζα αρικμόσ 14, κάτοχο του υπ’ 

αρικμ. ΑΙ-628126/8-10-2010 δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ που εκδόκθκε από το Τ.Α. 

Πεντζλθσ, με Α.Φ.Μ. 062544950 τθσ Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου. 

Αφοφ διαπιςτϊκθκε απαρτία, παριςταμζνων όλων των μελϊν του Συμβουλίου, 

κθρφςςεται θ ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ, προσ εξζταςθ και λιψθ αποφάςεων επί των 

κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ, που κρίνονται κατεπείγοντα για τθν ομαλι ςυνζχιςθ 

τθσ λειτουργίασ τθσ Εταιρείασ.  

Επί του Πρώτου Θζματοσ τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ. 

Ο κοσ Γεϊργιοσ Δθμοτςάντοσ, ηιτθςε τθν ςυγκρότθςθ ςε ςϊμα του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, που εγκρίκθκε από τθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ 29θσ 

Ιουνίου 2015, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αποφάςεισ τθσ Ετιςιασ Τακτικισ Γενικισ 

Συνελεφςεωσ.  

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ αποφαςίηει ομόφωνα τθν 

ςυγκρότθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςε Σϊμα, πενταετοφσ κθτείασ, ςφμφωνα με το 

Nόμο και το Καταςτατικό τθσ Εταιρείασ, κακορίηοντασ ταυτόχρονα τισ ιδιότθτεσ ενόσ 

εκάςτου των μελϊν του, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 2190/20, όπωσ ιςχφει, όπωσ 

ακολουκεί αμζςωσ κατωτζρω:  

1) Γεϊργιο Δθμοτςάντο του Σπυρίδωνοσ και τθσ Μαρίασ, βιοχθμικό, που γεννικθκε ςτθν 

Ακινα ςτισ 6-2-1989, κάτοικο Παλαιάσ Πεντζλθσ Αττικισ, οδόσ Παν. Ψαρρζα αρικμόσ 14, 

κάτοχο του υπ’ αρικμ. ΑΚ- 160173/20-1-2012 δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ που 

εκδόκθκε από το Τ.Α. Πεντζλθσ, με Α.Φ.Μ. 147166589 τθσ Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ωσ Πρόεδρο 

του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και Διευκφνοντα Σφμβουλο  

2) Ιορδάνθσ-Ανδρζασ Μπαλτηόγλου του Ευαγγζλου και τθσ 

Αικατερίνθσ-Ελζνθσ,  ζμποροσ, που γεννικθκε ςτθν Ακινα Αττικισ ςτισ 
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6-9-1985, κάτοικοσ Δροςιάσ Αττικισ, οδόσ Δάφνθσ αρικμόσ 3, κάτοχοσ 

δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ με αρικμό ΑΕ -011705/5-1-2007 του 

Τμιματοσ Αςφαλείασ Νζασ Ερυκραίασ, με Α.Φ.Μ. 133413871 τθσ Δ.Ο.Υ. 

Κθφιςιάσ, Μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και  

3) Μαρία ςφηυγοσ Σπυρίδωνοσ Δθμοτςάντου, το γζνοσ Σωτθρίου και 

Γαρυφαλλιάσ Πικραμζνου, ζμποροσ, που γεννικθκε ςτθ Χαλκίδα Ευβοίασ ςτισ 

22-10-1953, κάτοικο Παλαιάσ Πεντζλθσ, οδόσ Παν. Ψαρρζα αρικμόσ 14, κάτοχο του υπ’ 

αρικμ. ΑΙ-628126/8-10-2010 δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ που εκδόκθκε από το Τ.Α. 

Πεντζλθσ, με Α.Φ.Μ. 062544950 τθσ Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Μζλοσ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου 

Επί του Δεφτερου Θζματοσ τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο, μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ και ενόψει τθσ ανάγκθσ αμζςου 

και διαρκοφσ εξυπθρζτθςθσ των εργαςιϊν τθσ Εταιρείασ, αποφαςίηει ομόφωνα και 

παρζχει δικαιϊματα εκπροςωπιςεωσ τθσ Εταιρείασ ςτον Πρόεδρο και Διευκφνοντα 

Σφμβουλο και ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, όπωσ ακολουκεί: 

(1) Ανακζτει ςτον Πρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και Διευκφνοντα Σφμβουλο 

τθσ Εταιρείασ, κ. Γεϊργιο Δθμοτςάντο του Σπυρίδωνοσ, τθν άςκθςθ του ςυνόλου των 

αρμοδιοτιτων διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ Εταιρείασ ζναντι παντόσ τρίτου, 

φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου, άνευ οιουδιποτε περιοριςμοφ, κακϊσ και τθ δικαςτικι και 

εξϊδικθ Εκπροςϊπθςθ τθσ Εταιρείασ. 

