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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 
Παρακάτω αναφέρονται τα σηµαντικά γεγονότα για την πορεία της Εταιρίας που έλαβαν χώρα 
κατά τη διάρκεια της χρήσης 2002 και στο Α΄ τρίµηνο 2003.  

 

1. Εξαγορά και απορρόφηση των εταιριών ΤΕΧΝΟ ΑΤΕ και REDS A.E. 

 

Η Εταιρία, στη διάρκεια της χρήσης 2002 απέκτησε το 100% του µετοχικού κεφαλαίου των  
εταιριών REDS Α.Ε. και ΤΕΧΝΟ Α.Τ.Ε., για τις οποίες, σύµφωνα µε το από 30.08.2002 
Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, αποφασίστηκε η συγχώνευση µε 
απορρόφηση, µε τη χρήση των ευεργετικών διατάξεων των άρθρων 68 παρ.2 και 78 του κ.ν  
2190/1920 και 1 έως και 5 του ν. 2166/1993. Ως ηµεροµηνία Ισολογισµού Μετασχηµατισµού 
ορίστηκε η 31η Αυγούστου 2002, η δε απορρόφηση εγκρίθηκε την 24.12.2002 µε την µε αριθµ.  
Κ2-17046 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, στα οικονοµικά αποτελέσµατα της 
κλειοµένης χρήσεως 2002 περιλαµβάνονται και οι συναλλαγές των απορροφώµενων εταιριών 
για τη περίοδο 01.09-31.12.2002, οι οποίες θεωρείται, κατά το νόµο, ότι έγιναν για λογαριασµό 
της απορροφώσας εταιρίας.  
 
Μέσω της απορρόφησης της ΤΕΧΝΟ Α.Τ.Ε., η Εταιρία απέκτησε αφενός την ιδιοκτησία και 
εκµετάλλευση του Ψυχαγωγικού Κέντρου VESO MARE στην Πάτρα, που λειτουργεί µε επιτυχία, 
έχοντας µισθωθεί ολόκληρο σε γνωστές αλυσίδες του χώρου εστίασης και διασκέδασης και 
αφετέρου υπεισέρχεται στην ανάληψη εκτέλεσης ιδιωτικών τεχνικών έργων. Η συµµετοχή της 
Εταιρίας, ως καθολικής διαδόχου της ΤΕΧΝΟ ΑΤΕ, στην «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε» µε ποσοστό 
67%, η οποία ανεγείρει ήδη σε ακίνητο ιδιοκτησίας της στην Παλλήνη, µεγάλο σύγχρονο 
οικιστικό συγκρότηµα, το οποίο θα λειτουργήσει ως «Χωριού Τύπου» κατά τη διάρκεια των 
Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, αποτελεί σηµαντικό έργο προς εκµετάλλευση για την Εταιρία. 
Επίσης, το υπό κατασκευή έργο, το οποίο ξεκίνησε η ΤΕΧΝΟ Α.Τ.Ε. στο Ίλιον Αττικής, για την 
ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Κέντρου, ανάλογου της Πάτρας, σε ακίνητο που βρίσκεται σε 
προνοµιακή θέση (δίπλα στο πάρκο «Πύργου Βασιλίσσης»), αναµένεται να είναι εξ ίσου 
σηµαντικό και προστίθεται στις µελλοντικές υπεραξίες που προσδοκά να καρπωθεί η Εταιρία.  
Μέσω δε των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών της REDS A.E.,  η Εταιρία δραστηριοποιείται 
περαιτέρω στον τοµέα υπηρεσιών ανάπτυξης ακινήτων, αποκτώντας την τεχνογνωσία, το 
ανθρώπινο δυναµικό και το διεθνές δίκτυο συνεργατών και Συµβούλων της απορροφηθείσας 
REDS.  
 
 
 
2.  Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου  της Εταιρίας  
 
Με απόφαση της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23.07.2002 
αποφασίστηκε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η οποία κρίθηκε αναγκαία, 
προκειµένου να προχωρήσει η Εταιρία στην υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων, δηλαδή 
στην αποπληρωµή βραχυπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων που είχαν αναληφθεί για την 
επίσπευση της εξαγοράς των θυγατρικών ΤΕΧΝΟ και REDS, αλλά και την ενίσχυση της 
επένδυσης για την ανάπτυξη του ψυχαγωγικού κέντρου στο Ίλιον Αττικής, το οποίο είχε 
ξεκινήσει η θυγατρική ΤΕΧΝΟ ΑΤΕ.  
 
Με την ίδια απόφαση τροποποιήθηκε ο σκοπός της Εταιρίας, προκειµένου να συµπεριλάβει και 
τις δραστηριότητες των θυγατρικών της, REDS Α.Ε. και ΤΕΧΝΟ ΑΤΕ.  
 
H  αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου αποφασίστηκε κατά ποσό 32.691.859,20  €, µε την 
καταβολή µετρητών, µε την έκδοση 16.765.056 νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής 
αξίας 1,70 € εκάστη και τιµή διάθεσης 1,95 €, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών 
µετόχων.  
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Από την παραπάνω αύξηση αντλήθηκαν τελικώς συνολικά  κεφάλαια ύψους 20.927.189,40 € µε 
την έκδοση 10.731.892 νέων κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 1,70 € εκάστη και 
τιµή διάθεσης 1,95 €. Από το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων ποσό 2.682.973,00 € 
ήχθησαν σε πίστωση του λογαριασµού «διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Η 
πιστοποίηση καταβολής της ανωτέρω αύξησης έγινε µε την µε αριθµ. Κ2- 16326/20-12-02 
Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
 
Επιπροσθέτως, η Εταιρία ολοκλήρωσε κατά τη χρήση 2002 τη µεταβίβαση του ακινήτου στη 
Γυαλού Σπάτων, στην κατά 100% θυγατρική «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», σε 
υλοποίηση απόφασης προηγούµενης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, ώστε να διευκολυνθεί η 
ανάπτυξη και εκµετάλλευσή του από το νέο ανεξάρτητο φορέα-ιδιοκτήτη.  
 
Όσον αφορά στην εξέλιξη της συµµετοχής της Εταιρίας στην εταιρία «Κάντζα Εµπορική ΑΕ», 
στην ιδιοκτησία της οποίας ανήκει το ακίνητο στην Κάντζα Παλλήνης, σηµαντικό γεγονός 
αποτελεί η µεταβολή της νοµικής κατάστασης του ακινήτου, λόγω του προσφάτως εκδοθέντος 
Προεδρικού ∆ιατάγµατος για τη ΖΟΕ Μεσογείων. Βάσει αυτού, το ακίνητο µπορεί, στο 
µεταβατικό στάδιο µέχρι την οριστική πολεοδόµησή του, να αξιοποιηθεί, εφόσον η εταιρία κρίνει 
συµφέρον και η συγκυρία το επιτρέψει, για τις χρήσεις που το ∆ιάταγµα προσδίδει, δηλαδή 
χρήσεις διοίκησης, γραφείων, εµπορικών εκθέσεων ξενοδοχείων και λοιπών συµπληρωµατικών 
χρήσεων.  
 
3. Απορρόφηση της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.» - βασικού µετόχου της REDS A.E. 
(πρώην ΚΑΜΠΑΣ) – από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. 
 
Στις 23.7.2002, βασικός µέτοχος της Εταιρίας, µε ποσοστό 42,33%, ήταν η ΤΕΒ Α.Ε. Με την Κ2-
9301/26.07.2002 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η ΤΕΒ Α.Ε., συγχωνεύθηκε δι’ 
απορροφήσεως από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε.  
 
Ως εκ τούτου, ο βασικός µέτοχος της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ), είναι πλέον η νέα εταιρία 
που προέκυψε από την παραπάνω συγχώνευση, ήτοι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. 
 
 
4.  Αλλαγή επωνυµίας και σκοπού της Εταιρίας  
 
Στην Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 20ης Φεβρουαρίου 2003 
τροποποιήθηκε η επωνυµία της Εταιρίας η οποία από  «Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» µε διακριτικό τίτλο «Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
Α.Ε». διαµορφώθηκε ως εξής: 
 
Επωνυµία:           «REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»  
∆ιακριτικός τίτλος: «REDS Α.Ε». 
 
Στην ίδια Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 20ης Φεβρουαρίου 2003 
τροποποιήθηκε ο σκοπός της Εταιρίας ο οποίος διαµορφώθηκε ως εξής: 
 
1.  Σκοπός της  Εταιρίας είναι:  
α. Η συµµετοχή µε οποιοδήποτε τρόπο, είτε µε εισφορές, είτε µε απόκτηση εταιρικών τίτλων, 
σε εταιρίες οποιασδήποτε νοµικής µορφής, οι οποίες υφίστανται ή θα συσταθούν, ιδίως δε σε 
εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα ανάπτυξης ακινήτων και η πραγµατοποίηση 
επενδύσεων σε αξιόγραφα. 
β. Η ανάπτυξη και εκµετάλλευση ακινήτων, η εκπόνηση µελετών, ερευνών και 
επιχειρηµατικών σχεδίων ανάπτυξης- αξιοποίησης ακινήτων, η παρακολούθηση και 
αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων σε ακίνητα, η εκπόνηση οικονοµοτεχνικών µελετών 
σκοπιµότητας (feasibility studies), η παροχή επιστηµονικής και τεχνικής υποστήριξης προς 
τρίτους, καθώς και υπηρεσιών ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων της εταιρίας ή τρίτων.     
γ. Η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασµού, θέσης σε λειτουργία (Project 
Management) και εκτέλεσης τεχνικών έργων.  
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2.  Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία µπορεί  : 
α. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ των εταιρειών στις οποίες αυτή συµµετέχει ή συνεργάζεται µε 
οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές και εµπράγµατες.  
β. Να αναπτύσσει κάθε συναφή δραστηριότητα, να συµµετέχει και συνεργάζεται µε 
οποιονδήποτε τρόπο µε εταιρίες ή οποιασδήποτε µορφής νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού ή 
δηµόσιου τοµέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να ιδρύει άλλες εταιρίες, ν’ αποκτά ή ν΄ 
αντιπροσωπεύει δικαιώµατα, προνόµια κλπ. εταιριών και γενικά να ασκεί κάθε δραστηριότητα 
που ενισχύει και συµπληρώνει το αντικείµενο εργασιών της. 
γ.   Να ιδρύει υποκαταστήµατα σε άλλες πόλεις της Ελλάδος  ή του εξωτερικού.   
δ.   Να επεκτείνει τις δραστηριότητές της  και  εκτός Ελλάδος. 
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1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

  2000 2001 2002 
  (σε χιλ. €) 
Σύνολο Kύκλου Eργασιών 
Eταιρίας 439,15 7,35

9.029,11

Mικτό Kέρδος (προ Aποσβέσεων) (1) -1,39 0,22 913,44
Πλέον: Άλλα Έσοδα Eκµετάλλευσης 37,33 35,21 978,23
Σύνολο (1) 35,94 35,43 1.891,67
Λειτουργικό Aποτέλεσµα προ 
Aποσβέσεων  (1) -640,77 -771,51 1.028,85
Πλέον: Έσοδα Χρεογράφων 1,40 364,63 152,46
Πλέον: Έκτακτα και Ανόργανα 
Έσοδα 2.496,65 47,81

97,76

Mείον: Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 994,03 771,73 14,29
Kέρδη προ Tόκων & Aποσβέσεων 
(1) 863,24 -1.130,79 1.264,78
Kέρδη προ Aποσβέσεων (1) 1.063,95 -1.063,62 857,33
Kέρδη προ Φόρων 696,96 -1.360,99 15,50
Kέρδη µετά από Φόρους Xρήσης 
& Aµοιβές ∆.Σ. (2) 185,94 -1.418,47 -64,12
Kέρδη µετά από Φόρους Xρήσης, 
Aµοιβές ∆.Σ. & Φόρους 
Φορολογικού Eλέγχου (2) 185,94 -1.418,47 -64,12
Συνολικό µέρισµα χρήσης  0,00 0,00 0,00 
Σταθµισµένος αριθµ. Μετοχών (3) 20.168.157 20.969.434 25.425.491 
Αριθµός µετοχών τέλους χρήσεως  20.982.548 20.956.320 31.688.212 
    
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (4)  2000 2001 2002 

 (σε €) 
- Αποτελέσµατα προ Αποσβέσεων 
και Φόρων 0,05 -0,05 

 
0,03 

- Αποτελέσµατα προ Φόρων 0,03 -0,06 0,00 

- Αποτελέσµατα µετά από Φόρους 
χρήσης και Αµοιβές ∆.Σ. (2) 0,01 -0,07 

 
0,00 

- Μέρισµα ανά µετοχή  0,00 0,00 0,00 
 
1. Οι διενεργηθείσες κατά την υπό εξέταση περίοδο αποσβέσεις, κατανεµηµένες αντίστοιχα 

στους λογαριασµούς που επιβάρυναν, αναλύονται ως εξής: 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ  2000-2002 
(σε χιλ. €) 

 2000 2001 2002 
Κόστος πωλήσεων - - 13,52 
Έξοδα διάθεσης - - - 
Έξοδα διοίκησης 366,99 297,37 828,32 
ΣΥΝΟΛΟ 366,99 297,37 841,83 

 
2. Στα µέλη του ∆Σ της Εταιρίας δεν καταβάλλονται αµοιβές. 
3. Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών ελήφθησαν υπόψη οι αυξήσεις του µετοχικού 

κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου για την έκφρασή 
του σε €. 

4. Με βάση το σταθµισµένο αριθµό µετοχών πλην του µερίσµατος ανά µετοχή για το οποίο 
λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός µετοχών τέλους χρήσης. 



 8 

 
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
  2000 2001 2002 

 (σε χιλ. €) 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 378,67 274,86 1.911,04

Aναπόσβεστες Aσώµατες Aκινητοποιήσεις  17,74 0,00 0,00

Eνσώµατες Aκινητοποιήσεις 13.196,20 12.203,36 28.990,61

Μείον: Συσσωρευµένες Aποσβέσεις 873,70 890,87 2.560,27

Aναπόσβεστες Eνσώµατες Aκινητοποιήσεις 12.322,51 11.312,49 26.430,34

Συµµετοχές σε συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 9.364,64 11.373,28 28.537,92

Λοιπές Mακροπρόθεσµες Aπαιτήσεις 3,98 3,73 128,92

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 21.708,87 22.689,50 55.097,18

Σύνολο Kυκλοφορούντος Eνεργητικού 15.606,87 11.821,14 10.274,50

Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 0,00 0,00 2,70

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 37.694,40 34.785,50 67.285,42

Λογαριασµοί Τάξεως Χρεωστικοί 1.361,85 1.361,85 22.688,27

ΠΑΘΗΤΙΚΟ  

Mετοχικό Kεφάλαιο 35.670,33 35.625,74 53.869,96

Σύνολο Iδίων Kεφαλαίων 35.930,23 34.511,76 52.033,22

Προβλέψεις 602,30 15,36 56,24

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Yποχρεώσεων 0,00 0,00 412,74

Σύνολο Bραχυπρόθεσµων Yποχρεώσεων 1.159,87 256,06 14.241,29

Σύνολο Yποχρεώσεων 1.159,87 256,06 14.654,04

Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 2,00 2,32 541,93

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 37.694,40 34.785,50 67.285,42

Λογαριασµοί Τάξεως Πιστωτικοί 1.361,85 1.361,85 22.688,27

  

Λογιστική αξία µετοχής (*) 1,71 1,65 1,64
(*) Για τον υπολογισµό της λογιστικής αξίας λήφθηκε υπόψη ο φυσικός αριθµός των µετοχών στο τέλος 
κάθε χρήσης. 

 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αναµορφωµένα ίδια κεφάλαια της REDS A.E. 
(πρώην ΚΑΜΠΑΣ) για τις χρήσεις 2000-2002:  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  REDS A.E 
(σε χιλ. €) 2000 2001 2002 

Ίδια Κεφάλαια ∆ηµοσιευµένου Ισολογισµού 35.930,23 34.511,76 52.033,22 

Αποτίµηση συµµετοχών στην χαµηλότερη τιµή 
µεταξύ αξίας κτήσης και τρέχουσας αξίας. 0,00 807,48 1.822,38 
Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια 35.930,23 33.704,28 50.210,84 

Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής (*) 1,71 1,61 1,58 
 
*Με βάση τα αναµορφωµένα ίδια κεφάλαια και τον αριθµό µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης, αναπροσαρµοσµένο µόνο 
ως προς τη σηµερινή ονοµαστική αξία των 1,70 € ανά µετοχή. 
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 2000 2001 2002 
    
Ετήσια µεταβολή Κύκλου εργασιών 384,4% (98,3%) 122.815,3% 
Ετήσια µεταβολή Αποτελεσµάτων (προ φόρων)* - - - 
Ετήσια µεταβολή Αποτελεσµάτων (µετά από 
φόρους)* 

- - - 

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (προ αποσβέσεων) -0,3% 2,9% 10,1% 
Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (προ φόρων) 158,7% - 0,2% 
Αποδοτικότητα Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων (προ 
φόρων) 

2,8% - 0,04% 

Γενική ρευστότητα 13,43 45,75 0,70 
Άµεση ρευστότητα 13,43 45,75 0,70 
Ξένα προς Ίδια κεφάλαια 0,03 0,01 0,29 
*Οι εν λόγω δείκτες δεν παρατίθενται καθώς τα σχετικά µεγέθη (αποτελέσµατα προ φόρων και 
αποτελέσµατα µετά από φόρους) ήταν αρνητικά στις χρήσεις 1999 και 2001.  
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 2000  2001  2002 

 (σε χιλ. €) 
Σύνολο Kύκλου Eργασιών Eταιρίας 439,15 7,35 480,40
Mικτό Kέρδος προ Aποσβέσεων -1,39 0,22 57,71
Πλέον: Άλλα Έσοδα Eκµετάλλευσης 37,33 65,09 996,04

Σύνολο  35,94 65,30 1.053,74
Λειτουργικό Aποτέλεσµα προ 
Aποσβέσεων   -645,30 -879,17

-223,65

Πλέον: Έσοδα Χρεογράφων 1,40 369,34 247,52

Πλέον: Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 65,99 47,84 54,33

Mείον: Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 351,96 773,03 18,91
Kέρδη προ Tόκων, Aποσβέσεων & 
Φόρων -929,87 -1.235,02

59,29

Kέρδη προ Aποσβέσεων -732,10 -1.157,47 -389,08
Kέρδη προ Φόρων -1.338,06 -1.895,99 -1.919,56
Kέρδη µετά από Φόρους Xρήσης & 
Aµοιβές ∆.Σ.  -1.849,08 -2.016,79 -2.051,84
Κέρδη µετά από φόρους Χρήσης, 
Αµοιβές ∆.Σ. και ∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας -1.849,08 -2.016,79 

 
-2.015,02 

Σταθµισµένος αριθµ. Μετοχών (1) 20.168.157 20.969.434 25.425.491 
Αριθµός µετοχών τέλους χρήσεως  20.982.548 20.956.320 31.688.212 
    
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (2)  2000 2001 2002 
 (σε €) 
- Αποτελέσµατα προ Αποσβέσεων και 
Φόρων -0,04 -0,06 

 
-0,02 

- Αποτελέσµατα προ Φόρων -0,07 -0,09 -0,08 
- Αποτελέσµατα µετά από Φόρους χρήσης 
και Αµοιβές ∆.Σ.  -0,09 -0,10 

 
-0,08 

 
 
 
1. Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών ελήφθησαν υπόψη οι αυξήσεις του µετοχικού 

κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου για την έκφρασή 
του σε €. 

2. Με βάση το σταθµισµένου αριθµό µετοχών. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
  2000 2001 2002 

  (σε χιλ. €) 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      

Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 1.334,48 1.498,77 3.677,83
Aναπόσβεστες Aσώµατες 
Aκινητοποιήσεις  17,74 0,00 0,00
Eνσώµατες Aκινητοποιήσεις 20.655,16 19.945,20 42.453,27

Μείον: Συσσωρευµένες Aποσβέσεις 874,30 968,37 2.736,31
Aναπόσβεστες Eνσώµατες 
Aκινητοποιήσεις 19.780,87 18.976,83 39.716,96
Συµµετοχές σε συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00

Λοιπές Mακροπρόθεσµες Aπαιτήσεις 3,98 3,73 128,92

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 19.802,59 18.980,57 39.845,88
Σύνολο Kυκλοφορούντος Eνεργητικού 15.657,85 11.700,19 27.471,52
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 0,00 0,00 4,09
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 36.794,92 32.179,53 70.999,31
Λογαριασµοί Τάξεως Χρεωστικοί 1.361,85 1.361,85 34.720,55

  
ΠΑΘΗΤΙΚΟ  
Mετοχικό Kεφάλαιο 35.670,33 35.625,74 53.869,96

Σύνολο Iδίων Kεφαλαίων 33.891,02 31.865,10 51.844,97
Προβλέψεις 602,30 15,36 56,24
Σύνολο Μακροπρόθεσµων 
Yποχρεώσεων 0,00 0,00 412,74
Σύνολο Bραχυπρόθεσµων 
Yποχρεώσεων 2.299,60 296,75 18.142,97
Σύνολο Yποχρεώσεων 2.299,60 296,75 18.555,72
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 2,00 2,32 542,38
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 36.794,92 32.179,53 70.999,31

Λογαριασµοί Τάξεως Πιστωτικοί 1.361,85 1.361,85 34.720,55

  
Λογιστική αξία µετοχής (*) 1,62 1,52 1,64
(*) Για τον υπολογισµό της λογιστικής αξίας λήφθηκε υπόψη ο φυσικός αριθµός των µετοχών στο τέλος  
      κάθε χρήσης. 
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2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 
 
Στο παρόν Ετήσιο ∆ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι 
απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των 
αποτελεσµάτων και των προοπτικών της «REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»,  (πρώην Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ), στο εξής η “Εταιρία” ή “ REDS A.E., από τους επενδυτές και τους 
Συµβούλους επί των επενδύσεών τους. 
 
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας, Ακακιών 39 και Μονεµβασίας, Μαρούσι 151 
25, (υπεύθυνη κα Βασιλική Αναλυτή  τηλ. 210 -  81.18.499).  
 
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
ισχύουσας νοµοθεσίας.  
 
Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι:  
 
• Ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ∆.Σ. της Εταιρίας, 

Ακακιών 39 και Μονεµβασίας, Μαρούσι 151 25, τηλ. 210-81.18.499.  
 
• Η κα. Βασιλική Αναλυτή, Οικονοµική ∆ιευθύντρια της Εταιρίας, Ακακιών 39 και Μονεµβασίας, 

Μαρούσι 151 25, τηλ. 210-81.18.499. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του 
περιεχοµένου του παρόντος ∆ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: 
 
• Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή.  
 
• ∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη 

των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και 
πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ∆ελτίο. 

 
• Σε βάρος της Εταιρίας και των εταιριών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή, δεν εκκρεµούν  

δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις 
στην οικονοµική της κατάσταση.   

  
Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  
 
Η Εταιρία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές.  Τον τακτικό οικονοµικό έλεγχο της Εταιρίας για τις 
εταιρικές χρήσεις 2000-2002, διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Ιωάννης Πέρρος (Α.Μ.ΣΟΕΛ 
11951), της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.,  Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57, Αθήνα, τηλ. 210 – 86 29 835-39. 
 
Το πιστοποιητικό του ελέγχου των Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2002 
παρατίθεται στο συνηµµένο Παράρτηµα µαζί µε το δηµοσιευµένο Ισολογισµό και τα Αποτελέσµατα 
Χρήσης, το οποίο λαµβανοµένων υπόψη των σηµειώσεων της Εταιρίας µε αρ. 2, 6 και 7  κάτω από 
τον Ισολογισµό, δεν περιέχει σηµαντικές παρατηρήσεις. 
 
Για τη χρήση 2002 ο Ορκωτός Ελεγκτής αποδέχεται τις παρατιθέµενες κάτω από τον Ισολογισµό 
σηµειώσεις της Εταιρίας, οι οποίες σχολιάζονται παρακάτω :  
 
1. Τα κονδύλια της κλειόµενης χρήσης δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της 
προηγούµενης χρήσης, γιατί έχουν προέλθει από τη συγχώνευση µε απορρόφηση των 
εταιρειών  "ΤΕΧΝΟ ΑΤΕ" και "REDS A.E." από την εταιρεία "REDS A.E."  (πρώην Α. ΚΑΜΠΑΣ 
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ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.),  η οποία εγκρίθηκε µε την µε αριθµ.Κ2-17046/24-12-02 Απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. 
2. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1996. 
3. Η τελευταία αναπροσαρµογή των παγίων στοιχείων έγινε στη χρήση 2000 σύµφωνα µε τις  
διατάξεις του Ν. 2065/92. 
4. Επί των ακινήτων της εταιρείας δεν υφίστανται βάρη. 
5. Απασχολούµενο προσωπικό 28 άτοµα. 
6.Η εταιρεία συµµετέχει κατά 100% στο µετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών "ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
Α.Ε.", "ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.", "ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.", "P.M.S. 
PARKING SYSTEMS A.E." και κατά 67% στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας "ΛΟΦΟΣ 
ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε." Η αποτίµηση των συµµετοχών αυτών έχει γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Π.∆. 186/92 (Κ.Β.Σ.), στην αξία κτήσεώς τους, η δε εσωτερική λογιστική τους αξία, όπως 
προκύπτει από τους τελευταίους νόµιµα συνταγµένους ισολογισµούς, είναι µικρότερη κατά ποσό 
1.822,38 χιλ. ευρώ από την απεικονιζόµενη αξία κτήσεως. 
7.  Χρεωστική διαφορά  ποσού 1.624,72 χιλ. ευρώ, που προέκυψε κατά την απορρόφηση,  
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2166/1993, θυγατρικών εταιρειών, συµψηφίστηκε απ΄ ευθείας µε 
τη "∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο", κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων της Εγκυκλίου 
του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών ΠΟΛ 1038/05.03.2003 
8. Η Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας στη συνεδρίασή της την 
23.07.2002 αποφάσισε την αύξηση του Μ.Κ. για ποσό 32.691.859,20 €, η οποία εγκρίθηκε µε 
την µε αριθµ. Κ2-10903/21-08-02 Απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης. Η πιστοποίηση καταβολής της 
ανωτέρω αυξήσεως του Μ.Κ. µε µετρητά έγινε µε την µε αριθµ. Κ2-16326/20-12-02 Απόφαση 
του Υπ. Ανάπτυξης, µε την οποία πιστοποιήθηκε η καταβολή ποσού 20.927.189,40 €. 
9. Η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας στη συνεδρίασή της την   
20.02.2003 αποφάσισε την αλλαγή επωνυµίας της εταιρείας από «Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
Α.Ε.»  σε "REDS Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών"  διατηρώντας έτσι την 
επωνυµία της απορροφηθείσης θυγατρικής. Η αλλαγή αυτή εγκρίθηκε µε την Κ2-3082/14-03-
2003  Απόφαση του Υπουργείου  Ανάπτυξης. 
 
 
Η Εταιρία συνέταξε για πρώτη φορά ενοποιηµένο ισολογισµό στη χρήση 2000.  Τον τακτικό 
οικονοµικό έλεγχο των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τις χρήσεις 
2000-2002, διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Ιωάννης Πέρρος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11951), της 
εταιρίας Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.,  Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57, Αθήνα, τηλ. 210 -  86 29 835-39. 
 
Το πιστοποιητικό του ελέγχου των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη 
χρήση 2002 παρατίθεται στο συνηµµένο Παράρτηµα µαζί µε το δηµοσιευµένο Ισολογισµό και τα 
Αποτελέσµατα Χρήσης και δεν περιέχει σηµαντικές παρατηρήσεις: 
 
Ειδικότερα, για τη χρήση 2002 ο Ορκωτός Ελεγκτής αποδέχεται τις παρατιθέµενες κάτω από τον  
Ενοποιηµένο Ισολογισµό σηµειώσεις της Εταιρίας οι οποίες σχολιάζονται παρακάτω :  
 
1.   Oι εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ανωτέρω ενοποίηση είναι η µητρική "REDS A.E." 
(πρώην Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.), οι κατά 100% θυγατρικές της "ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
Α.Ε.", "ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.", "ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.",      
"P.M.S. PARKING SYSTEMS A.E." και η κατά 67% θυγατρική "ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε." η 
οποία συµπεριελήφθη  για πρώτη φορά στην ενοποίηση, στη χρήση 2002. 
2.    Τα κονδύλια της κλειόµενης χρήσης δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της 
προηγούµενης χρήσης, γιατί συµπεριλαµβάνουν ποσά τα οποία έχουν προέλθει από τη 
συγχώνευση µε απορρόφηση των κατά 100% θυγατρικών "ΤΕΧΝΟ ΑΤΕ"  και "REDS A.E."        
από τη µητρική  "REDS A.E." (πρώην Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.). Η συγχώνευση των 
εταιρειών αποφασίστηκε µε τις από 30.08.02 Αποφάσεις των ∆.Σ. των εταιρειών "ΤΕΧΝΟ ΑΤΕ", 
"REDS A.E." και "REDS A.E. (πρώην Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.) και  εγκρίθηκε µε την µε  
αριθµ.Κ2-17046/24-12-02 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 12999/31-12-02). 
3.   Στη Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της µητρικής "REDS A.E." (πρώην Α. 
ΚΑΜΠΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.), την 23.07.02 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της 
Εταιρείας µε καταβολή µετρητών ποσού 32.691.859,20 €, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των 
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παλαιών µετόχων, η οποία εγκρίθηκε  µε την µε αριθµ. Κ2-10903/21-08/02 Απόφαση του Υπ. 
Ανάπτυξης. Η άσκηση δικαιώµατος προτίµησης έγινε την περίοδο 18/11-02/12/02. Η 
πιστοποίηση καταβολής εγκρίθηκε µε την µε αριθµ. Κ2-16326/20-12-02 Απόφαση του Υπ. 
Ανάπτυξης µε την οποία πιστοποιήθηκε αύξηση κατά ποσόν 20.927.189,40 €. Με την Απόφαση 
της Έκτακτης Γ.Σ. των µετόχων της µητρικής την 30/12/02 τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του 
καταστατικού, ως προς το ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου,  το οποίο µετά την ως άνω µερική 
κάλυψη ανέρχεται  σε 53.869.960,40 €. 
4.    Ο ενοποιηµένος ισολογισµός  προέκυψε από την ενοποίηση µε τη µέθοδο της ολικής 
ενοποίησης των κονδυλίων Ενεργητικού, Παθητικού και Αποτελεσµάτων Χρήσεως των 
παραπάνω εταιρειών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20. 
5.    Επί των ακινήτων των εταιρειών του οµίλου δεν υφίστανται βάρη. 
6.    Απασχολούµενο προσωπικό στις ενοποιούµενες εταιρείες 36 άτοµα. 
7.    Ακολουθήθηκαν οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές µε την προηγούµενη χρήση. 
8.    ∆εν υπάρχουν επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές των εταιρειών του οµίλου, καθώς και 
αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση  
στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία του οµίλου. 
9.  Χρεωστική διαφορά  ποσού 1.624,72 χιλ. ευρώ, που προέκυψε κατά την απορρόφηση,  
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2166/1993, θυγατρικών εταιρειών, συµψηφίστηκε απ΄ ευθείας µε 
τη "∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο", κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων της Εγκυκλίου 
του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών ΠΟΛ 1038/05.03.2003. 
10.  Η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας στη συνεδρίασή της την   
20.02.2003 αποφάσισε την αλλαγή επωνυµία της εταιρείας  από «Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.»  
σε "REDS Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών", διατηρώντας έτσι την 
επωνυµία της απορροφηθείσης θυγατρικής. Η αλλαγή αυτή εγκρίθηκε µε την Κ2-3082/14-03-
2003  Απόφαση του Υπουργείου  Ανάπτυξης. 
 
Αναφορικά µε τον έλεγχο των ενοποιούµενων εταιριών παρατίθενται τα κάτωθι: 
 
 
ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α.Ε. 
Τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρικών χρήσεων 2000 – 2002 διενήργησε ο κ. 
Σπύρος ∆. Κορωνάκης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10991) από την Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 
“Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές” (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα), πρώην “Σώµα Ορκωτών 
Λογιστών. Το πιστοποιητικό ελέγχου της χρήσης 2002 παρατίθεται στο συνηµµένο Παράρτηµα 
κάτω από το δηµοσιευµένο ισολογισµό και δεν  περιέχει σηµαντικές παρατηρήσεις.  
 
ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 
Η εταιρία έκλεισε την πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση την 31.12.2002 και δεν ελέγχθηκε από 
ορκωτό ελεγκτή λογιστή.  
 
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 
Η εταιρία έκλεισε την πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση την 31.12.2002 και δεν ελέγχθηκε από 
ορκωτό ελεγκτή λογιστή.  
 
P.M.S. PARKING SYSTEMS A.E. 
Η εταιρία έκλεισε την πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση την 31.12.2002. Τον έλεγχο της 
οικονοµικής κατάστασης της εταιρικής χρήσης 2002 διενήργησε ο κ. Ιωάννης Λ. Πέρρος 
(Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11951) από την Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών “Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί 
Λογιστές” (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα), πρώην Σώµα Ορκωτών Λογιστών. Το πιστοποιητικό 
ελέγχου της χρήσης 2002 παρατίθεται στο συνηµµένο Παράρτηµα κάτω από το δηµοσιευµένο 
ισολογισµό και δεν  περιέχει σηµαντικές παρατηρήσεις.  
  
ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. 
Η εταιρία έκλεισε την πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση την 31.12.2002. Τον έλεγχο των 
οικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2002 διενήργησε ο κ. Σπύρος ∆. Κορωνάκης 
(Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10991) από την Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών “Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί 
Λογιστές” (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα), πρώην “Σώµα Ορκωτών Λογιστών. Το πιστοποιητικό 
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ελέγχου της χρήσης 2002 παρατίθεται στο συνηµµένο Παράρτηµα κάτω από το δηµοσιευµένο 
ισολογισµό και δεν  περιέχει σηµαντικές παρατηρήσεις.  
 
 
 
Φορολογικός έλεγχος 
 
Η Εταιρία έχει ελεγχθεί µε τακτικό φορολογικό έλεγχο µέχρι και τη χρήση 1996 και τα οικονοµικά 
αποτελέσµατα κρίθηκαν οριστικά και ακριβή.  Ο τελευταίος φορολογικός έλεγχος της Εταιρίας 
διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών την 30.06.1999 και 
αφορούσε τις χρήσεις 1992-1996 για όλα τα φορολογικά της αντικείµενα.  Από τον παραπάνω 
φορολογικό έλεγχο, προέκυψαν φορολογικές επιβαρύνσεις, οι οποίες, κατόπιν συµβιβασµού, 
προσδιορίστηκαν στο ποσό των 10,5 δις. δρχ. περίπου. Οι ως άνω επιβαρύνσεις καλύφθηκαν από 
το δεσµευµένο ποσό υπέρ τραπεζών, που είχε σχηµατισθεί σε ειδικό λογαριασµό (escrow account) 
στο πλαίσιο της «Συµφωνίας Πιστωτών», για την αντιµετώπιση τυχόν αφανών πιστωτών ή 
φορολογικών υποχρεώσεων.   
 
Σηµειώνεται ότι, για την Εταιρία είχε καταρτιστεί «Συµφωνία Πιστωτών», σύµφωνα µε το άρθρο 44 
του Ν. 1892/90, που επικυρώθηκε κατά νόµο µε την αρ. 7072/197 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.  
Σύµφωνα µε ειδική ρήτρα της Συµφωνίας και για την εξαιρετική περίπτωση που ήθελε κριθεί ότι 
απαιτήσεις του ∆ηµοσίου ή/και ασφαλιστικών οργανισµών, κατά το µέρος που ανεφύησαν µετά τη 
συµφωνία και δεν ικανοποιήθηκαν ούτε αποσβέστηκαν (εφεξής «οι φορολογικές επιβαρύνσεις») 
συµφωνήθηκε, ότι αυτές θα ικανοποιούνται µόνο κατά ποσοστό 20% και µέχρι συνολικά του 
ποσού των 250.781.151 δρχ. από ειδικό λογαριασµό (escrow account)  (όρος ΙΙΙ παρ. 3.2 της  
Συµφωνίας).   
 
Βάσει των ανωτέρω, τα ποσά που βεβαιώθηκαν σε βάρος της Εταιρίας κατά τα προαναφερθέντα, 
από σχετικό φορολογικό έλεγχο ως φορολογική επιβάρυνση, υπήχθησαν στη ρύθµιση της 
Συµφωνίας Πιστωτών και ικανοποιήθηκαν κατά ποσοστό 20% και µη υπερβαίνοντα το ποσό των 
250.781.151 δρχ.  Το υπόλοιπο ποσό έχει αποσβεσθεί δυνάµει  της Συµφωνίας και έχει διαγραφεί. 
 
Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 1997 έως και 2001 η Εταιρία έχει υποβάλει αίτηση 
διενέργειας ελέγχου, στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών (υπ. αριθ. 30418/29.07.2002). Για τη 
χρήση 2002 δεν έχει υποβληθεί αίτηση φορολογικού ελέγχου.  Η διοίκηση της Εταιρίας εκτιµά ότι 
από το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 1997 έως 2001 δεν θα προκύψουν υποχρεώσεις, που θα 
επηρεάσουν την οικονοµική θέση της Εταιρίας. 
 
Οι απορροφηθείσες εταιρείες «REDS A.E.» και «ΤΕΧΝΟ Α.Τ.Ε.» δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά 
από της ιδρύσεώς τους και µέχρι την ηµεροµηνία µετασχηµατισµού (31.08.2002). Για τις 
συγκεκριµένες εταιρείες έχει υποβληθεί αίτηση διενέργειας φορολογικού ελέγχου. Η διοίκηση της 
Εταιρίας (απορροφώσας) εκτιµά ότι από το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2000-2002 και 1996-
2002 αντίστοιχα,  δεν θα προκύψουν υποχρεώσεις, που θα επηρεάσουν την οικονοµική θέση της 
Εταιρίας. 
 
Η εταιρία ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ιδρύθηκε το 1992) δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την 
ίδρυσή της έως σήµερα. Η εν λόγω εταιρία έχει υποβάλει αίτηση διενέργειας ελέγχου στην 
αρµόδια ∆.O.Y.  ΦΑΕΕ  Αθηνών (υπ’ αριθµ. 31227/31.07.2002).  
 
Οι υπόλοιπες θυγατρικές της εταιρίες «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», 
«ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», «P.M.S. PARKING SYSTEMS A.E.»  και «ΛΟΦΟΣ 
ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.» που περιλαµβάνονται στην ενοποιηµένη οικονοµική κατάσταση της 
31.12.2002 είναι νεοσύστατες εταιρίες και η πρώτη υπερδωδεκάµηνη εταιρική τους χρήση έληξε 
την 31.12.2002. 
 
 



 16 

3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
3.1. Γενικά 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 53.869.960,40 και διαιρείται σε 31.688.212 
κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,70 € η κάθε µία.  
 
 
I. Κάθε µετοχή της Εταιρείας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που 

καθορίζονται από το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο όµως δεν περιέχει 
διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος, πέραν αυτών 
που περιγράφονται παρακάτω. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται 
αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του Καταστατικού της Εταιρείας και των 
νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων. 

 
II. Το καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων 

µετόχων. 
 
III. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. 
 
IV. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. 

Οι µέτοχοι συµµετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρείας σύµφωνα µε το Νόµο 
και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν 
από κάθε µετοχή ακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του 
µετόχου.  

 
V. Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας µόνο 

µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. 
 
VI. Οι µέτοχοι έχουν δικαίωµα προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου της Εταιρείας, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό 
κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, § 5, του Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920. 

 
VII. Οι δανειστές του µετόχου και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του σε καµία περίπτωση δεν 

µπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού 
στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της, 
ούτε να αναµιχθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της.  

 
VIII. Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία την έδρα 

της Εταιρείας ως προς τις σχέσεις του µε αυτήν και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. 
Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρείας αφ’ ενός και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου 
αφ’ ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε 
Εταιρεία ενάγεται µόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. 