Ειδικότερα το Διοικθτικό Συμβοφλιο αποφαςίηει και ανακζτει ομόφωνα, ςφμφωνα 

με το Νόμο και το Καταςτατικό τθσ Εταιρείασ, ςτον Πρόεδρο και Διευκφνοντα Σφμβουλο 

τθσ Εταιρείασ, κ. Γεϊργιο Δθμοτςάντο του Σπυρίδωνοσ, όλεσ τισ αρμοδιότθτεσ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου, που προβλζπονται από το Νόμο και το Καταςτατικό, κακϊσ και 

τθν εκπροςϊπθςθ τθσ Εταιρείασ, ςε οιαςδιποτε φφςεωσ ςχζςεισ και υποκζςεισ τθσ 

Εταιρείασ ζναντι παντόσ τρίτου, φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου, κακϊσ και τθν 

πραγματοποίθςθ και κάκε άλλθσ διαχειριςτικισ ι εκπροςωπευτικισ πράξθσ τθσ Εταιρείασ 

ωσ και τθν διαχείριςθ τθσ περιουςίασ τθσ.  
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Ο κατά τα ωσ άνω διοριςκείσ Διευκφνων Σφμβουλοσ εκπροςωπεί τθν Εταιρεία ςε 

κάκε πράξθ και ςυναλλαγι τθσ Εταιρείασ με οποιοδιποτε τρίτο φυςικό ι νομικό 

πρόςωπο, ςυμπεριλαμβανομζνου του Δθμοςίου, νομικϊν προςϊπων δθμοςίου ι 

ιδιωτικοφ δικαίου, τραπεηϊν, αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν ι και φυςικϊν προςϊπων, άνευ 

οιουδιποτε περιοριςμοφ, εκπροςωπϊν και δεςμεφων πλιρωσ τθν Εταιρεία, με τισ πράξεισ 

και παραλείψεισ του. 

Ο Πρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ κα υπογράφει επ’ ονόματι και δια 

λογαριαςμό τθσ Εταιρείασ, επίςθσ και τισ πάςθσ φφςεωσ ζγγραφεσ προςφορζσ τθσ 

Εταιρείασ (κακϊσ και των ςυνθμμζνων ςε αυτζσ πάςθσ φφςεωσ ηθτουμζνων από τισ 

διακθρφξεισ εγγράφων, ςυμπεριλαμβανομζνων, όχι περιοριςτικά, ενόρκων βεβαιϊςεων, 

δθλϊςεων, υπευκφνων δθλϊςεων Ν. 1599/1986 και παντόσ άλλου εγγράφου ακόμθ και 

εάν δεν μνθμονεφεται ςτο παρόν πρακτικό) ςε δθμόςιουσ, ανοικτοφσ ι κλειςτοφσ, 

διαγωνιςμοφσ ι/και διαγωνιςμοφσ με τθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ, οι οποίοι 

προκθρφςςονται ςφμφωνα με τθν κείμενθ περί δθμοςίων προμθκειϊν νομοκεςία από 

οποιαδιποτε ανακζτουςα αρχι, εκπροςωπϊντασ και δεςμεφοντασ πλιρωσ τθν Εταιρεία 

ςτουσ διαγωνιςμοφσ αυτοφσ και ςε κάκε ςτάδιο αυτϊν.  

Ο Πρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ εκπροςωπεί τθν Εταιρεία δικαςτικϊσ και 

εξωδίκωσ και διορίηει τουσ πλθρεξουςίουσ δικθγόρουσ τθσ Εταιρείασ και υπογράφει τα 

ςχετικά δικαςτικά πλθρεξοφςια αυτϊν.  

Όλεσ οι επιδόςεισ των προσ τθν Εταιρεία απευκυνόμενων εγγράφων γίνονται 

νόμιμα προσ τον Πρόεδρο και Διευκφνοντα Σφμβουλο τθσ Εταιρείασ.  