 
IX. Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου. Συγκύριοι µετοχής, για να έχουν το 

δικαίωµα ψήφου, πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρεία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο 
για τη µετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, µέχρι δε τον 
καθορισµό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους. 

 
X. Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας 

είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω πληρεξουσίου. Για να µετάσχει µέτοχος στη Γενική 
Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις µετοχές του στο Ταµείο της Εταιρείας ή στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης 
ηµεροµηνία. Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι 
αποδείξεις κατάθεσης των µετοχών και τα έγγραφα εκπροσώπησης και να δίνεται στο 
µέτοχο απόδειξη για την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν 
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συµµορφώνονται µε τα παραπάνω θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε την 
άδειά της. 

 
XI. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να 
συγκαλεί ’Εκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασής της, 
που να µην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα που επιδόθηκε 
η αίτηση στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να 
προσδιορίζεται µε ακρίβεια το αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης. 

 
XII. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι 
υποχρεωµένος να αναβάλει για µια µόνο φορά την λήψη αποφάσεων Τακτικής ή 
’Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας νέα ηµέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών 
των αποφάσεων εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των µετόχων, που όµως δεν µπορεί να 
απέχει περισσότερο από τριάντα ηµέρες από την ηµέρα της αναβολής. 

 
XIII. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία 
πέντε ολόκληρες ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο: 
 
� Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που µέσα στην τελευταία διετία 
καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
ή στους ∆ιευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της 
Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύµβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε 
για οποιαδήποτε αιτία µε τα ίδια πρόσωπα. 
 
� Nα παρέχει τις συγκεκριµένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά µε τις 
υποθέσεις της Εταιρείας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική 
εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να 
αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, 
αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Οποιαδήποτε αµφισβήτηση, σχετικά 
µε το βάσιµο της αιτιολογίας, λύεται από το αρµόδιο Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας 
της Εταιρείας, µε απόφαση που εκδίδεται µε την διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. 

 
XIV. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του 

καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε 
ολόκληρες ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση και εφόσον οι µέτοχοι αυτοί 
δεν εκπροσωπούνται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την 
υποχρέωση να τους δώσει κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιµάει, πριν απ΄ αυτή σε 
εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά µε την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την 
περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται 
για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 
Οποιαδήποτε αµφισβήτηση, σχετικά µε το βάσιµο της αιτιολογίας, λύεται από το 
αρµόδιο Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, µε απόφαση που εκδίδεται µε 
την διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. 

 
XV. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται µε ονοµαστική κλήση. 
Οι µέτοχοι που ασκούν τα δικαιώµατα µειοψηφίας που περιγράφονται στις 
παραγράφους ΧΙΙΙ και XIV ανωτέρω, οφείλουν να έχουν καταθέσει για τις 
αποϋλοποιηµένες µετοχές τη σχετική βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών 
(ΚΑΑ) που τους παρέχει τα δικαιώµατα αυτά και να την τηρούν έτσι από την χρονολογία 
της επίδοσης της αίτησης τους και: 
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(α) στις περιπτώσεις των παρ. XIII και XIV ανωτέρω µέχρι την ηµέρα της συνεδρίασης 

της Γενικής Συνέλευσης, 
(β) στις περιπτώσεις προσφυγής στα δικαστήρια, µέχρι την έκδοση της απόφασης του 
αρµόδιου ∆ικαστηρίου. 

 
XVI. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωµα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας 
από το αρµόδιο Μονοµελές Πρωτοδικείο της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. 
Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται από το ∆ικαστήριο, ότι µε πράξεις που 
καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόµων ή του Καταστατικού ή των 
αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν 
γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων 
λογαριασµών της χρήσης µέσα στην οποία τελέστηκαν. 

 
XVII. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβληµένου 

Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το 
αρµόδιο Μονοµελές Πρωτοδικείο της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, 
εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η ∆ιοίκηση 
των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. 
Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται όσες φορές η µειοψηφία που ζητά τον έλεγχο 
εκπροσωπείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. 

 
XVIII. Οι µέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώµατα των παραπάνω παραγράφων ΧΙΙΙ και ΧIV, 

πρέπει να τηρούν σε κατάθεση για τις αποϋλοποιηµένες µετοχές τη σχετική βεβαίωση 
του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (ΚΑΑ) τις µετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωµα 
αυτό, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε 
οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισµένη Ελληνική Τράπεζα, µέχρι να εκδοθεί απόφαση, 
πάντα όµως για χρονικό διάστηµα όχι µικρότερο των 30 ηµερών από την υποβολή της 
αίτησης. 

 
XIX. Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική 

Συνέλευση, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Εκδότριας Εταιρείας. 

 
XX. Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος που αναγράφεται στο τηρούµενο από την Εταιρεία 

µητρώο µετόχων κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 
από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων.   

  
XXI. Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στο µέτοχο µέσα σε δύο (2) µήνες από την 

ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις. Ο τόπος και τρόπος  καταβολής ανακοινώνεται δια του Τύπου. 

 
XXII. Τα µερίσµατα που δεν έχουν ζητηθεί για µία πενταετία παραγράφονται υπέρ του 

∆ηµοσίου. 
 
 

3.2. Φορολογία Μερισµάτων 

 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, Ν. 2238/94, άρθρο 
109), οι εταιρίες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χ.Α.Α. βαρύνονται µε φόρο 35% (πλην 
των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων) επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε 
διανοµή.  
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Έτσι, τα µερίσµατα διανέµονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και 
εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που 
εισπράττει. 
 
Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα, λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης του 
Ισολογισµού από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας.  
 
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, από τα κέρδη τα οποία πραγµατοποιούν σε 
κάθε χρήση οι θυγατρικές εταιρίες και διανέµονται µερίσµατα, το µέρος των µερισµάτων που 
αντιστοιχεί στην µητρική εταιρία καταβάλλεται κατά την επόµενη χρήση (εκτός εάν δοθεί 
προµέρισµα στην ίδια χρήση) και συνεπώς περιέχεται στα κέρδη της µητρικής την επόµενη χρήση.  
Τα δε µερίσµατα από τα κέρδη της µητρικής εταιρίας που σχηµατίζονται κατά ένα µέρος από τα 
διανεµόµενα κέρδη των εταιριών στις οποίες συµµετέχει, εφόσον διανεµηθούν, καταβάλλονται στην 
επόµενη από τη λήψη τους χρήση. Επιπρόσθετα, σηµειώνεται ότι για το µέρος των κερδών της 
µητρικής Εταιρίας που προέρχεται από µερίσµατα, προσδιορίζεται φορολογητέο ποσό 5% το 
οποίο στη συνέχεια φορολογείται µε συντελεστή φόρου 35%, καθόσον αυτά έχουν ήδη 
φορολογηθεί στην πηγή τους. 
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4. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ  – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΜΕΤΟΧΕΣ 
 

4.1. Χρηµατιστηριακά στοιχεία µετοχής 

 
Οι µετοχές της Εταιρίας είναι εισηγµένες στο Χ.Α. από το 1920.  
 
Η τιµή της µετοχής την 31.12.2002 διαµορφώθηκε σε 1,62 ευρώ  ενώ η χρηµατιστηριακή αξία 
της Εταιρίας την ίδια ηµεροµηνία ανήλθε σε  33.949.238,40 € (εισηγµένος αριθµός µετοχών στο 
ΧΑ: 20.956.320).  
 
Στις 31.3.2003, η τιµή της µετοχής διαµορφώθηκε σε 1,36 ευρώ  ενώ η χρηµατιστηριακή αξία της 
Εταιρίας την ίδια ηµεροµηνία ανήλθε σε  43.095.968,32 € (εισηγµένος αριθµός µετοχών στο ΧΑ: 
31.688.212). 
  
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη της 
µετοχής στο ΧΑΑ για την περίοδο 01.01.2002-31.12.2002: 
 
Αναπροσαρµοσµένη Τιµή Μετοχής  01.01.2002-

31.12.2002 
(σε €) 

Μέση Τιµή 2,64 
Κατώτατη Τιµή  1,62 
Ανώτατη Τιµή 3,70 
Μέσος ηµερήσιος όγκος συναλλαγών 
(τεµάχια) 

30.600 

Καθαρό µέρισµα µετοχής χρήσης 2002 0,00 
 
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται η τιµή κλεισίµατος της µετοχής της τελευταίας συνεδρίασης 
κάθε µήνα και η αξία του συνολικού µηνιαίου όγκου συναλλαγών. 
 

Ηµερ/νία 
Κλείσιµο 

(σε €) 

Συνολική µηνιαία 
αξία συναλλαγών  

(σε €) 
31/1/2002 3,52 1.949.755 
28/2/2002 3,14 1.048.484 
28/3/2002 3,22 2.462.983 
30/4/2002 3,12 1.346.584 
31/5/2002 3,08 1.762.810 
28/6/2002 2,85 729.083 
31/7/2002 2,16 706.352 
30/8/2002 2,06 508.635 
30/9/2002 1,76 719.859 
31/10/2002 1,87 1.983.208 
29/11/2002 2,00 2.346.576 
31/12/2002 1,62 3.441.761 
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Στο παρακάτω γράφηµα παρουσιάζεται η εξέλιξη της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής της 
Εταιρίας σε σχέση µε το Γενικό ∆είκτη του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. 
Σηµειώνεται ότι δεν παρατίθεται η εξέλιξη κλαδικού δείκτη λόγω αλλαγής αντικειµένου 
δραστηριότητας της Εταιρίας µέσα στη χρήση 2002.  
 
 

Σύγκριση κλεισίµατος REDS Α.Ε. µε Γ.∆. ΧΑΑ
01.01.2002 - 31.12.2002
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4.2. Πληροφορίες σχετικά µε τις µετοχές 

Σχετικά µε την κλειόµενη χρήση από 01.01-31.12.2002 καθώς και την τρέχουσα χρήση (µέχρι 
30.04.2003) επισηµαίνεται ότι δεν έγινε καµία δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για τις 
µετοχές άλλης εταιρίας.  
 
Στην τρέχουσα χρήση 2002, η  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. προέβη σε (Προαιρετική) 
∆ηµόσια Πρόταση προς τους µετόχους της “REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) για την αγορά 
1.607.631 κοινών µετοχών της τελευταίας έναντι τιµήµατος 3,80 € ανά µετοχή τοις µετρητοίς.  
 
Στις 12 Μαρτίου 2002, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε, κατ’ άρθρο 9 παρ. 4 της Απόφασης 
Ε.Κ. 1/195/19.07.2000, το Πληροφοριακό ∆ελτίο επί της (Προαιρετικής) ∆ηµόσιας Πρότασης, 
που η “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (ο 
“Προτείνων”) είχε απευθύνει, στις 28 Φεβρουαρίου 2002, προς τους µετόχους της “Α. KΑΜΠΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ” (η “ΚΑΜΠΑΣ”), 
ακολούθως δε, την αυτή ηµεροµηνία είχε υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και είχε 
κοινοποιήσει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΑΜΠΑΣ, µε παράλληλη δηµοσίευση στον ηµερήσιο 
πολιτικό και οικονοµικό τύπο, καθώς επίσης και στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών του Χ.Α.Α., της 1ης 
Μαρτίου 2002. 
 
Σύµφωνα µε τους όρους της ∆ηµόσιας Πρότασης και εντός των πλαισίων της Απόφασης Ε.Κ. 
1/195/19.07.2000, ο Προτείνων προσφέρεται να αγοράσει 1.607.631 κοινές ανώνυµες µετά 
ψήφου µετοχές ΚΑΜΠΑΣ, που αντιπροσωπεύουν συνολικό ποσοστό ίσο µε το 7,67% περίπου 
του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΜΠΑΣ, έναντι τιµήµατος, τοις µετρητοίς, ύψους 
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3,80 Ευρώ ανά εκάστη (1), εµπροθέσµως, προσηκόντως και νοµίµως προσφερόµενη, κοινή 
ανώνυµη µετοχή της ΚΑΜΠΑΣ.  
 
Η ∆ηµόσια Πρόταση δεν θα ίσχυε, είτε: (i) εξ’ ολοκλήρου, εάν οι µέτοχοι δεν προσέφεραν στον 
Προτείνοντα αριθµό µετοχών της ΚΑΜΠΑΣ ίσο, κατ’ ελάχιστο, µε τον αιτούµενο, ήτοι 1.607.631 
µετοχές, είτε (ii) κατά τον υπερβάλλοντα, µόνο, του αιτουµένου αριθµό µετοχών, εάν οι µέτοχοι 
προσέφεραν στον Προτείνοντα µετοχές της ΚΑΜΠΑΣ ανώτερες, κατ’ αριθµό, των 1.607.631, 
οπότε θα υφίστατο αναλογική ικανοποίηση κατά τα οριζόµενα στο Πληροφοριακό ∆ελτίο.   
 

Μετά το πέρας της Περιόδου Αποδοχής, δυνάµει στοιχείων που έθεσε υπόψη της ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. η «ALPHA BANK A.E.», ως ∆ιαχειριστής δεν προσφέρθηκε στην Εταιρεία ο 
αιτούµενος ο προς αγορά αριθµός µετοχών της ΚΑΜΠΑΣ, ήτοι 1.607.631 κοινές ανώνυµες µετά 
ψήφου µετοχές, ή ποσοστό 7,67%, του καταβεβληµένου µετοχικού της κεφαλαίου. Συνέπεια µη 
πλήρωσης, κατά τα ανωτέρω, της ταυτόσηµης αίρεσης, υπό την οποία η ∆ηµόσια Πρόταση 
τελούσε σύµφωνα µε τους όρους του εγκριθέντος Πληροφοριακού ∆ελτίου, η ∆ηµόσια Πρόταση 
παύει, εξ ολοκλήρου και άνευ ετέρου, να ισχύει. 
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5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

5.1. Γενικές πληροφορίες 

 
Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1918 µε την επωνυµία «Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η επωνυµία της 
Εταιρίας, µε βάσει απόφαση της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας 
της 30.07.2001, άλλαξε σε «Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» µε τον διακριτικό τίτλο «Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε». Η 
τροποποίηση  της επωνυµίας εγκρίθηκε µε την µε αρ. πρωτ. Κ2-11443/17-8-2001 απόφαση του 
Υπ. Ανάπτυξης. 
 
 
Στην Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 20ης Φεβρουαρίου 2003 
τροποποιήθηκε εκ νέου η επωνυµία της Εταιρίας η οποία διαµορφώθηκε ως εξής: 
 
Επωνυµία:           «REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»  
∆ιακριτικός τίτλος: «REDS Α.Ε». 
 
Η αλλαγή αυτή εγκρίθηκε µε την Κ2-3082/14.03.2003 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.  
 
Η Εταιρία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε 
αριθµό µητρώου 13564/06/Β/86/123. 
 
Η REDS A.E. υπάγεται στο Ν. 2190 -περί Ανωνύµων Εταιριών- και στις αντίστοιχες αποφάσεις 
των ∆ιοικητικών Συµβουλίων του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς δεδοµένου ότι µετοχές της είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. 
 
Η έδρα της Εταιρίας βρισκόταν αρχικά στο ∆ήµο Παλλήνης Αττικής. Με απόφαση της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης της 24.06.1998 ως έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο ∆ήµος Χαλανδρίου Αττικής 
ενώ µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.1999, η έδρα της Εταιρίας 
µεταφέρθηκε στο ∆ήµο Αµαρουσίου, Ακακιών 39 και Μονεµβασίας 25.  
 
Η διάρκειά της έχει οριστεί σε 50 έτη αρχίζοντας από την 26.09.1968. 
 
Στην Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 20ης Φεβρουαρίου 2003 
τροποποιήθηκε ο σκοπός της Εταιρίας, ο οποίος εγκρίθηκε µε την µε αριθµ. Κ2-3082/14.03.03 
Απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης και ισχύει µέχρι σήµερα ως εξής: 
 
1.  Σκοπός της  Εταιρίας είναι:  
α. Η συµµετοχή µε οποιοδήποτε τρόπο, είτε µε εισφορές, είτε µε απόκτηση εταιρικών τίτλων, 
σε εταιρίες οποιασδήποτε νοµικής µορφής, οι οποίες υφίστανται ή θα συσταθούν, ιδίως δε σε 
εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα ανάπτυξης ακινήτων και η πραγµατοποίηση 
επενδύσεων σε αξιόγραφα. 
β. Η ανάπτυξη και εκµετάλλευση ακινήτων, η εκπόνηση µελετών, ερευνών και 
επιχειρηµατικών σχεδίων ανάπτυξης- αξιοποίησης ακινήτων, η παρακολούθηση και 
αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων σε ακίνητα, η εκπόνηση οικονοµοτεχνικών µελετών 
σκοπιµότητας (feasibility studies), η παροχή επιστηµονικής και τεχνικής υποστήριξης προς 
τρίτους, καθώς και υπηρεσιών ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων της εταιρίας ή τρίτων.     
γ. Η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασµού, θέσης σε λειτουργία (Project 
Management) και εκτέλεσης τεχνικών έργων.  

2.  Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία µπορεί  : 
α. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ των εταιρειών στις οποίες αυτή συµµετέχει ή συνεργάζεται µε 
οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές και εµπράγµατες.  
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β. Να αναπτύσσει κάθε συναφή δραστηριότητα, να συµµετέχει και συνεργάζεται µε 
οποιονδήποτε τρόπο µε εταιρίες ή οποιασδήποτε µορφής νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού ή 
δηµόσιου τοµέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να ιδρύει άλλες εταιρίες, ν’ αποκτά ή ν΄ 
αντιπροσωπεύει δικαιώµατα, προνόµια κλπ. εταιριών και γενικά να ασκεί κάθε δραστηριότητα 
που ενισχύει και συµπληρώνει το αντικείµενο εργασιών της. 
γ.   Να ιδρύει υποκαταστήµατα σε άλλες πόλεις της Ελλάδος  ή του εξωτερικού.   
δ.   Να επεκτείνει τις δραστηριότητές της  και  εκτός Ελλάδος. 

 
 
Η Β’ Επαναληπτική  Γενική Συνέλευση των µετοχών της  23.07.2002, η οποία εγκρίθηκε µε την 
µε αριθµ. Κ2-10903/21.08.02 απόφαση του Υπουργείο Ανάπτυξης, είχε αποφασίσει την 
τροποποίηση του σκοπού της Εταιρίας, ως εξής : 

 
• Η συµµετοχή µε οποιοδήποτε τρόπο, είτε µε εισφορές, είτε µε απόκτηση εταιρικών τίτλων, 
σε εταιρίες οποιασδήποτε νοµικής µορφής, οι οποίες υφίστανται ή θα συσταθούν, ιδίως δε 
σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα ανάπτυξης ακινήτων και η 
πραγµατοποίηση επενδύσεων σε αξιόγραφα. 

• Η εκπόνηση µελετών, ερευνών και επιχειρηµατικών σχεδίων αξιοποίησης ακινήτων, η 
παρακολούθηση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων σε ακίνητα, η εκπόνηση 
οικονοµοτεχνικών µελετών σκοπιµότητας (feasibility studies), η παροχή επιστηµονικής και 
τεχνικής υποστήριξης προς τρίτους, καθώς και συµβουλευτικών υπηρεσιών επί θεµάτων 
αγοράς, ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων.     

• Η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασµού και της εκτέλεσης και  θέσης σε 
λειτουργία τεχνικών έργων (Project Management).   

 

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία µπορεί  : 
• Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ των εταιριών στις οποίες αυτή συµµετέχει ή συνεργάζεται µε 
οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές και εµπράγµατες.  

• Να αναπτύσσει κάθε συναφή δραστηριότητα, να συµµετέχει και συνεργάζεται µε 
οποιονδήποτε τρόπο µε εταιρίες ή οποιασδήποτε µορφής νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού 
ή δηµόσιου τοµέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να ιδρύει άλλες εταιρίες, ν’ αποκτά ή ν΄ 
αντιπροσωπεύει δικαιώµατα, προνόµια κλπ. εταιριών και γενικά να ασκεί κάθε 
δραστηριότητα που ενισχύει και συµπληρώνει το αντικείµενο εργασιών της. 

• Να ιδρύει υποκαταστήµατα σε άλλες πόλεις της Ελλάδος  ή του εξωτερικού.   
• Να επεκτείνει τις δραστηριότητές της  και  εκτός Ελλάδος. 

 
Ο σκοπός της Εταιρίας όπως είχε τροποποιηθεί σύµφωνα µε την από Β΄ Επαναληπτική Γενική 
Συνέλευση των µετοχών της 30.07.2001 και ίσχυε πριν από την ανωτέρω τροποποίηση, είχε ως 
εξής: 

 

α. Η πραγµατοποίηση επενδύσεων σε αξιόγραφα ως και η συµµετοχή σε εταιρίες 
οποιασδήποτε νοµικής µορφής, οι οποίες υφίστανται ή θα συσταθούν, ιδίως δε σε εταιρίες 
που δραστηριοποιούνται στον τοµέα ανάπτυξης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης ακινήτων.  

β.   Η διαχείριση και εκµετάλλευση ακινήτων της Εταιρίας ή τρίτων. 

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία µπορεί  : 
α. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ των εταιριών στις οποίες αυτή συµµετέχει.  
β.  Να αναπτύσσει κάθε συναφή δραστηριότητα, να αγοράζει ή πραγµατοποιεί επενδύσεις 

σε ακίνητα, να συµµετέχει και συνεργάζεται µε οποιονδήποτε τρόπο µε εταιρίες ή 
οποιασδήποτε µορφής νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού ή δηµόσιου τοµέα, στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό, να ιδρύει άλλες εταιρίες, ν’ αποκτά ή ν΄ αντιπροσωπεύει δικαιώµατα, 
προνόµια κλπ. εταιριών και γενικά να ασκεί κάθε δραστηριότητά που ενισχύει και 
συµπληρώνει το αντικείµενο εργασιών της. 

γ. Να ιδρύει υποκαταστήµατα σε άλλες πόλεις της Ελλάδος  ή του εξωτερικού.   
δ. Να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και εκτός Ελλάδος.  
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Ο σκοπός της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού της, όπως ίσχυε πριν από 
την ανωτέρω τροποποίηση της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των µετοχών της 
30.07.2001 , είχε οριστεί ως εξής: 

 
1. Η κατεργασία των προϊόντων του αµπελιού µε την παραγωγή κρασιών, αποσταγµένων και 

οινοπνευµατωδών ποτών, καθώς και κάθε εµπορική, κτηµατική, βιοµηχανική και τουριστική 
επιχείρηση. 

2. Η παραγωγή και εµπορία οποιωνδήποτε ποτών, αναψυκτικών και εµφιαλωµένων υδάτων. 
 
Επίσης, για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία µπορούσε : 
1. Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση σε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε 

εταιρικού τύπου. 
2. Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιοδήποτε τρόπο και να 

αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ηµεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση, µε όµοιο ή παρεµφερή 
σκοπό. 

3. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, µε την επιφύλαξη του 
άρθρου 23α του Κ.Ν. 2192/1920 

4. Να παρέχει υπηρεσίες σχετικά µε πωλήσεις και µάρκετινγκ οµοειδών ή/και παρεµφερών 
προϊόντων, καθώς και υπηρεσίες σχετικά µε την ανάληψη της διοικήσεως ετέρων 
επιχειρήσεων. 

5. Να ενεργεί κάθε πράξη που τείνει άµεσα ή έµµεσα στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και 
να ασκεί κάθε επιχείρηση συναφή προς τους εταιρικούς σκοπούς. 

 
Με εξαίρεση τα ανωτέρω δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία άλλη τροποποίηση του σκοπού της 
Εταιρίας κατά την τελευταία τριετία 2000-2002.  
 
Βάσει των ανωτέρω, ο κωδικός ΣΤΑΚΟ∆ της Εταιρίας έχει ως ακολούθως : 
 
701.1 Ανάπτυξη πώληση ακίνητης περιουσίας 
741.4 Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νοµικών προσώπων 
701.2  Αγοροπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 
702.0 Εκµίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων 
452.1 Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων 
703.2 ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης 
742.0 ∆ραστηριότητες αρχιτεκτόνων και µηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής 
τεχνικών συµβουλών. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι ανωτέρω κωδικοί ΣΤΑΚΟ∆ ισχύουν µετά την σχετική απόφαση της Α’ 
Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των µετοχών της 20.02.2003, µε την οποία τροποποιήθηκε 
ο σκοπός της Εταιρίας. 

 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµβουλευθούν τα έγγραφα τα οποία αφορούν στην Εταιρία και 
που αναφέρονται στο παρόν Ετήσιο ∆ελτίο στη διεύθυνση Ακακιών 39 και Μονεµβασίας, 
Μαρούσι.  
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5.2. Σύντοµο ιστορικό 

 
Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1918, και το 1920 οι µετοχές της εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο Αξιών 
Αθηνών. Αρχικός σκοπός της Εταιρίας ήταν η παραγωγή και εµπορία αµπελουργικών 
προϊόντων. Το 1932, ο έλεγχος της Εταιρίας περιήλθε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 
 
Τον Σεπτέµβριο 1991, η εταιρία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.,  στο πλαίσιο 
εξυγίανσης  της εταιρίας, απέκτησε το 67% των µετοχών της Εταιρίας, µε στόχο την 
εκµετάλλευση της οινοποιητικής της δραστηριότητας αλλά και την ανάπτυξη της σηµαντικής 
ακίνητης περιουσίας της. Παράλληλα η Εταιρία δραστηριοποιήθηκε στην εµπορία µπύρας και 
άλλων προϊόντων που παρήγαγε ο Όµιλος. Οι δυσµενείς ωστόσο συνθήκες που επικράτησαν 
στην αγορά οίνου εκείνη την περίοδο, είχαν ως αποτέλεσµα την συσσώρευση ζηµιών και την 
υποχρέωση της Εταιρίας. Παράλληλα, η έλλειψη πολεοδοµικών ρυθµίσεων στην περιοχή των 
ακινήτων της Εταιρίας, καθυστέρησαν και την ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας της, γεγονός 
που δεν επέτρεψε την βελτίωση των οικονοµικών της µεγεθών. Προκειµένου να επιτευχθεί η 
χρηµατοοικονοµική εξυγίανση της Εταιρίας, αποφασίστηκε περί τα τέλη του 1995 από την 
πλειοψηφούσα µέτοχο  «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.» και από τις πιστώτριες 
Τράπεζες, να εξευρεθεί στρατηγικός επενδυτής, ο οποίος να αναλάβει την εξυγίανση της 
Εταιρίας σε συνδυασµό  µε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου. Σκοπός της αύξησης του 
µετοχικού κεφαλαίου ήταν η µετά από περιορισµό αποπληρωµή του συνόλου των 
υποχρεώσεων της Εταιρίας και η άρση των βαρών επί της περιουσίας της, µε εφαρµογή των  
διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 1892/90. 

 
Τον Μάϊο του 1997 συµφωνήθηκε η πώληση του 67% των µετοχών της Εταιρίας κυριότητας Ι. 
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. στην “ΜΕΣΟΓΑΙΑ HOLDING A.E.”  ενώ παράλληλα για 
την Εταιρία υπεγράφη  «Συµφωνία Πιστωτών», βάσει του άρθ.44 του ν.1892/90, η οποία και 
επικυρώθηκε  από το αρµόδιο Εφετείο Αθηνών µε την υπ’ αριθµ. 7072/24.07.97 απόφασή του. 
Με την Συµφωνία του Άρθρου 44 και την παράλληλη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 
πραγµατοποιήθηκε, ύστερα από περιορισµό, η πλήρης και ολοσχερής εξόφληση του συνόλου 
των υποχρεώσεων της Εταιρίας η οποία και οδήγησε στην σταδιακή εξυγίανσή της. 

 

Το έτος 2000, η ΜΕΣΟΓΑΙΑ HOLDING A.E., συγχωνεύθηκε µε απορρόφηση από την ΤΕΒ Α.Ε., 
θυγατρική του οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε., η οποία και κατέστη βασική µέτοχος 
της Εταιρίας.  Ήδη, µετά την συγχώνευση µε απορρόφηση της ΤΕΒ Α.Ε. από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε., τον Ιούλιο του 2002,  η νέα εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. 
είναι πλέον η  βασική µέτοχος της Εταιρίας. 

 
Η αξιοποίηση της προνοµιακής Ακίνητης περιουσίας της Εταιρίας απετέλεσε όλα αυτά τα χρόνια 
βασικό στόχο της ∆ιοίκησης της Εταιρίας. 
 
Η ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ σχετικά µε την πολεοδόµηση ενός εκ των στρατηγικών ακινήτων 
της Εταιρίας στην Κάντζα Παλλήνης, ανέστειλε τα επενδυτικά σχέδια της Εταιρίας για το 
συγκεκριµένο ακίνητο και έθεσε σε προτεραιότητα την αξιοποίηση του ακινήτου στη Γυαλού 
Σπάτων. Παράλληλα και προκειµένου η Εταιρία να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις αύξησης των 
εσόδων της προέβη στην απόκτηση συµµετοχών σε εταιρίες ανάπτυξης ακινήτων. Επίσης, 
αποφάσισε να ακολουθήσει τα διεθνή πρότυπα στον τοµέα Ανάπτυξης  Ακινήτων, οργανώνοντας 
την εκµετάλλευση των ακινήτων της διακεκριµένα ανά φορέα. Σε εκτέλεση αυτής της πολιτικής 
απόφασης της Εταιρίας, µεταβιβάστηκε τον ∆εκέµβριο του 2001 το ακίνητο στην  Κάντζα Παλλήνης 
στην 100% θυγατρική εταιρία «Κάντζα Εµπορική». Βάσει της απόφασης της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της 29.06.01 µεταβιβάστηκε και το ακίνητο στη Γυαλού Σπάτων στην 
100% θυγατρική εταιρία «Γυαλού Τουριστική και Εµπορική Α.Ε.»  Οι εν λόγω µεταβιβάσεις ήρθαν 
να διευκολύνουν την πολιτική ανάπτυξης των εν λόγω ακινήτων µέσω της προσέλκυσης 
εξειδικευµένων επενδυτών ανά φορέα και είδος ανάπτυξης. Το ακίνητο της Μαντινείας 
αποφασίστηκε να πωληθεί σε τρίτο αγοραστή. 
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Με την απόφαση της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.07.2001 τροποποιήθηκε ο 
σκοπός της Εταιρίας, η οποία είχε από το 1997 διακόψει τις οινοπαραγωγικές  και εµπορικές  
δραστηριότητες, έτσι ώστε να επικεντρωθεί η δραστηριότητά της στην ανάπτυξη των ακινήτων της 
και σε συµµετοχές σε εταιρίες ανάπτυξης ακινήτων. Η επωνυµία δε µετετράπη από «A. ΚΑΜΠΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
σε «Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» 
 
Στο πλαίσιο ανάπτυξης των συµµετοχών της η Εταιρία, προχώρησε στη διάρκεια της χρήσης 
2001 στη σύσταση της εταιρίας “PMS PARKING SYSTEMS Α.Ε.”, η οποία έχει ως αντικείµενο 
την διαχείριση και εκµετάλλευση χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων, και η οποία εκµεταλλεύεται 
το χώρο στάθµευσης του ψυχαγωγικού κέντρου VESOMARE, στην Πάτρα. Η εταιρία ιδρύθηκε 
από την REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) µε αρχικό µετοχικό κεφάλαιο 60.000 €, το οποίο 
χρηµατοδοτήθηκε από τα λοιπά διαθέσιµα της Εταιρίας, εξαιρουµένων των αδιαθέτων 
κεφαλαίων της προηγούµενης αύξησης. 
 
Στη χρήση 2001 η Εταιρία προχώρησε στην εξαγορά των µετοχών των εταιρειών «ΓΥΑΛΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και «ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»  
  
Η Εταιρία εξαγόρασε το 100% των µετοχών της εταιρίας «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
Α.Ε.» έναντι συνολικού τιµήµατος 64.563,40 €, το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από τα λοιπά 
διαθέσιµα της Εταιρίας, εξαιρουµένων των αδιαθέτων κεφαλαίων της προηγούµενης αύξησης. 
Το τίµηµα της εξαγοράς ορίστηκε ως το ισόποσο της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της εν 
λόγω εταιρίας. 
 
Επίσης η Εταιρία εξαγόρασε και το 100% των µετοχών της εταιρίας «ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» έναντι συνολικού τιµήµατος 64.563,40 € το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από τα 
λοιπά διαθέσιµα της Εταιρίας, εξαιρουµένων των αδιαθέτων κεφαλαίων της προηγούµενης 
αύξησης. Το τίµηµα της εξαγοράς ορίστηκε ως το ισόποσο της ονοµαστικής αξίας των µετοχών 
της εν λόγω εταιρίας. 
 
Μέσα στο 2002, σε υλοποίηση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων 
της 29.06.01, η Εταιρία προχώρησε κατ’ αρχήν στην εξαγορά του 50% του µετοχικού κεφαλαίου 
της εταιρίας «REDS Α.E. ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ». Το τίµηµα 
εξαγοράς ανήλθε σε 146.500 €, ήτοι στο ισόποσο της ονοµαστικής αξίας των µετοχών.   Η 
εταιρία REDS Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης ακινήτων. Η REDS 
A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) σε υλοποίηση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
µετόχων της 28.06.02, προχώρησε τον Ιούλιο του 2002 στην εξαγορά και του υπολοίπου 50% 
των µετοχών της REDS από την Ελληνική Τεχνοδοµική ΑΕ, έναντι ποσού 180.000 €, το οποίο 
κρίθηκε ως προς το δίκαιο και λογικό από τον ελεγκτικό οίκο PriceWaterhouseCoopers. Το 
συνολικό τίµηµα χρηµατοδοτήθηκε µε βραχυπρόθεσµο δανεισµό της REDS A.E. (πρώην 
ΚΑΜΠΑΣ) 
 
Επίσης, σε υλοποίηση της ίδιας ως άνω απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
µετόχων της 28.06.02, η REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) εξαγόρασε τον Ιούλιο 2002 από την 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε., κατ’αρχήν το 99,7% των µετοχών της εταιρίας «ΤΕΧΝΟ 
ΑΤΕ» αντί τιµήµατος 16.949.000 € το οποίο επίσης κρίθηκε στην ίδια έκθεση του ελεγκτικού 
οίκου PriceWaterhouseCoopers, ως δίκαιο και λογικό. Στην συνέχεια, τον Αύγουστο 2002, 
εξαγόρασε και το υπόλοιπο ποσοστό που κατείχε η ΤΕΒ Α.Ε., η οποία εν τω µεταξύ είχε 
συγχωνευθεί µε την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. Το τίµηµα εξαγοράς των µετοχών επίσης 
χρηµατοδοτήθηκε µε βραχυπρόθεσµο δανεισµό της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ). 
Η εταιρία ΤΕΧΝΟ ΑΤΕ είναι ιδιοκτήτρια ενός ψυχαγωγικού κέντρου 11.500 τ.µ. στη Πάτρα, το 
VESOMARE, το οποίο λειτουργεί µε επιτυχία από τον Νοέµβριο του 2001 ενώ η εταιρία είναι σε 
διαδικασία έκδοσης οικοδοµικών αδειών και για το δεύτερο οµοειδές κέντρο το οποίο πρόκειται 
να λειτουργήσει τον Σεπτέµβριο του 2003 στο Ίλιον  Αττικής. Επίσης η εταιρία είναι µέτοχος κατά 
67% στην «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε» σε οικόπεδο της οποίας ανεγείρεται πρότυπο οικιστικό 
συγκρότηµα 200 κατοικιών στην Παλλήνη Αττικής και το οποίο θα λειτουργήσει και ως «Χωριό 
Τύπου» κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών  Αγώνων το 2004. 
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Με τις παραπάνω συµµετοχές, η REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ), απέκτησε νέα δραστηριότητα 
αλλά και σηµαντική περιουσία. 
 
Με την από 23.07.2002 απόφαση της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, η 
Εταιρία προέβη σε νέα τροποποίηση του σκοπού της, ούτως ώστε να συµπεριλάβει και τις 
δραστηριότητες των θυγατρικών της REDS Α.Ε. και ΤΕΧΝΟ Α.Τ.Ε. Ειδικότερα, το αντικείµενο 
εργασιών της Εταιρίας περιλαµβάνει πλέον και την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης ακινήτων και 
την διεύθυνση και εκτέλεση έργων. 
 
Με την από 30.08.2002 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, η REDS A.E. (πρώην 
ΚΑΜΠΑΣ) αποφάσισε την συγχώνευση µε απορρόφηση των κατά 100% θυγατρικών ΤΕΧΝΟ 
Α.Τ.Ε και REDS Α.Ε. Η συγχώνευση πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
68 παρ.2 και 78 του κ.ν  2190/1920 και 1 έως και 5 ν. 2166/1993, ολοκληρώθηκε το ∆εκέµβριο 
2002 και εγκρίθηκε µε την µε αριθµ. Κ2-17046/24.12.2002 Απόφαση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης.  
 
 

5.3.  Αντικείµενο εργασιών  

 
Μετά τη διακοπή της αµπελουργικής δραστηριότητας και την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
εξυγίανσης της Εταιρίας, το αντικείµενο των εργασιών περιορίστηκε στην εκπόνηση των 
αναγκαίων µελετών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πολεοδόµησης των ακινήτων σε 
Κάντζα Παλλήνης  και Γυαλού Σπάτων, µε προτεραιότητα στο ακίνητο της Κάντζας, και στο 
σχεδιασµό του τρόπου εµπορικής αξιοποίησης αυτών, σε συνεργασία µε ξένους οίκους. 
 
Εξάλλου, µε την πραγµατοποίηση των εξαγορών των ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ και ΓΥΑΛΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ και τη µεταβίβαση των ακινήτων της στις παραπάνω οµώνυµες θυγατρικές 
εταιρίες, η Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 31.07.2001, αποφάσισε την τροποποίηση του 
σκοπού και της επωνυµίας της Εταιρίας. Ως σκοπός προσδιορίζεται πλέον η πραγµατοποίηση 
επενδύσεων σε αξιόγραφα ως και η συµµετοχή σε εταιρίες οποιασδήποτε νοµικής µορφής, ιδίως 
δε σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα ανάπτυξης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης 
ακινήτων καθώς και η διαχείριση και εκµετάλλευση ακινήτων της Εταιρίας ή τρίτων.  
 
Οι παραπάνω µεταβολές εγκρίθηκαν µε την µε αρ. πρωτ. Κ2-11443 / 17.08.2001 απόφαση του 
Υπ. Ανάπτυξης. 
 
Μετά την από 23.07.2002 απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, 
ενόψει της απορρόφησης των θυγατρικών REDS AE και ΤΕΧΝΟ ΑΤΕ, η οποία προέβη σε νέα 
τροποποίηση του σκοπού της εταιρίας, το αντικείµενο εργασιών αυτής περιλαµβάνει την παροχή 
υπηρεσιών Συµβούλου Ανάπτυξης Ακινήτων και τη διεύθυνση και εκτέλεση έργων ανάπτυξης 
ακινήτων. 
 
Η παραπάνω µεταβολή εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµόν Κ2-10903/21.08.02 απόφαση του Υπ. 
Ανάπτυξης. 
 
 
Με την από 20.02.2003 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 
τροποποιήθηκε εκ νέου ο σκοπός της Εταιρίας και περιλαµβάνει την ανάπτυξη και εκµετάλλευση 
ακινήτων.  
 
Η αλλαγή αυτή εγκρίθηκε µε την Κ2-3082/14.3.2003 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.  
Βάσει των ανωτέρω, ο κωδικός ΣΤΑΚΟ∆ της Εταιρίας, όπως ισχύει µετά την τελευταία 
τροποποίηση του σκοπού της (απόφαση της ΓΣ της 20.02.2003), έχει ως ακολούθως: 
 
701.1 Ανάπτυξη πώληση ακίνητης περιουσίας 
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741.4 Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νοµικών προσώπων 
701.2  Αγοροπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 
702.0 Εκµίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων 
452.1 Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων 
703.2 ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης 
742.0 ∆ραστηριότητες αρχιτεκτόνων και µηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής 
τεχνικών συµβουλών. 
 