Η Εταιρεία οφτωσ κα δεςμεφεται και αναλαμβάνει νόμιμα και ζγκυρα 

υποχρεϊςεισ, ζναντι παντόσ τρίτου, φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου, με μόνθ τθν 

υπογραφι του Προζδρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και Διευκφνοντοσ Συμβοφλου τθσ 

Εταιρείασ κ. Γεϊργιο Δθμοτςάντου του Σπυρίδωνοσ, ςτον οποίο ανατίκενται θ άςκθςθ του 

ςυνόλου των αρμοδιοτιτων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ, κακόλθ τθ 

διάρκεια τθσ κθτείασ του Συμβουλίου και μζχρι τθ λιξθ αυτοφ τθν 29.6.2020. 

 (2) Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ αποφαςίηει επιπρόςκετα ομόφωνα, και 

διορίηει ωσ ειδικό εκπρόςωπο τθσ Εταιρείασ, ςφμφωνα με το άρκρο 10 παρ. 1 του 

καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ, το μζλοσ του Συμβουλίου κ. Ιορδάνθ – Ανδρζα 
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Μπαλτηόγλου του Ευαγγζλου, ςτον οποίο ανακζτει όπωσ, μεμονωμζνα, αδιαφόρωσ 

ποςοφ, και άνευ τθσ ςυμπράξεωσ του Προζδρου ι και των λοιπϊν μελϊν του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, αποφαςίηει τθ ςυμμετοχι τθσ Εταιρείασ ςε δθμόςιουσ, ανοικτοφσ ι 

κλειςτοφσ ι με τθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ διαγωνιςμοφσ, ανακζτοντασ ςε αυτόν 

τθν ειδικι εντολι και πλθρεξουςιότθτα, όπωσ υπογράφει, επ’ ονόματι και δια λογαριαςμό 

τθσ Εταιρείασ, τισ ζγγραφεσ προςφορζσ τθσ Εταιρείασ (κακϊσ και των ςυνθμμζνων ςε 

αυτζσ πάςθσ φφςεωσ ηθτουμζνων από τισ διακθρφξεισ εγγράφων, ςυμπεριλαμβανομζνων, 

όχι περιοριςτικά, ενόρκων βεβαιϊςεων, δθλϊςεων, υπευκφνων δθλϊςεων Ν. 1599/1986 

– με εξαίρεςθ τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ που από το νόμο ι τθ νομολογία απαιτείται 

υποχρεωτικϊσ να υπογράφονται αποκλειςτικά από το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ Εταιρείασ – 

και παντόσ άλλου εγγράφου ακόμθ και εάν δεν μνθμονεφεται ςτο παρόν πρακτικό) ςε 

δθμόςιουσ, ανοικτοφσ ι κλειςτοφσ, με τθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ διαγωνιςμοφσ, 

οι οποίοι προκθρφςςονται ςφμφωνα με τθν κείμενθ περί δθμοςίων προμθκειϊν 

νομοκεςία από οποιαδιποτε ανακζτουςα αρχι, εκπροςωπϊντασ και δεςμεφοντασ 

πλιρωσ τθν Εταιρεία ςτουσ διαγωνιςμοφσ αυτοφσ και ςε κάκε ςτάδιο αυτϊν.  

 Η Εταιρεία αναγνωρίηει από ςιμερα τισ πράξεισ των ωσ άνω διοριςκζντων ειδικϊν 

εκπροςϊπων τθσ, ωσ πλιρωσ ζγκυρεσ και δεςμευτικζσ γιϋ αυτιν, μθ επιδεχόμενεσ 

αμφιςβιτθςθσ ι ζνςταςθσ.  

Μετά από αυτά και μθ υπάρχοντοσ άλλου κζματοσ προσ ςυηιτθςθ, λφκθκε θ 

ςυνεδρίαςθ αυκθμερόν και ϊρα 19:30μ.μ και ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό, το οποίο 

επικυρϊκθκε ομόφωνα αυκθμερόν και υπογράφθκε από όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, ςτο πρωτότυπο βιβλίο πρακτικϊν, όπωσ ακολουκεί: 

ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. ΚΑΙ ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

Γεώργιοσ Δθμοτςάντοσ του πυρίδωνοσ 

                            



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ 

“ MEGALAB ΡΟΔΟΤ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ-ΚΕΝΣΡΟ ΑΝΩΝΤΜΗ 
ΕΣΑΙΡΕΙΑ” 

Aρ. Γ.Ε.ΜΗ 125865320000 
Α.Υ.Μ. 800499748 – Δ.Ο.Τ. ΡΟΔΟΤ 
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ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΟΤ Δ. 

 

 

 

 

Μαρία Δθμοτςάντου    Ιορδάνθσ-Ανδρζασ Μπαλτηόγλου  

         ωσ εκπρόςωποσ τθσ MEDICON HELLAS AE  

 

 