 

5.4. Πάγια περιουσιακά στοιχεία - Εγγυήσεις & Εµπράγµατες Ασφάλειες 

5.4.1. Οικόπεδα-Κτιριακές εγκαταστάσεις 

 
Η Εταιρία είναι κάτοχος κυρίως ακίνητης περιουσίας και συµµετοχών σε άλλες εταιρίες.  
 
Συνοπτικά τα γήπεδα και οι κτιριακές εγκαταστάσεις της Εταιρίας καθώς και η αναπόσβεστη αξία 
τους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 
ΑΞΙΑ (σε €) 

Α. ΓΗΠΕ∆Α-ΟΙΚΟΠΕ∆Α 
ΓΗΠΕ∆Ο ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΘΕΣΗ ΜΑΝΟΥΣΙΑ ΕΚΤ. 
10,00 67.357,77 

  OIKOΠΕ∆Ο ΑΝΟΙΞΗ ΜΠΟΓΙΑΤΙΟΥ 672τµ 6.354,18 
  ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΑΚΤΗΣ ∆ΥΜΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 3.439.471,75 
ΣΥΝΟΛΟ Α   3.513.183,70 
Β. ΑΓΡΟΙ - ΦΥΤΕΙΕΣ AMΠΕΛΩΝΕΣ ΓΥΑΛΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑ 7.100 ΤΜ 146.554,92 
  ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΚΑΝΤΖΑΣ  23.977,45 ΤΜ 737.717,21 

  
ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΡΟΥΜΑΝΑΓΑ) 745,75 
ΣΤ 3.507.237,16 

  
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 519,60ΤΜ ΘΕΣΗ ΑΛΩΝΙΑ 
ΚΑΝΤΖΑ 35.216,43 

  ΑΓΡ/ΧΙΟ ΘΕΣΗ ΓΥΑΛΟΥ 3.536,32ΤΜ  207.560,97 
ΣΥΝΟΛΟ Β   4.634.286,69 
Γ. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΕΡΓΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΒΙΛΛΑΣ ΚΑΝΤΖΑΣ 21.533,72 
  ΚΤΙΣΜΑ ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ ΑΚΤΗΣ ∆ΥΜΑΙΩΝ  16.756.553,59 
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΕ ΚΤΙΣΜΑ ΕΠΙ  ΑΚΤΗΣ ∆ΥΜΑΙΩΝ 488.033,05 
  ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕ∆ΩΝ 25.625,17 
  ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 401,3 
ΣΥΝΟΛΟ Γ   17.292.146,83 
∆. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  750.408,02 
ΣΥΝΟΛΟ ∆   750.408,02 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   26.190.025,24 
 
Η συνολική αξία κτήσης των γηπέδων, οικοπέδων, αγρών και φυτειών της Εταιρίας την 31.12.2002 
ανέρχεται  σε  8.147,47 χιλ. €  και των κτιριακών εγκαταστάσεων σε 19.757,65 χιλ. € . 
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Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή του κόστους 
ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο αξίας τους, η οποία είναι 
προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις προβλεπόµενες 
από το νόµο αποσβέσεις. 
 
 

5.4.2. Μηχανολογικός εξοπλισµός 

Η Εταιρία δε διαθέτει µηχανολογικό εξοπλισµό. 
 

5.4.3. Λοιπός βασικός εξοπλισµός 

Ο λοιπός βασικός εξοπλισµός συνολικής αναπόσβεστης αξίας ύψους 238,32 χιλ. € αποτελείται 
κυρίως από έπιπλα και εξοπλισµό οργάνωσης γραφείου (Η/Υ, κ.λπ.). 
 

5.4.4. Μεταφορικά µέσα 

Η Εταιρία διαθέτει λοιπά µεταφορικά µέσα συνολικής αναπόσβεστης αξίας 2,00 χιλ. €.  
 
  

5.4.5. Αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων 

Η µεταβολή της λογιστικής αξίας των παγίων της Εταιρίας κατά τις χρήσεις 2000-2002, εµφανίζεται 
στον ακόλουθο πίνακα: 
 

 

(σε €) Αξία Κτήσεως 
31.12.99 

Προσθήκες 
(Μειώσεις) 

1.1.00-31.12.02 
Αξία Κτήσεως 

31.12.02 
Αποσβ. µέχρι 

31.12.99 
Αποσβ. 1.1.00-

31.12.02 

Συνολική 
Αποσβ. Αξία 

31.12.02 
Αναπόσβεστη 
Αξία 31.12.02 

A. ΑΣΩΜΑΤΕΣ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ               

Έξοδα ερευνών και 
αναπτύξεως 608.609,66 0,00 608.609,66 562.718,23 45.891,43 608.609,66 0,00 
Παραχωρήσεις και 
δικαιώµατα 
βιοµηχ.ιδιοκτ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπεραξία επιχειρήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Προκαταβολές κτήσεως 
ασώµατων ακινητοπ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Λοιπές ασώµατες 
ακινητοποιήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ΣΥΝΟΛΟ A 608.609,66 0,00 608.609,66 562.718,23 45.891,43 608.609,66 0,00 
Β. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ               
Γήπεδα-Oικόπεδα 1.276.597,70 2.236.586,00 3.513.183,70 0,00 0,00 0,00 3.513.183,70 
Ορυχεία-Μετάλλ.-
Λατοµ.-Αγροί-Φυτείες-
∆άση 11.940.106,90 -7.305.820,21 4.634.286,69 0,00 0,00 0,00 4.634.286,69 
Κτίρια καί τεχνικά έργα 5.942.420,14 13.815.234,69 19.757.654,83 5.408.316,74 -2.942.808,74 2.465.508,00 17.292.146,83 

Μηχαν.εγκατ.και λοιπός 
τεχν.εξοπλισµός 102,71 0,00 102,71 102,71 -0,01 102,70 0,01 
Μεταφορικά µέσα 2.494,50 -29,35 2.465,15 0,00 462,21 462,21 2.002,94 

Έπιπλα καί λοιπός 
εξοπλισµός 21.506,16 311.007,21 332.513,37 7.992,06 86.204,27 94.196,33 238.317,04 
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Ακινητοπ.υπό εκτέλεση 
και προκαταβολές 0,00 750.408,02 750.408,02 0,00 0,00 0,00 750.408,02 
ΣΥΝΟΛΟ B 19.183.228,11 9.807.386,36 28.990.614,47 5.416.411,51 -2.856.142,27 2.560.269,24 26.430.345,23 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ A+B 19.791.837,77 9.807.386,36 29.599.224,13 5.979.129,74 -2.810.250,84 3.168.878,90 26.430.345,23 

Η Εταιρία µέχρι 31.12.2002 έχει χορηγήσει εγγυήσεις συνολικού ύψους 22.688.273,38  € οι 

οποίες αναλύονται παρακάτω: 

 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 31.12.2002 (ποσά σε €) 

Πελάτες – Παραχώρηση υποθηκών 16.140,87 
Εγγυητικές επιστολές Τραπεζών 465.295,72 
Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων 2.720.503,75 
Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων  19.219.533,04 
Εγγυητικές επιστολές  προκαταβολών 266.800,00 
 
Σύνολο 

 
22.688.273,38 

 
 
 

5.4.6. Ασφάλιση Περιουσιακών Στοιχείων  

 
Αριθµός 

Συµβολαίου 
Ασφαλιστική 

Εταιρία 
Περιγραφή 
Ακινήτου 

Ποσό 
(σε €) 

Κάλυψη 
κινδύνων 

13896/0001 ALPHA 
ΑΣΦΑΛΙΛΣΤΙΚΗ 

Ακίνητο  
Ψυχαγωγικού 
Κέντρου Veso 
Mare- Ακτή 
∆υµαίων Πάτρα 

6.101,27 
 

Ασφαλιστήριο 
Συµβόλαιο  

Αστικής Ευθύνης 

656635/0 ALPHA 
ΑΣΦΑΛΙΛΣΤΙΚΗ 

Ακίνητο  
Ψυχαγωγικού 
Κέντρου Veso 
Mare- Ακτή 
∆υµαίων Πάτρα  

46.782,39 Ασφαλιστήριο 
Συµβόλαιο   
Κατά Παντός 
Κινδύνου 

 
 
 
 

5.5. Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 53.869.960,40 € διαιρούµενο σε 31.688.212 
κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,70 €. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας είναι 
ολοσχερώς καταβληµένο.  
 
∆εν υπάρχει εγκεκριµένο αλλά µη εκδοθέν κεφάλαιο ή υποχρέωση αυξήσεως του κεφαλαίου. 
 
∆εν υπάρχουν µερίδια που να αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο ούτε υπάρχουν µετατρέψιµες, 
ανταλλάξιµες ή παραστατικά δικαιώµατος προς κτήση οµολογιών (WARRANTS). 
 
∆εν υπάρχουν καταστατικοί όροι µεταβολής του κεφαλαίου και τροποποίησης των δικαιωµάτων 
των µετοχών που είναι περισσότερο περιοριστικοί από τις ρυθµίσεις του νόµου.  
 
Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας από την ίδρυσή της ως σήµερα έχει ως εξής: 
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1. Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε σε 6.000.000 δρχ. διαιρούµενο σε 60.000 µετοχές 
ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. η καθεµία (ΦΕΚ 187/1925). 

 
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 8.3.1925 αυξήθηκε κατά δρχ. 

4.000.000 µε την έκδοση 40.000 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε µία (ΦΕΚ 
187/1925). 

 
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 15.3.1936 εγκρίθηκε η αύξηση της 
ονοµαστικής αξίας της µετοχής στις 400 δρχ. και το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 
4.000.000 δρχ. µε την έκδοση 1.000 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 400 δρχ. η κάθε µία 
(ΦΕΚ 226/36). 

 
4. Με το νόµο 2021/1942, το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 20% δηλ. δρχ. 2.800.000 και 
έφτασε σε 16.800.000 δρχ. διαιρούµενο σε 42.000 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 400 δρχ. η 
κάθε µία. 

 
5. Μετά από εφαρµογή των διατάξεων του Β.∆. της 14.11.1956 “περί αναπροσαρµογής των 
Ισολογισµών των Ανώνυµων εταιριών” το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 47.040.000 δρχ. και 
µετά από την αφαίρεση: α) του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού “∆ιαφορά από 
αναπροσαρµογή” 20.058.257,67 δρχ. β) ποσού 7.242,33 δρχ. «Τακτικού Αποθεµατικού» για 
τη στρογγυλοποίηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής, αναπροσαρµόστηκε στο ποσό των 
26.974.500 δρχ. διαιρούµενο σε 42.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 642,25 δρχ η κάθε µία. 

 
6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 29.4.1957 το µετοχικό κεφάλαιο 
µειώθηκε κατά 2.614.500 δρχ. (επιστροφή ποσού 62,25 δρχ. κατά µετοχή) και διαµορφώθηκε 
σε  24.360.000 δρχ. διαιρούµενο σε 42.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 580 δρχ. η κάθε µία  
(ΦΕΚ 305/1957). 

 
7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 19.6.1969 το παραπάνω µετοχικό 
κεφάλαιο διαιρείται σε 84.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 290 δρχ. η κάθε µία (ΦΕΚ 
992/1969). 

 
8. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 3.8.1972 το µετοχικό 
κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 97.440.000 δρχ. (ως συνέπεια της κεφαλαιοποίησης υπεραξίας 
γηπέδων-αµπελιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967) µε την έκδοση 336.000 
νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 290 δρχ. η κάθε µία (ΦΕΚ 1.606/1972). 

 
9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης  των µετόχων  της 13.6.1977 το µετοχικό κεφάλαιο 
αυξήθηκε: α) κατά 9.804.596 δρχ. σε εφαρµογή  του Ν. 542/1977 β) κατά 2.375.404 δρχ. µε 
καταβολές των µετόχων µε την έκδοση 42.000 νέων µετοχών ονοµαστικής  αξίας 290 δρχ. η 
κάθε µία (ΦΕΚ 2640/11.8.1977). 

 
10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 29.6.1982 το µετοχικό κεφάλαιο 
αυξήθηκε  κατά 348.348.000 δρχ. σε εφαρµογή  του Ν. 1249/1982 µε την έκδοση 1.201.200 
νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 290 δρχ. η κάθε µία (ΦΕΚ 4082/22.11.82 και 
4189/21.12.82). 

 
11. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 28.03.1988, το µετοχικό 
κεφάλαιο  αυξήθηκε  κατά 96.465.600 δρχ. µε την έκδοση  332.640 µετοχών ονοµαστικής 
αξίας 290 δρχ. η κάθε µία  (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 790/4.5.88). 

 
12. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 12.6.1989: α) 
διπλασιάσθηκε η ονοµαστική αξία  κάθε µετοχής  από 290 δρχ. σε 580 δρχ. και το µετοχικό 
κεφάλαιο  ύψους 578.793.600 δρχ. διαιρέθηκε σε 997.920 µετοχές, β) αυξήθηκε το µετοχικό 
κεφάλαιο  κατά 868.190.400 δρχ. (825.350.978 δρχ. σε εφαρµογή  της Ε 2665/88 απόφασης 
και 42.839.422 δρχ. µε κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικού από έκδοση µετοχών  
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υπέρ το άρτιο) µε έκδοση 1.496.880 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας  580 δρχ. η κάθε µία 
(ΦΕΚ 3419/1989). 

 
13. Με απόφαση  της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 10.11.1992 το µετοχικό 
κεφάλαιο αυξήθηκε  κατά 1.446.984.000 δρχ. µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας γηπέδων και 
κτιρίων του Ν. 2065/92 (δρχ. 1.427.980.402) και µέρους του αποθεµατικού εκδόσεως 
µετοχών  υπέρ το άρτιο δρχ. 819.003.508. Συγκεκριµένα  εκδόθηκαν  2.494.800 νέες κοινές 
ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής  αξίας 580 δρχ. η κάθε µία (ΦΕΚ 5313/1992). 

 
14. Η Τακτική Γενική Συνέλευση  των Μετόχων της Εταιρίας της 27.6.1997 αποφάσισε  την 
αύξηση  του µετοχικού κεφαλαίου  της Εταιρίας κατά δρχ. 7.234.920.000 µε την έκδοση 
12.474.000 νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας και τιµής έκδοσης 580 δρχ. 
η µία. Με την υλοποίηση της προαναφερθείσας αύξησης κεφαλαίου, το µετοχικό  κεφάλαιο 
της Εταιρίας ανήλθε σε δρχ. 10.128.888.000 διαιρούµενο σε 17.463.600 κοινές ανώνυµες 
µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 580 η µία. 

 
15. Η 1η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της  23.8.1999 επανέκρινε την 

Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας για αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δρχ. 1.519.333.200 µε την έκδοση 2.619.540 νέων 
κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 580 δρχ. η κάθε µία. 

 
16.  Με απόφαση της ∆εύτερης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  των Μετόχων της 

Εταιρίας  της 20ης Μαρτίου 2000, ανακλήθηκε η από 23 Αυγούστου 1999 αποφασισθείσα 
αύξηση του µετοχικού  κεφαλαίου,  λόγω µη ολοκληρώσεως των διαδικασιών εντός των 
νοµίµων προθεσµιών,  κατά το ποσό των δρχ. ενός δισεκατοµµυρίου πεντακοσίων δέκα εννέα 
εκατοµµυρίων τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων διακοσίων (1.519.333.200). 

   
Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας παρέµεινε σε δέκα δισεκατοµµύρια εκατόν είκοσι  
οκτώ εκατοµµύρια οκτακόσιες ογδόντα οκτώ  χιλιάδες  (10.128.888.000) δρχ.,  διαιρούµενο σε 
δέκα επτά εκατοµµύρια τετρακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (17.463.600) ανώνυµες 
µετοχές, ονοµαστικής αξίας 580 δρχ. η κάθε µία. 

 
17. Με την ίδια ως άνω απόφαση  της 20.03.2000 το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε 

κατά το ποσό των δρχ. δύο δισεκατοµµυρίων είκοσι πέντε εκατοµµυρίων επτακοσίων 
εβδοµήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων δρχ. (2.025.777.600) µε καταβολή µετρητών µε την 
έκδοση 3.492.720 νέων κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 580 δρχ. η κάθε µία. 
 
Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δώδεκα  δισεκατοµµύρια εκατόν πενήντα 
τέσσερα  εκατοµµύρια εξακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες (12.154.665.600) δρχ., 
διαιρούµενο σε είκοσι εκατοµµύρια εννιακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες είκοσι  
(20.956.320) κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 580 δρχ. η κάθε µία. 
Η διαφορά από την έκδοση υπέρ το άρτιο ύψους 3.562.574.400 δρχ. ήχθει σε πίστωση του 
λογαριασµού  «Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». 
 

18. Με βάση την  Απόφαση της Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29/06/2001, η 
εταιρεία προχώρησε σε µείωση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά 15.193.332 δρχ. ή 
44.587,91 € µε µείωση  της ονοµαστικής αξίας της τιµής της µετοχής της από 580 δρχ. σε 
579,27 δρχ. ή 1,70 €, λόγω έκφρασης της ονοµαστικής αξίας της µετοχής και του µετοχικού 
κεφαλαίου και σε Ευρώ, σύµφωνα µε το νόµο 2842/2000 και από την από αυτόν 
προβλεπόµενη στρογγυλοποίηση. Έτσι το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 
ανήλθε σε 12.139.472.268 δρχ. ή 35.625.744,00 €  διαιρούµενο σε 20.956.320 κοινές 
ανώνυµες µετοχές.  

 
19. Με απόφαση της ∆εύτερης Επαναληπτικής  Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας 

της 23ης Ιουλίου 2002 το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι οκτώ εκατοµµύρια 
πεντακόσιες χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε Ευρώ και είκοσι λεπτά του Ευρώ 
(28.500.595,20), µε καταβολή µετρητών, µε την έκδοση δεκαέξι εκατοµµυρίων επτακοσίων 
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εξήντα πέντε χιλιάδων πενήντα έξι  (16.765.056) νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, 
ονοµαστικής αξίας κάθε µιας 1,70 Ευρώ και τιµή διάθεσης κάθε µετοχής 1,95 Ευρώ, µε 
αναλογία οκτώ (8) νέες µετοχές ανά δέκα (10) παλαιές. Το σύνολο των κεφαλαίων που θα 
αντλήσει η Εταιρία ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο εκατοµµυρίων εξακοσίων ενενήντα 
µίας χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα εννέα Ευρώ και είκοσι λεπτών του Ευρώ 
(32.691.859,20). Η εξ Ευρώ 4.191.264 διαφορά που θα προκύψει, θα αχθεί σε πίστωση του 
Λογαριασµού «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο».  
Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε εξήντα τέσσερα εκατοµµύρια εκατόν 
είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσια τριάντα εννέα Ευρώ και είκοσι λεπτά του Ευρώ (64.126.339,20 
€), διαιρούµενο σε τριάντα επτά εκατοµµύρια επτακόσιες είκοσι µία χιλιάδες τριακόσιες 
εβδοµήντα έξι (37.721.376) κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,70 Ευρώ η κάθε 
µία».  

 
20. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας της 30ης 

∆εκεµβρίου 2002, το µετοχικό κεφάλαιο αυτής, κατόπιν της µερικής κάλυψης της από 23 
Ιουλίου 2002 αύξησης, σύµφωνα µε το άρθρο 13α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920,  αυξήθηκε 
κατά δεκαοκτώ εκατοµµύρια διακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια δεκαέξι Ευρώ και 
σαράντα λεπτά του Ευρώ (18.244.216,40), µε καταβολή µετρητών, µε την έκδοση δέκα  
εκατοµµυρίων επτακοσίων τριάντα µίας χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα δύο (10.731.892) 
νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας κάθε µιας 1,70 Ευρώ. Η εξ Ευρώ 
2.682.973 διαφορά που θα προκύψει, θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασµού «∆ιαφορά από 
έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο».  Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 
πενήντα τρία εκατοµµύρια οκτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα Ευρώ και 
σαράντα λεπτά του Ευρώ (53.869.960,40 €), διαιρούµενο σε τριάντα ένα εκατοµµύρια 
εξακόσιες ογδόντα οκτώ  χιλιάδες διακόσιες δώδεκα (31.688.212) κοινές ανώνυµες µετοχές 
ονοµαστικής αξίας 1,70 Ευρώ η κάθε µία.    
 

 
 
Η εξέλιξη του Μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας από την ίδρυσή της έως σήµερα και ο τρόπος 
κάλυψής του εµφανίζονται στον παρακάτω Πίνακα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 

 Τ Ρ Ο Π Ο Σ   Α Υ Ξ Η Σ Η Σ  
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ      ΚΕΦΑΛ/ΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚ

Η  
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ   ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ/ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΞΙΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΦΕΚ & HM/NIA ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ   ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
Ιδρυτικό 
κεφάλαιο 

214/1918 60.000 6.000.000 δρχ. 6.000.000 δρχ. - 6.000.000 δρχ. 100 δρχ. 60.000 

8.3.1925 187/1925 40.000 4.000.000 δρχ. 4.000.000 δρχ. - 10.000.000 δρχ. 100 δρχ. 100.000 
15.3.1936 226/1936 Αύξηση ονοµαστικής αξίας σε 

400 δρχ. 
- - 10.000.000 δρχ. 400 δρχ. 25.000 

15.3.1936 226/1936 10.000 4.000.000 δρχ. 4.000.000 δρχ. - 14.000.000 δρχ. 400 δρχ. 35.000 
Ν.2021/1942  - 7.000 2.800.000 δρχ. - 2.800.000 δρχ. 16.800.000 δρχ. 400 δρχ. 42.000 
Β.∆. 14.11.1956 - - - 22.478.750 δρχ. 4.495.750 δρχ. 26.974.500 δρχ. 642,25 δρχ. 42.000 
29.4.1957  305/1957 Μείωση ονοµαστικής αξίας σε 

580 δρχ. 
20.300.000 δρχ. 4.060.000 δρχ. 24.360.000 δρχ. 580 δρχ. 42.000 

19.6.1969 992/1969 Μείωση ονοµαστικής αξίας σε 
290 δρχ. 

- - 24.360.000 δρχ. 290 δρχ. 84.000 

3.8.1972 1606/1972 336.000 97.440.000 δρχ. - 97.440.000 δρχ. 121.800.000 δρχ. 290 δρχ. 420.000 
13.6.1977 2640/1977 42.000 12.180.000 δρχ. 2.375.404 δρχ. 9.804.596 δρχ. 133.980.000 δρχ. 290 δρχ. 462.000 
29.6.1982 4082/82-4189/82 1.201.200 348.348.000 - 348.348.000 δρχ. 482.328.000 δρχ. 290 δρχ. 1.663.200 
28.3.1988 790/1988 332.640 96.465.600 96.465.600 δρχ. - 578.793.600 δρχ. 290 δρχ. 1.995.840 
12.6.1989 3419/1989 Αύξηση ονοµαστικής αξίας σε 

580 δρχ. 
- - 578.793.600 δρχ. 580 δρχ. 997.920 

12.6.1989 3419/1989 1.496.880 868.190.400 δρχ. - 868.190.400 δρχ. 1.446.984.000 
δρχ. 

580 δρχ. 2.494.800 

10.11.1992 5313/1992 2.494.800 1.446.984.000 
δρχ. 

- 1.446.984.000 
δρχ. 

2.893.968.000 
δρχ. 

580 δρχ. 4.989.600 

27.6.1997 5385/1997 12.474.000 7.234.920.000 
δρχ. 

7.234.920.000 
δρχ. 

- 
 

10.128.888.000 
δρχ. 

580 δρχ. 17.463.600 

20.3.2000 9091/2000 3.492.720 2.025.777.600 
δρχ. 

2.025.777.600 
δρχ. 

- 12.154.665.600 
δρχ. 

580 δρχ. 20.956.320 

29.06.2001 6916/2001 Μείωση µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ.  15.193.332 µέσω µείωσης της 
ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ. 580 σε δρχ. 579,27 

12.139.472.268 
δρχ. 

579,27 δρχ. 20.956.320 

  Έκφραση του µετοχικού κεφαλαίου σε € 35.625.744,00 € 1,70 € 20.956.320 
30.12.2002 179/2003 10.731.892 18.244.216,40 € 18.244.216,40 € - 53.869.960,40 € 1,70 € 31.688.212 
        
ΣΥΝΟΛΟ    45.752.766,96 € 8.117.193,44 € 53.869.960,40 € 1,70 € 31.688.212 
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5.6. Μέτοχοι  

 
Η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας σύµφωνα µε την Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 
20.02.2003, που ενέκρινε την αλλαγή σκοπού και επωνυµίας, παρουσιάζεται στον ακόλουθο 
πίνακα:  
 
 Γ.Σ. 20.02.2003 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ (%) 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΤΕΒ Α.Ε. 

16.105.590 50,83% 

Επενδυτικό κοινό 15.582.622 49,17% 

ΣΥΝΟΛΟ 31.688.212 100,00% 
 
Οι µετοχές της Εταιρίας είναι ανώνυµες και παρουσιάζουν µεγάλη διασπορά.   
 
Σύµφωνα µε την προσέλευση των µετόχων στην Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 
20.02.2003, δεν υπάρχει µέτοχος (εκτός της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ) που να κατέχει 
ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 3%  του µετοχικού κεφαλαίου. 
 
Σχετικά µε τις µεταβολές πάνω από 3% στη µετοχική σύνθεση της Εταιρίας οι οποίες έλαβαν χώρα 
κατά την τελευταία τριετία 2000-2002 σηµειώνονται τα ακόλουθα:  
 
Στη χρήση 2000, η εταιρία ΜΕΣΟΓΑΙΑ HOLDING Α.Ε. συγχωνεύθηκε µε απορρόφηση από την 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. Η εν λόγω απορρόφηση είχε ως αποτέλεσµα την αλλαγή της 
µετοχικής σύνθεσης της Εταιρίας. Έτσι, κύριος µέτοχος της Εταιρίας κατέστη η ΤΕΒ Α.Ε.  
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι µεταβολές στη µετοχική σύνθεση της Εταιρίας οι οποίες 
έλαβαν χώρα στη χρήση 2001: 
 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

 ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. 29.06.2001 ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. 
30.07.2001 

ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. 
23.07.2002 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ (%) ΑΡ. 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

(%) ΑΡ. 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

(%) 

ΤΕΒ Α.Ε. 8.636.360 41,21% 8.828.530 42,13% 8.870.530 42,33% 
Επενδυτικό κοινό 12.319.960 58,79% 12.127.790 57,87% 12.085.790 57,67% 

ΣΥΝΟΛΟ 20.956.320 100,00% 20.956.320 100,00% 20.956.320 100,00% 
 
Πέραν των ανωτέρω µεταβολών στη µετοχική σύνθεση της Εταιρίας, επισηµαίνεται ότι κατά το 
χρονικό διάστηµα 1998-6/2000, η εταιρία ΜΕΣΟΓΑΙΑ HOLDING A.E. µείωσε σταδιακά το ποσοστό 
συµµετοχής της στην Εταιρία  από το αρχικό 68,49% που κατείχε την 4.11.1997 σε 41,04% την 
21.06.2000.  
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι προαναφερθείσες µειώσεις του ποσοστού 
συµµετοχής της ΜΕΣΟΓΑΙΑ HOLDING A.E. µε σηµείο αναφοράς τις Γενικές Συνελεύσεις της 
Εταιρίας και τις σχετικές ενηµερώσεις της ΜΕΣΟΓΑΙΑ HOLDING A.E. προς τη ∆ιοίκηση του 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών :   
 
 

AΛΛΑΓΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΜΕΣΟΓΑΙΑ HOLDING A.E." 
 

ETOΣ ΗΜ/ΝIA ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1997 4/11/1997 68,49% 
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑ HOLDING 
A.E. 

1998 24/6/1998 66,43% ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ.  A. ΚΑΜΠΑΣ 
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1998 27/8/1998 64,79% ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΧΑΑ 
1999 7/1/1999 61,67% ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΧΑΑ 
1999 8/3/1999 58,47% ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΧΑΑ 
1999 30/6/1999 54,47% ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. A. ΚΑΜΠΑΣ 
1999 19/8/1999 49,54% ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΧΑΑ 
1999 14/9/1999 45,70% ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΧΑΑ 
1999 22/11/1999 42,70% ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΧΑΑ 
2000 21/6/2000 41,04% ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. A. ΚΑΜΠΑΣ 

 
 
Με εξαίρεση τα ανωτέρω, δεν έχει επέλθει καµία µεταβολή σε ποσοστό µεγαλύτερο του 3% που 
να γνωρίζει η ∆ιοίκηση της Εταιρίας, στην σύνθεση του µετοχικού της κεφαλαίου, κατά την 
τελευταία τριετία. 
 
Σηµειώνεται ότι στις 23.07.2002, βασικός µέτοχος της Εταιρίας, µε ποσοστό 42,33%, ήταν η 
ΤΕΒ Α.Ε. Με την Κ2-9301/26.07.2002 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η ΤΕΒ Α.Ε., 
συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. Ως εκ τούτου, ο 
βασικός µέτοχος της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ), είναι πλέον η νέα εταιρία που προέκυψε 
από την παραπάνω συγχώνευση, ήτοι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των µετοχών και το ποσοστό συµµετοχής των 
κυρίων µετόχων στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας σύµφωνα µε την Β’ Επαναληπτική Γενική 
Συνέλευση των µετόχων της 23.07.2002 στην οποία αποφασίστηκε η Αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρίας και σύµφωνα µε την Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 20.03.2003 
στην οποία αποφασίστηκε η αλλαγή της επωνυµίας και του σκοπού της Εταιρίας: 
 
 

  Γ.Σ. 23/07/2002  Γ.Σ. 20.02.2003 

Μέτοχος Αριθµός 
Μετοχών 

(%) Αριθµός 
Μετοχών 

(%) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. - - 

 
 

16.105.590 

 
 

50,83% 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΒΟΛΟΥ Α.Ε.  8.870.530 42,33% 

 
- 
 

 
- 

Επενδυτικό κοινό 12.085.790 57,67%  
15.582.622 

 
49,17% 

Σύνολο  20.956.320 100,00%  
31.688.212 

 
100,00% 
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5.7.  ∆ιοίκηση-∆ιεύθυνση Εργασιών 

 
Το ∆.Σ. της Εταιρίας σύµφωνα µε το Άρθρο 9 του Καταστατικού, αποτελείται κατ’ ελάχιστο όριο 
από πέντε (5) και κατά ανώτατο όριο από εννέα (9) µέλη, η δε θητεία των µελών είναι διετής µε 
δυνατότητα επανεκλογής από την Γενική Συνέλευση.   
 
H σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, σύµφωνα µε απόφαση της Tακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της, που πραγµατοποιήθηκε στις 28.06.2002, και όπως αυτή εγκρίθηκε 
µε την µε αριθµ. Κ2-9688/21.08.2002 Απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης, έχει ως εξής:  
 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΟΥΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. 

∆ηµήτρης Κούτρας του Αθανασίου Μεταλλειολόγος– 
Μεταλλουργός 

Πρόεδρος ∆.Σ. 

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης του Παρίση Πολιτικός Μηχανικός ∆ιευθύνων Σύµβουλος & 
Αντιπρόεδρος 

Άλκηστις Τρίχα – Αθανασούλη του 
Βασιλείου 

Αρχιτέκτων Μηχανικός Μέλος ∆.Σ. 

Νικόλαος Τρίχας του Βασιλείου Πολιτικός Μηχανικός Μέλος ∆.Σ. 

∆ηµήτρης Καλλιτσάντσης του Παρίση  Αρχιτέκτων Μηχανικός Μέλος ∆.Σ. 

Λεωνίδας Μπόµπολας του Γεωργίου  Πολιτικός Μηχανικός Μέλος ∆.Σ. 

Λουκάς Γιαννακούλης του Ιωάννου Αρχιτέκτων Μηχανικός Μέλος ∆.Σ. 

Γεώργιος Σωσσίδης του Θεόδωρου Πολιτικός Μηχανικός Μέλος ∆.Σ. 

Ιωάννης Κούτρας του Αθανασίου  ∆ικηγόρος                   Μέλος ∆.Σ. 

 
Η θητεία του παρόντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει στις 30.06.2004. 

Κατά τις χρήσεις 2000-2002 δεν διανεµήθηκαν αµοιβές στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για 
την ιδιότητά τους αυτή.  
 

Νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρίας είναι ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος & Αντιπρόεδρος της εταιρίας κ. 
Καλλιτσάντσης Αναστάσιος. 

 
Παρακάτω παρατίθενται σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των µελών του ∆.Σ. και των 
διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας: 
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ΜΕΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ  
Πρόεδρος ∆.Σ. 
Μεταλλειολόγος - Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1968) 
∆ιευθυντής Γεωτεχνικών Έργων Ε∆ΟΚ-ΕΤΕΡ, την περίοδο από το 1968 έως το 1977. Το 1978 
ορίστηκε Αντιπρόεδρος και ∆ιευθυντής Έργων στην εταιρία Άκτωρ Α.Τ.Ε. και στην συνέχεια 
Αντιπρόεδρος και Γενικός ∆ιευθυντής της εταιρίας. Την τελευταία πενταετία εκτελεί χρέη 
Προέδρου και Γενικού ∆ιευθυντή της Άκτωρ, ενώ από το 1999 είναι και Πρόεδρος της 
Κοινοπραξίας Αττικής Οδού, ενώ από τον Μάιο του 2002 συµµετέχει και στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της εταιρίας Ελληνική Τεχνοδοµική Α.Ε. ως Μέλος. Τον Ιούνιο του 2002, µε την 
συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της ΤΕΒ από την Ελληνική Τεχνοδοµική, ορίστηκε Μέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της νέας εταιρίας Ελληνική Τεχνοδοµική ΤΕΒ.  
 
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ 
∆ιευθύνων Σύµβουλος & Αντιπρόεδρος ∆Σ. 
Πολιτικός Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1976).  
Έχει διατελέσει ιδρυτικό και ενεργό µέλος σε σειρά εταιριών της κατασκευαστικής βιοµηχανίας, 
αναλαµβάνοντας την ευθύνη υλοποίησης πληθώρας έργων τόσο του ιδιωτικού όσο και του 
δηµόσιου τοµέα. Το 1993 ορίστηκε Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Ελληνικής 
Τεχνοδοµικής Α.Ε., ενώ από το 1998 είναι ∆ιευθύνων Σύµβουλος και Τεχνικός ∆ιευθυντής της 
εταιρίας Ελληνική Τεχνοδοµική Α.Ε. Το 1999 ορίστηκε πρόεδρος της εταιρίας REDS A.E. 
(πρώην ΚΑΜΠΑΣ) Από τον Μάιο του 2002, µε την απόσχιση και εισφορά των κατασκευαστικών 
κλάδων των εταιριών Ελληνική Τεχνοδοµική και ΤΕΒ στην εταιρία Άκτωρ συµµετέχει και στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας Άκτωρ Α.Τ.Ε. Τον Ιούνιο του 2002, µε την συγχώνευση δι’ 
απορροφήσεως της ΤΕΒ από την Ελληνική Τεχνοδοµική, ορίστηκε ∆ιευθύνων Σύµβουλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της νέας εταιρίας Ελληνική Τεχνοδοµική ΤΕΒ. 
 
ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΤΡΙΧΑ - ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ 
Μέλος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1965) 
Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΤΕΒ Α.Ε. από το 1988 υπεύθυνη για τον σχεδιασµό και 
την υλοποίηση µεγάλων έργων του ιδιωτικού κυρίως τοµέα. Από το 1999 έως το 2001 διετέλεσε  
Πρόεδρος της ΤΕΒ Α.Ε. και Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της εταιρίας Α. Καµπάς 
Α.Ο.Β.Ε.ΚΤ.Ε. µε δραστηριοποίηση στον χώρο της ανάπτυξης των ακινήτων. Τον Μάιο του 
2002, µε την απόσχιση και εισφορά των κατασκευαστικών κλάδων των εταιριών Ελληνική 
Τεχνοδοµική και ΤΕΒ στην εταιρία Άκτωρ, ορίστηκε Αντιπρόεδρος της εταιρίας Άκτωρ Α.Τ.Ε και 
Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας Ελληνική Τεχνοδοµική Α.Ε. Τον Ιούνιο του 2002, 
µε την συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της ΤΕΒ από την Ελληνική Τεχνοδοµική, ορίστηκε Μέλος 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της νέας εταιρίας Ελληνική Τεχνοδοµική ΤΕΒ. 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ 
Μέλος 
Πολιτικός Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1972).  
∆ιετέλεσε Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Εντεταλµένος Σύµβουλος της ΤΕΒ Α.Ε. 
από το 1976. Το 1993 ορίστηκε Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της εταιρίας ενώ το 1998 ανέλαβε την θέση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και 
Αναπληρωτή Γενικού ∆ιευθυντή της Ελληνικής Τεχνοδοµικής Α.Ε. Από το 1999 και µετά την 
συµφωνία για µετοχική συνεργασία της Άκτωρ µε την Ελληνική Τεχνοδοµική και την ΤΕΒ 
ορίστηκε Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας Ελληνική Τεχνοδοµική Α.Ε. Από 
τον Μάιο του 2002, µε την απόσχιση και εισφορά των κατασκευαστικών κλάδων των εταιριών 
Ελληνική Τεχνοδοµική και ΤΕΒ στην εταιρία Άκτωρ συµµετέχει και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
εταιρίας Άκτωρ Α.Τ.Ε. Τον Ιούνιο του 2002, µε την συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της ΤΕΒ από 
την Ελληνική Τεχνοδοµική, ορίστηκε Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της νέας εταιρίας 
Ελληνική Τεχνοδοµική ΤΕΒ. 
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∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ 
Μέλος  
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (1975). 
Ιδρυτικό και ενεργό µέλος σε µεγάλο αριθµό εταιριών που δραστηριοποιούνται τόσο στον 
κατασκευαστικό χώρο όσο και σε παραχωρήσεις και έργα του ενεργειακού τοµέα. Το 1979 
ορίστηκε Αντιπρόεδρος στην Ελληνική Τεχνοδοµική Α.Ε, ενώ το 1999 και µετά την συµφωνία για 
µετοχική συνεργασία της Άκτωρ µε την Ελληνική Τεχνοδοµική ορίστηκε ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
της εταιρίας Άκτωρ Α.Τ.Ε. Από τον Μάιο του 2002, µε την απόσχιση και εισφορά των 
κατασκευαστικών κλάδων των εταιριών Ελληνική Τεχνοδοµική και ΤΕΒ στην εταιρία Άκτωρ, 
συµµετέχει και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας Ελληνική Τεχνοδοµική Α.Ε. ως Μέλος. Τον 
Ιούνιο του 2002, µε την συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της ΤΕΒ από την Ελληνική 
Τεχνοδοµική, ορίστηκε Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της νέας εταιρίας Ελληνική 
Τεχνοδοµική ΤΕΒ.      
 
 
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ 
Μέλος  
Πολιτικός Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1988). Μηχανικός και Τεχνικός ∆ιευθυντής 
µεγάλων έργων υποδοµής, την περίοδο από το 1988 έως το 1992. Το 1992 ορίστηκε 
Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Άκτωρ Α.Τ.Ε. και από το 1994 ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
της εταιρίας. Μετά την συµφωνία για µετοχική συνεργασία της Άκτωρ µε την Ελληνική 
Τεχνοδοµική, το 1999, ορίστηκε ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Ελληνικής Τεχνοδοµικής Α.Ε. και 
Πρόεδρος της Μεσογαίας Α.Ε. Παράλληλα εκτελεί χρέη ∆ιευθύνοντος Συµβούλου στην εταιρία 
Αττική Οδός Α.Ε. και Προέδρου στις Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε. Από τον Μάιο του 2002, µε την 
απόσχιση και εισφορά των κατασκευαστικών κλάδων των εταιριών Ελληνική Τεχνοδοµική και 
ΤΕΒ στην εταιρία Άκτωρ συµµετέχει και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας Άκτωρ Α.Τ.Ε. Τον 
Ιούνιο του 2002, µε την συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της ΤΕΒ από την Ελληνική 
Τεχνοδοµική, ορίστηκε ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της νέας εταιρίας 
Ελληνική Τεχνοδοµική ΤΕΒ. 
  
 
ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ 
Μέλος  
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (1983).  
Υπεύθυνος για τον σχεδιασµό και την επίβλεψη εργοταξίων για έργα Πολιτικού Μηχανικού και 
υπαίθρια έργα. Το 1992 ορίστηκε Υπεύθυνος Έργων για το σύνολο των ιδιωτικών έργων της 
Άκτωρ Α.Τ.Ε. Από το 1995 µετέχει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας µε τοµέα ευθύνης την 
διασφάλιση ποιότητας και το 1999 ορίστηκε ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Άκτωρ Α.Τ.Ε. Το 2000 
και µετά την συµφωνία για µετοχική συνεργασία της Άκτωρ µε την Ελληνική Τεχνοδοµική και την 
ΤΕΒ ορίστηκε ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρίας ΤΕΒ Α.Ε. Το 2001 ορίστηκε  ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) Από τον Μάιο του 2002, µε την απόσχιση και 
εισφορά των κατασκευαστικών κλάδων των εταιριών Ελληνική Τεχνοδοµική και ΤΕΒ στην 
εταιρία Άκτωρ, είναι Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας Άκτωρ Α.Τ.Ε. και 
συµµετέχει και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας Ελληνική Τεχνοδοµική Α.Ε. ως Μέλος. Τον 
Ιούνιο του 2002, µε την συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της ΤΕΒ από την Ελληνική 
Τεχνοδοµική, ορίστηκε Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της νέας εταιρίας Ελληνική 
Τεχνοδοµική ΤΕΒ. 
 
  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΣΣΙ∆ΗΣ 
Μέλος 
Πολιτικός  Μηχανικός, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (1974) - RWTH του Ααχεν µε 
τον τίτλο Magister of Operation Research (1979) 
Από το  1991 ανήκει στο δυναµικό του Οµίλου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. ως 
Σύµβουλος της ∆ιοίκησης σε Θέµατα Ελεγκτικής και Προγραµµατισµού. 
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ 
Μέλος  
Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών το (1960).  
Είναι νοµικός σύµβουλος της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. από το 1986, µε εµπειρία σε θέµατα κατάρτισης και 
παρακολούθησης συµβάσεων µεγάλων ∆ηµοσίων έργων και έργων Β.Ο.Τ. ενώ από το 1999 
είναι Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας Ελληνική Τεχνοδοµική Α.Ε. Τον 
Ιούνιο του 2002, µε την συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της ΤΕΒ από την Ελληνική 
Τεχνοδοµική, ορίστηκε Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της νέας εταιρίας Ελληνική 
Τεχνοδοµική ΤΕΒ. 
 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ  
 
ΑΝΑΛΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. - Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (1987). 
∆ιαθέτει 15ετή επαγγελµατική εµπειρία σε λογιστικά, φοροτεχνικά και οικονοµικά θέµατα. Από το 
1999 έχει την ευθύνη της Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης της Εταιρίας, ενώ από τις αρχές του 2002 και 
µέχρι τον Ιούνιο συµµετείχε ως Μέλος στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας. 
  
ΞΥΘΑΛΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ 
∆ικηγόρος στον Άρειο Πάγο, µε µεταπτυχιακές σπουδές στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και 20ετή 
επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα ∆ηµοσίου, Αστικού, Εµπορικού και Χρηµατιστηριακού 
∆ικαίου. Νοµική Σύµβουλος της εταιρίας από το 1999. Από τις αρχές του 2002 και µέχρι τον 
Ιούνιο συµµετείχε ως Μέλος στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας. 
 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  . 
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.(1982) µε 20ετή επαγγελµατική εµπειρία σε κατασκευή και 
ανάπτυξη κυρίως µεγάλων κτιριακών έργων. Από το 1999 είναι διευθυντής του τµήµατος  
Ανάπτυξης της εταιρίας. 
 
VOLLBACH ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Πτυχιούχος Οικονοµόλογος Πανεπιστηµίου του Βερολίνου Γερµανίας. 
∆ιαθέτει 15ετή επαγγελµατική προϋπηρεσία σε θέµατα Real Estate και Development στην 
Γερµανία και την Ελλάδα.  Leasing Manager της εταιρίας από τις αρχές του 2001 ενώ από τις 
αρχές του 2002  κατέχει τη θέση του Εµπορικού ∆ιευθυντή της εταιρίας. 
 
 
∆εν καταβλήθηκαν αµοιβές στα µέλη του ∆.Σ. ούτε παρασχέθηκαν ωφελήµατα σε είδος για την 
τελευταία χρήση. Το σύνολο των αµοιβών των διευθυντικών στελεχών που καταβλήθηκαν στη 
χρήση 2002, ανέρχεται σε 175,30 χιλ. € ενώ δεν παρασχέθηκαν ωφελήµατα σε είδος. Το σύνολο 
των αµοιβών των διευθυντικών στελεχών για την χρήση 2003  προβλέπεται   περίπου στο ποσό 
των 307,20 χιλ. €. 
 
Στη χρήση 2002, µέλη του ∆.Σ. της Εταιρίας έλαβαν από θυγατρική της εταιρία, για άσκηση των 
καθηκόντων τους στη συγκεκριµένη θυγατρική επιχείρηση συνολικές αµοιβές ύψους 17.039,20 
€.   
 
Σηµειώνεται ότι επειδή οι µετοχές της Εταιρίας είναι ανώνυµες, δεν είναι γνωστό αν τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα ∆ιευθυντικά στελέχη κατέχουν µετοχές της Εταιρίας. Βάσει των 
στοιχείων της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης της 20.02.2003 κανένα µέλος του ∆.Σ. ή 
διευθυντικό στέλεχος δεν παρουσιάστηκε να κατέχει µετοχές της Εταιρίας.   
 
 Όλα τα µέλη του ∆.Σ., καθώς και τα διευθυντικά στελέχη έχουν την ελληνική ιθαγένεια και 
υπηκοότητα. 
 
Κανένα εκ των µελών του ∆.Σ. ή των διευθυντικών στελεχών της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) 
δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πράξεις ατιµωτικές ή οικονοµικά εγκλήµατα ή είναι 
αναµειγµένο σε δικαστικές εκκρεµότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληµατική πράξη ή του έχει 
απαγορευθεί η άσκηση: 
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• επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 
• χρηµατιστηριακών συναλλαγών 
• επαγγέλµατος ως σύµβουλος επενδύσεων, διευθυντικό στέλεχος τραπεζών και  
• ασφαλιστικών εταιριών, ανάδοχος έκδοσης, στέλεχος χρηµατιστηριακών εταιριών κ.λπ.  

 

Μεταξύ των µελών του ∆.Σ. και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας, υπάρχουν οι 

παρακάτω οικογενειακές σχέσεις: 
� Οι κ.κ. ∆ηµήτριος και Αναστάσιος Καλλιτσάντσης είναι αδέρφια. 
� Οι κ.κ. ∆ηµήτριος και Ιωάννης Κούτρας είναι αδέρφια. 
� Ο κ. Νικόλαος Τρίχας και η κα  Άλκηστις Τρίχα – Αθανασούλη είναι αδέρφια. 
� Οι κ.κ. Λεωνίδας Μπόµπολας και Λουκάς Γιαννακούλης είναι συγγενείς β΄ βαθµού εκ του 

πλαγίου (καθώς η σύζυγος του κ. Λ. Γιαννακούλη είναι αδερφή του κ. Λ. Μπόµπολα) εξ 
αγχιστείας. 

 

Με εξαίρεση τα ανωτέρω, δεν υφίστανται συγγενικές σχέσεις µέχρι και δευτέρου βαθµού εξ’ 

αγχιστείας, µεταξύ των µελών του ∆.Σ. και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας.  
 
Σηµειώνεται ότι το σύνολο των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα ∆ιευθυντικά Στελέχη 
που αναφέρονται παραπάνω δεν ασκούν δραστηριότητες εκτός της Εταιρίας οι οποίες να είναι 
σηµαντικές για την Εταιρία. 
 
Μέλος του ∆.Σ. της Εταιρείας αµείφθηκε από θυγατρική εταιρεία για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες 
του σε αυτήν. Κανένα µέλος του ∆.Σ. της REDS A.Ε. δεν έλαβε άλλες αµοιβές πέραν αυτών που 
προαναφέρθηκαν για τυχόν άλλες παρασχεθείσες υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία ή τις 
θυγατρικές της. 
 
Στη χρήση 2002 και µέχρι την 30.04.2003, δεν υπήρχαν δικαιώµατα των µελών των διοικητικών 
οργάνων, των οργάνων διεύθυνσης ή εποπτείας σε συναλλαγές που, λόγω του χαρακτήρα ή 
των όρων τους, δεν ήταν συνήθεις και οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν από την Εταιρία. 
  
∆εν υπάρχουν δάνεια που έχουν παρασχεθεί από την Εταιρία σε µέλη των οργάνων διοίκησης 
και εποπτείας, ούτε έχουν παρασχεθεί εγγυήσεις υπέρ αυτών.  
 
∆εν υπάρχει σχεδιασµός για συµµετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρίας. 
 
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα πρόσωπα τα οποία σύµφωνα µε το άρθρο 8 της 
Απόφασης 5/204/14.11.2000 του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχουν την υποχρέωση 
προαναγγελίας συναλλαγών: 
 

∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΗ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΚΡΙΝΟΣ 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΗ 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΗ 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΡΟΣ 
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ- 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΝΟΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΞΥΘΑΛΗ 



 43 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠO 20% 
ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ 

 
 
 

5.8. Συµµετοχές των Μελών του ∆.Σ. και των Κυρίων Μετόχων στη ∆ιοίκηση 
ή/και στο Κεφάλαιο άλλων Εταιριών 

 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας δηλώνουν ότι δεν συµµετέχουν στη ∆ιοίκηση ή 
στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών µε ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 10%, ούτε ασκούν 
διοικητική επιρροή, ούτε έχουν οποιαδήποτε σχέση µε άλλες εταιρίες πλην αυτών που 
αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί καθώς και στο κεφάλαιο περί “Συνδεδεµένων Εταιριών” 
του παρόντος Ετήσιου ∆ελτίου. 
 
Στον Πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται οι εταιρίες στη ∆ιοίκηση των οποίων συµµετέχουν τα 
µέλη του ∆.Σ. της Εταιρίας. 
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ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ή ΚΥΡΙΟΙ 

ΜΕΤΟΧΟΙ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜ/ΧΗΣ 

        

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ       

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. Μέλος - 

  ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε. Μέλος - 

  ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος - 

  ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ Α.Ε. Μέλος - 

  ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ Α.Ε. Μέλος - 

  ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Μέλος - 

  ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Μέλος - 
  ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε. Μέλος - 
  ΓΥΑΛΟΥ Α.Ε. Μέλος - 
  ΚΑΝΤΖΑ Α.Ε. Μέλος - 
  ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ Πρόεδρος - 
  ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.  Μέλος - 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ 

      

  ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ Μέλος - 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. ∆ιευθύνων Σύµβουλος 6,48% 

  ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε. Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος - 

  ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε. Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος - 

  ΚΑΝΤΖΑ Α.Ε. Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος - 

  ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ Α.Ε. Πρόεδρος 50,00% 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ ∆/νων Σύµβουλος - 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ, Σύµβουλοι 
Μηχανικοί ΟΕ 

- 2,50% 

  ΣΕΑ ΑΤΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ ∆/νων Σύµβουλος - 

  ΓΥΑΛΟΥ ΑΕ Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος - 

  ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ Μέλος - 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ -  
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ 

Αντιπρόεδρος - 

  HED ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε. ∆/νων Σύµβουλος - 

  ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝ∆ΥΛΙΟΥ ΑΕ Πρόεδρος - 

  ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΕΙΟΥ ΑΕ Πρόεδρος - 

  ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ Πρόεδρος - 

  ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΑΕ Πρόεδρος - 

  ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΑΕ Πρόεδρος - 

  ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ 
ΑΕ 

Πρόεδρος - 

  ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΑΕ Πρόεδρος - 

  ΤΕΡΠΑΝ∆ΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. Πρόεδρος - 

  ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΣΑΣ Α.Ε. Πρόεδρος - 

  ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. Πρόεδρος - 

  ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε. Πρόεδρος - 

  PMS PARKING SYSTEM AE Πρόεδρος - 

  ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. Πρόεδρος - 

  ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Πρόεδρος - 

  ALPHA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
Α.Ε. 

Αντιπρόεδρος - 

  ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. Μέλος - 
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  ΤΕΧΝΟΣΑΝ Α.Ε. Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος - 

ΑΛΚΗΣΤΙΣ  ΤΡΙΧΑ – 
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ    

  

  
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.  Μέλος - 
  ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ Αντιπρόεδρος - 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε. 

∆ιαχειριστής 

- 
  ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε. Μέλος - 
  ΤΕΧΝΟΣΑΝ Α.Ε.  Μέλος - 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ       

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. Πρόεδρος 3,02% 

  ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ Μέλος - 

  ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε. Μέλος - 

  ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αντιπρόεδρος - 

  ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. Αντιπρόεδρος - 

  ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ Α.Ε. Μέλος - 

  INTEGRATION HELLENIC 
CONSTRUCTION ΕΠΕ 

∆ιαχειριστής - 

  ΤΕΧΝΟΣΑΝ ΑΕ  Αντιπρόεδρος  - 

  ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ Πρόεδρος - 

  ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΕ Μέλος - 

  ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ Μέλος - 

  ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ Πρόεδρος - 

  E-CONSTRUCTION A.E.  Μέλος - 
  ALPHA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Α.Ε. 
Μέλος 

  
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ  

      

  ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ∆ιευθύνων Σύµβουλος - 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.  Μέλος 6,64% 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε. 

∆ιαχειριστής 2,50% 

  HELLINVEST BULGARIA LTD ∆ιαχειριστής - 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ Μέλος - 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ -  
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ 

Μέλος - 

  E-CONSTRUCTION A.E.  Μέλος - 

  ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ Α.Ε. Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος 

50% 

  ΤΕΧΝΟΣΑΝ Α.Ε. Μέλος - 

 
 

 

 
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ    

  

  
  ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ Μέλος - 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.  ∆/νων Σύµβουλος 20,34% 
  ΣΕΑ ΑΤΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ Πρόεδρος - 

  ΕΛΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. Αντιπρόεδρος - 

  ΧΕΛΙ∆ΟΝΑ Α.Ε. ∆/νων Σύµβουλος - 

  ΑΤΤΙΚΑ  ∆ΙΟ∆ΙΑ Α.Ε. ∆/νων Σύµβουλος - 

  ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε. ∆/νων Σύµβουλος - 

  ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΕ Αντιπρόεδρος - 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ -  
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ 

∆/νων Σύµβουλος - 
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  HED ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε. Αντιπρόεδρος - 

  ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΑΕ Πρόεδρος - 

  ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ∆/νων Σύµβουλος - 

  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & 
Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  ΑΕ 

Πρόεδρος - 

  ALPHA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
Α.Ε. 

Μέλος - 

  E-CONSTRUCTION A.E.  Πρόεδρος  - 

  ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. Πρόεδρος - 

  ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - 25,00% 

  ΑΣΤΡΙΟΣ ΑΕ - 20,00% 

  ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ Α.Ε. - 33,33% 

ΛΟΥΚΑΣ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ   

  

  
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.  Μέλος - 
  ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ Αντιπρόεδρος - 
  ΣΕΑ ΑΤΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. Μέλος - 
  ΧΕΛΙ∆ΟΝΑ Α.Ε. Μέλος - 
  ΤΕΧΝΟΣΑΝ Α.Ε.  Μέλος - 
  ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος - 
  ΑΣΤΡΙΟΣ ΑΕ Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος - 
  ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ ΑΕ Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος 33,33% 
  Α∆ΕΥΠ Α.Ε. ∆ιευθύνων Σύµβουλος - 
  ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. Μέλος - 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΣΣΙ∆ΗΣ        

  ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ Μέλος - 

  ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πρόεδρος - 

  ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. Μέλος - 

  ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αντιπρόεδρος - 

  Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΣΠΑΝΟΣ ΑΒΕΤΕ Μέλος - 

  ∆. ΣΩΣΣΙ∆ΗΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
ΕΙΣΑΓ. ΕΞΑΓ. ΤΟΥΡΙΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

Αντιπρόεδρος - 

  

ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 

∆/νων  Σύµβουλος 

- 
  ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Αντιπρόεδρος & ∆/νων  Σύµβουλος - 
  ∆ΗΛΑΒΕΡΗΣ ΑΕ Μέλος - 

  KANTZA AE Αντιπρόεδρος - 

  ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝ∆ΥΛΙΟΥ ΑΕ Αντιπρόεδρος - 
  ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΕΙΟΥ ΑΕ Αντιπρόεδρος - 
  ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ Αντιπρόεδρος - 
  ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΑΕ Μέλος - 

  ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΑΕ Μέλος - 

  ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ 
ΑΕ 

Μέλος - 

  ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΑΕ Μέλος - 

  ΤΕΡΠΑΝ∆ΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. Μέλος - 

  ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΣΑΣ Α.Ε. Μέλος - 

  ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. Μέλος - 

  ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε. Μέλος - 

  PMS PARKING SYSTEM AE Μέλος - 

  ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε.  Αντιπρόεδρος  - 

  ΓΥΑΛΟΥ Α.Ε. Αντιπρόεδρος - 

  ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.  Μέλος - 

  ΠΡΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. Μέλος - 
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ        

  ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. Μέλος - 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. Αντιπρόεδρος - 

  ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Μέλος - 
  ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε. Μέλος - 

  ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ ΑΕ Γραµµατέας - 
 
 
 
Σηµειώνεται ότι ουδεµία επιχειρηµατική σχέση υφίσταται µεταξύ της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) 
και των εταιριών στο κεφάλαιο και στη ∆ιοίκηση των οποίων συµµετέχουν οι µέτοχοι της Εταιρίας, 
πλην αυτών που αναφέρονται στο κεφάλαιο περί “Συνδεδεµένων Εταιριών”.   
 
 

5.9.Οργανόγραµµα  

 
Στις 31.12.2002 το οργανόγραµµα της Εταιρίας είχε ως εξής: 
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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο  

      

Τµήµα Μετόχων 
 

 Εσωτερικός Έλεγχος 

    

 ∆ιευθύνων Σύµβουλος  

    

 
Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης 

 

   

      
      

        

Οικονοµική και ∆ιοικητική 
∆ιεύθυνση 

∆ιεύθυνση Ανάπτυξης 
Ακινήτων 

Εµπορική ∆ιεύθυνση 
∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης 

Ακινήτων 

      
      

 
 

 

 

Τµήµα Λογιστηρίου   

 

Τµήµα Μισθώσεων / 
Πωλήσεων 

 

        

 
 

 

 

Τµήµα Προσωπικού   
 

Τµήµα Marketing  

       

  
  

Τµήµα ∆ιοικητικής  
Υποστήριξης 
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5.10. Προσωπικό 

 
Η αριθµητική εξέλιξη του µέσου όρου του προσωπικού της Εταιρίας κατά υπηρεσιακή κατηγορία 
στα τρία τελευταία χρόνια, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα Προσαρτήµατα των Ισολογισµών, 
είναι η εξής: 
 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 2000 2001 2002 

∆ιοικητικό 
Προσωπικό  

                 7 7 28 

Εργατοτεχνικό 
Προσωπικό  

- - - 

ΣΥΝΟΛΟ                 7 7 28 

 
 

 
 

5.11. Επενδύσεις 2000-2002 

 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι επενδύσεις της Εταιρίας σε ενσώµατες 
ακινητοποιήσεις κατά την τριετία 2000-2002. Σηµειώνεται ότι τα κατωτέρω στοιχεία έχουν 
αντληθεί από τα Προσαρτήµατα της Εταιρίας των χρήσεων 2000-2002. Σηµειώνεται ότι οι 
επενδύσεις αναφέρονται στις αγορές / προσθήκες της Εταιρίας και όχι στις καθαρές επενδύσεις 
(δηλ. δεν παρουσιάζονται οι πωλήσεις / µειώσεις των ενσώµατων ακινητοποιήσεων της 
Εταιρίας.  
 

  
2000 2001 2002 

ΣΥΝΟΛΟ 2000-
2002 

  

    
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦ. 
ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
31/08/2002 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ   
2002 

  
ΓΗΠΕ∆Α - ΟΙΚΟΠΕ∆Α 510.639,08 0,00 3.439.471,75 0,00 3.950.110,83 
ΑΓΡΟΙ- ΦΥΤΕΙΕΣ 5.314.539,19 0,00 0,00 0,00 5.314.539,19 
ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 1.463.441,01 284.743,35 18.589.696,05 245.483,43 20.583.363,84 
ΜΗΧ/ΤΑ ΤΕΧΝ.ΕΓΚ. & 
ΛΟΙΠ. ΕΞ/ΣΜΟΣ 

0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 0,00 2.465,15 0,00 0,00 2.465,15 
ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ 49.798,97 6.413,81 242.067,86 19.151,58 317.432,22 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

435.795,99 434.226,63 
388.480,97 361.927,05 1.620.430,64 

ΣΥΝΟΛΟ 7.774.214,23 727.848,94 22.659.716,63 626.562,06 31.788.341,86 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι επενδύσεις σε συµµετοχές της Εταιρίας κατά την 
3ετία 2000-2002 
 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 2000-2002 (σε €) 
Εταιρία 2000 2001 2002 

ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 9.364.636,83 1.819.515,77 1.135,07 

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ 0,00 64.563,40 0,00 

ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ 0,00 64.563,40 7.926.000,00 

P.M.S. PARKING SYSTEMS AE 0,00 59.999,00 300.000,00 
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ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ 0,00 0,00 8.937.502,57 

REDS A.E. * 0,00 0,00 326.500,00 

TEXNO A.T.E. * 0,00 0,00 25.349.986,95 

ΣΥΝΟΛΟ 9.364.636,83 2.008.641,57 42.841,124,59 
 
* Οι εταιρείες REDS A.E. και ΤΕΧΝΟ  Α.Τ.Ε. συγχωνεύθηκαν µε απορρόφηση την 31.12.2002 
 
 

5.12. Χρήση κεφαλαίων τελευταίας αύξησης  

Η  Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της  REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) στη 
συνεδρίαση της 23.07.2002 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού  κεφαλαίου της Εταιρίας  κατά 
το ποσό των € 28.500.595,20 µε την καταβολή µετρητών µε την έκδοση 16.765.056 νέων 
κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1,70 €  και τιµή διάθεσης 1,95 € η κάθε µία. Οι 
νέες µετοχές που θα προέκυπταν από την αύξηση αυτή του µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά, θα 
διατίθεντο στους παλαιούς µετόχους µε δικαίωµα προτίµησης σε αναλογία οκτώ (8) νέες κοινές 
ανώνυµες µετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές κοινές ανώνυµες µετοχές. 

Τα κεφάλαια που επρόκειτο να αντληθούν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου  θα 
ανέρχονταν σε  32.691.859,20 €  και θα κατανέµονταν ως εξής :  

• 28.500.595,20 € (ήτοι 16.765.056 µετοχές Χ 1,70€) για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου  

• 4.191.264,00 €  (ήτοι 16.765.056 µετοχές Χ 0,25 €) σε πίστωση του λογαριασµού «∆ιαφορά 
από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». 

 
Τα  κεφάλαια που επρόκειτο να αντλήσει η Εταιρία ύψους 32.691.859,20 € , µετά την αφαίρεση 
των εκτιµώµενων εξόδων της έκδοσης ύψους 600.000 € περίπου, θα ανέρχοντο σε 
32.091.859,20  €, και επρόκειτο να διατεθούν ως ακολούθως: 

 
Ποσό 19.000.000 €, ήτοι 59,20 % των καθαρών εσόδων της αύξησης, για την εξόφληση 
βραχυπροθέσµων δανειακών κεφαλαίων της Εταιρίας. Η Εταιρία συνήψε το συγκεκριµένο 
δάνειο, για κάλυψη των παρακάτω άµεσων ενεργειών: 

 

-   ποσό 17.180.000 € ως τίµηµα για την άµεση εξαγορά του 100% των µετοχών των  εταιριών     
ΤΕΧΝΟ (17.000.000 €) και REDS (180.000 €).  

 

-   ποσό 1.820.000 € για τη συµµετοχή της ΚΑΜΠΑΣ στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 
ΤΕΧΝΟ. Η εν λόγω εταιρία προχώρησε, µετά την ολοκλήρωση της µεταβίβασης του 99,7% 
των µετοχών της στην ΚΑΜΠΑΣ,  σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ύψους 8.349.986,95, 
ποσόν το οποίο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από την ΚΑΜΠΑΣ, δεδοµένου ότι δεν ασκήθηκε 
το δικαίωµα προτίµησης από την µέτοχο ΤΕΒ Α.Ε. Το υπόλοιπο ποσό της αύξησης του 
µετοχικού κεφαλαίου, εξ 6.529.986,95 €, καλύφθηκε από την ΚΑΜΠΑΣ, εκ των οποίων ποσό 
6.400.000 € προέρχεται από τα αντληθέντα κεφάλαια της προηγούµενης αύξησης, βάσει και 
της απόφασης της Τακτικής Γ.Σ. των µετόχων της 28.06.02, περί διαφοροποίησης χρήσης  
αντληθέντων κεφαλαίων. Το σύνολο του ποσού της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της 
ΤΕΧΝΟ, ήτοι 8.349.986,95 €, χρησιµοποιήθηκε σε αποπληρωµή δανείου τύπου “project 
finance”, το οποίο είχε συνάψει η εταιρία από τον Ιούλιο του 2001.  

 

Ποσό 11.000.000 €, ήτοι 34,30% των καθαρών εσόδων της αύξησης, για τη χρηµατοδότηση του 
επενδυτικού προγράµµατος της ΤΕΧΝΟ, δηλαδή την ανάπτυξη του Ψυχαγωγικού Κέντρου στο 
Ίλιον Αττικής, συνολικής δοµήσιµης επιφάνειας περίπου 10.500 µ2, επί οικοπέδου που έχει ήδη 
µισθωθεί για 30 χρόνια. Ο σχεδιασµός της ανάπτυξης περιλαµβάνει την ανέγερση  7 χειµερινών 
αιθουσών κινηµατογράφου και 1 θερινής, αίθουσας µπόουλινγκ, γυµναστηρίου, χώρων εστίασης 
(εστιατόρια και σνακ-µπαρ). Η έναρξη λειτουργίας του Κέντρου προσδιορίζεται στα τέλη του 
2003. 
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Ειδικότερα το επενδυτικό πρόγραµµα της ΤΕΧΝΟ για την ανάπτυξη του «Ψυχαγωγικού 
Κέντρου ΙΛΙΟΝ», προβλέπει: 

 

- ποσό 731.600 € για δαπάνες έκδοσης οικοδοµικής αδείας, καθώς και αρχιτεκτονικών, 
στατικών και ηλεκτροµηχανολογικών µελετών και αµοιβών επίβλεψης 

- ποσό  9.086.000 €  για κόστος κατασκευής του έργου ήτοι χωµατουργικά, σκυροδέµατα, 
οικοδοµικές εργασίες, ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες, ειδικές εργασίες και εξοπλισµό. 

- ποσό 295.000 € για συνδέσεις µε Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.)  

- ποσό 531.000 € για δαπάνες Marketing και διαφήµισης, προ της ενάρξεως λειτουργίας 
του Κέντρου 

- ποσό 356.400 € για δαπάνες διοίκησης έργου (Project management) 

Με το ανωτέρω ποσό, η Εταιρία εκτιµά ότι θα ολοκληρωθεί η επένδυση, το σύνολο της 
οποίας, αναλαµβάνει η ΚΑΜΠΑΣ ως καθολικός διάδοχος της ΤΕΧΝΟ. Η εκταµίευση 
προβλέπεται να αρχίσει εντός του β’ εξαµήνου του 2002, οπότε και αναµένεται η έναρξη 
των οικοδοµικών εργασιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι διαδικασίες της συγχώνευσης 
µε απορρόφηση της ΤΕΧΝΟ θα έχουν ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2002.  

 

Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης της απορρόφησης εντός του ανωτέρω χρονικού 
διαστήµατος, κατά το οποίο όµως θα απαιτούνται εκροές λόγω έναρξης εργασιών, η 
ΤΕΧΝΟ θα προβεί σε βραχυπρόθεσµο δανεισµό  προς κάλυψη των τρεχουσών 
δαπανών του εν εξελίξει έργου και µόνον για τον µέχρι την απορρόφηση χρόνο. Το 
δάνειο θα αποπληρωθεί από τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την παρούσα αύξηση. 

 

Ποσό 1.000.000 €, ήτοι 3,10% των καθαρών εσόδων της αύξησης, για τη συµµετοχή σε αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιριών. Ειδικότερα :  

- ποσό 500.000 € θα διατεθεί µέσω αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας 
ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., ως κεφάλαιο κίνησης προς κάλυψη τρεχουσών αναγκών της 
θυγατρικής. Η θυγατρική δεν προβλέπεται να ασκήσει συγκεκριµένη δραστηριότητα, 
πέραν της εκπλήρωσης ανειληµµένων πριν την έκδοση της ακυρωτικής απόφασης του 
ΣτΕ, υποχρεώσεών της, αλλά θα περιοριστεί στις ενέργειες εκείνες που είναι απόλυτα 
αναγκαίες για την επανένταξη του ακινήτου της στην Κάντζα Παλλήνης στο Σχέδιο και 
την εκπόνηση ενδεχοµένως µελετών που µπορεί να προχωρήσουν ανεξάρτητα από το 
καθεστώς του ακινήτου. Η εταιρία απαιτείται να προβεί σε προκαταρκτικές µελέτες 
επικαιροποίησης των στοιχείων και δεδοµένων που απετέλεσαν τη βάση για την έκδοση 
της ακυρωθείσας απόφασης του ΥΠΕΧΩ∆Ε, προκειµένου στη νέα ρύθµιση για το 
ακίνητο, να πληρούνται οι ειδικότερες προϋποθέσεις που έθεσε το ΣτΕ, σχετικά µε το 
καθεστώς του ακινήτου. 

Για τους παραπάνω λόγους η εταιρία θα χρειαστεί να καλύψει αµοιβές ειδικών 
µελετητών (περιβαλλοντολόγοι, τοπογράφοι και πολιτικοί µηχανικοί) και νοµικών 
συµβούλων καθώς και τρέχουσες διοικητικές δαπάνες. 

 

- ποσό 500.000 € θα διατεθεί σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας 
ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., ως κεφάλαιο κίνησης, για την αντιµετώπιση 
δαπανών µελετών και ένταξης, του ακινήτου ιδιοκτησίας της στην περιοχή Γυαλού 
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Σπάτων, όπου σχεδιάζεται η ανάπτυξη  Επιχειρηµατικού Πάρκου. Η προαπαιτούµενη 
για την αξιοποίηση του ακινήτου Πολεοδοµική Μελέτη από το ∆ήµο Σπάτων, η οποία 
εγκρίνεται µε απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε, έχει ολοκληρωθεί και αναµένεται η έκδοση του 
σχετικού ∆ιατάγµατος ενώ, η όλη διοικητική διαδικασία που περιλαµβάνει την σύνταξη 
Πράξης Εφαρµογής και την τακτοποίηση των εισφορών σε γη και χρήµα προβλέπεται 
να ολοκληρωθεί εντός 6µήνου. 

Περαιτέρω εξειδίκευση κατά ποσά και προορισµό αυτών, κυρίως όσον αφορά τις 
δαπάνες για µελέτες και ειδικούς συµβούλους, που αφορούν το κεφάλαιο κίνησης των 
θυγατρικών ως άνω εταιριών, δεν είναι δυνατή στην παρούσα φάση. 

 

Ποσό 1.091.859,20 €, ήτοι 3,40% των καθαρών εσόδων της αύξησης, για κεφάλαιο κίνησης της 
Εταιρίας. Η Εταιρία µέχρι την ολοκλήρωση του νέου σχήµατος που θα επιτευχθεί µε την 
συγχώνευση µε απορρόφηση των θυγατρικών ΤΕΧΝΟ Α.Ε. και REDS Α.Ε., χρειάζεται να 
καλύψει τρέχουσες διοικητικές δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν 
στη διαδικασία της απορρόφησης.  

Επίσης από  το κεφάλαιο κίνησης θα καλύψει και τους τόκους του βραχυπροθέσµου 
δανεισµού ύψους 19.000.000 €, που προϋπολογίζονται σε 250.000 € για το τρίµηνο µέχρι 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρούσας αύξησης και της εισροής των νέων 
κεφαλαίων.  

 

Ο Πίνακας, µε τη χρήση και το χρονοδιάγραµµα διάθεσης των κεφαλαίων που επρόκειτο να 
αντληθούν από την αύξηση,  έχει ως εξής: 

 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ   

Ποσά σε  € 
 δ΄ τρίµηνο 2002 

 α΄ εξάµηνο 
2003 

 β΄ εξάµηνο 
2003 ΣΥΝΟΛΟ 

1. Αποπληρωµή δανείων  19.000.000,00     19.000.000,00 
      
2. Επενδύσεις: Ανάπτυξη 
Ψυχαγωγικού Κέντρου 
"Ίλιον" 2.723.350,00 6.128.255,00 2.148.395,00 11.000.000,00 
Άδειες-Μελέτες 389.400,00 219.480,00 122.720,00 731.600,00 
Κατασκευή 2.020.750,00 5.571.075,00 1.494.175,00 9.086.000,00 
Συνδέσεις 118.000,00 0,00 177.000,00 295.000,00 
Marketing 106.200,00 159.300,00 265.500,00 531.000,00 
∆ιοίκηση Έργου 89.000,00 178.400,00 89.000,00 356.400,00 
      
3. Συµµετοχή σε αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου
θυγατρικών    1.000.000,00   1.000.000,00 
 "Κάντζα Εµπορική ΑΕ"   500.000,00     
"Γυαλού Εµπορική & 
Τουριστική ΑΕ"   500.000,00     
      
4. Κεφάλαιο Κίνησης  650.000,00 441.859,00 0,00 1.091.859,00 
Τόκοι βραχυπροθέσµων 
τραπεζικών χορηγήσεων   250.000,00     250.000,00 
Λοιπές δαπάνες 400.000,00 441.859,00   841.859,00 
     
ΣΥΝΟΛΟ 22.373.350,00 7.570.114,00 2.148.395,00 32.091.859,00 
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Τελικά, λόγω της µερικής κάλυψης της ανωτέρω αύξησης, τα κεφάλαια που αντλήθηκαν 
ανήλθαν σε 20.927.189,40 € και κατανεµήθηκαν ως εξής: 
 
 18.244.216,40 € (ήτοι 10.731.892 µετοχές Χ 1,70 €) για αύξηση µετοχικού  κεφαλαίου  
  
2.682.973,00 € (ήτοι 10.731.892 µετοχές Χ 0,25 €) ήχθει σε πίστωση του λογαριασµού 
«∆ιαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». 
 
Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας µετά την παραπάνω αύξηση ανήλθε από 35.625.744 € 
σε 53.869.960,40 € διαιρούµενο σε 31.688.212 κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 
1,70 € η κάθε µία. 
 
Κατόπιν αυτού και σύµφωνα µε την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30.12.2002 
η διάθεση των κεφαλαίων τροποποιήθηκε ως ακολούθως: 
 
 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 

30.12.2002) 
   δ' τριµ .2002  α΄ εξάµ. 2003 ΣΥΝΟΛΟ 
1. Αποπληρωµή ∆ανείων 19.650.000,00 0,00 19.650.000,00
2. Επενδύσεις : Ανάπτυξη 
Ψυχαγωγικού Κέντρου " Ιλιον" 0,00 489.818,11 489.818,11

Αδειες- Μελέτες 0,00 0,00 0,00

Κατασκευή 0,00 489.818,11 489.818,11

Συνδέσεις 0,00 0,00 0,00

Marketing 0,00 0,00 0,00

∆ιοίκηση Εργου 0,00 0,00 0,00
3. Συµµετοχή σε αύξηση Μ.Κ. 
θυγατρικών 0,00 0,00 0,00

"ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε." 0,00 0,00 0,00
"ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

Α.Ε." 0,00 0,00 0,00
4. Κεφάλαιο Κίνησης  387.371,29 0,00 387.371,29
Τόκοι βραχυπροθέσµων τραπεζικών

χορηγήσεων 387.371,29 0,00 387.371,29

Λοιπές δαπάνες 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 20.037.371,29 489.818,11 20.527.189,40
 
 
 
Στον παρακάτω πίνακα  παρουσιάζεται η αρχική χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων της 
Εταιρίας όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της αύξησης (Οκτώβριος 2002), η 
τροποποίηση της χρήσης των κεφαλαίων ως αποτέλεσµα της µερικής κάλυψης της  αύξησης και 
όπως αποφασίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30.12.2002 καθώς και η διάθεση των 
κεφαλαίων µέχρι την 31.03.2003: 
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∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2002  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΛΟΓΩ 

ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Της ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ 
Μ.Κ.  (Αποφ. Γ.Σ. 30.12.2002)  ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  ΈΩΣ  31.03.2003 

  
 δ  ́τριµ.  2002  α  ́εξάµ. 2003  β  ́εξάµ. 2003 

ΣΥΝΟΛΟ 

 δ' τριµ.2002 
 α  ́εξάµ. 

2003 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΙΑΤΕΘΕΝΤΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΝ 
31.12.2002 

∆ΙΑΘΕΣΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΤΗΝ 01-01/31-03-
2003 

ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΙΑΤΕΘΕΝΤΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΝ 
31-03-2003 

1. Αποπληρωµή ∆ανείων 19.000.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00 19.650.000,00 0,00 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 19.650.000,00

2. Επενδύσεις : Ανάπτυξη 
Ψυχαγωγικού Κέντρου " Ιλιον" 2.723.350,00 6.128.255,00 2.148.395,00 11.000.000,00 0,00 489.818,11 489.818,11 118.000,00 371.818,11 489.818,11

Αδειες- Μελέτες 389.400,00 219.480,00 122.720,00 731.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κατασκευή 2.020.750,00 5.571.075,00 1.494.175,00 9.086.000,00 0,00 489.818,11 489.818,11 118.000,00 371.818,11 489.818,11

Συνδέσεις 118.000,00 0,00 177.000,00 295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Marketing 106.200,00 159.300,00 265.500,00 531.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

∆ιοίκηση Εργου 89.000,00 178.400,00 89.000,00 356.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Συµµετοχή σε αύξηση Μ.Κ. 
θυγατρικών 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

"ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε." 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

"ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε." 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Κεφάλαιο Κίνησης  650.000,00 441.859,00 0,00 1.091.859,00 387.371,29 0,00 387.371,29 387.371,29 0,00 387.371,29

Τόκοι βραχυπροθέσµων τραπεζικών 
χορηγήσεων 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 387.371,29 0,00 387.371,29 387.371,29 0,00 387.371,29

Λοιπές δαπάνες 400.000,00 441.859,00 0,00 841.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 22.373.350,00 7.570.114,00 2.148.395,00 32.091.859,00 20.037.371,29 489.818,11 20.527.189,40 20.155.371,29 371.818,11 20.527.189,40
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6. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

6.1. ∆ραστηριότητα 

 
Η διάκριση του κύκλου εργασιών σε πωλήσεις εσωτερικού-εξωτερικού ανά είδος 
δραστηριότητας εµφανίζεται στον Πίνακα που ακολουθεί: 
 
 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 2000 2001 2002 
 (σε χιλ. €) 
Κύκλος εργασιών 
εσωτερικού 

   

Βιοµηχανικές δραστηριότητες    
Εµπορικές δραστηριότητες 
(χονδρική πώληση) 

 
439,15 

 
7,35 

 
- 

Εµπορικές δραστηριότητες 
(λιανική πώληση) 

 
- 

 
- 

 
- 

Κατασκευή κτιρίων & 
τεχνικών έργων  

   
8.184,94 

∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας έναντι αµοιβής ή 
βάσει µίσθωσης 

   
844,17 

Σύνολο κύκλου εργασιών 
εσωτερικού (Α) 

 
439,15 

 
7,35 

 
9.029,11 

Κύκλος εργασιών 
εξωτερικού  

   

Βιοµηχανικές δραστηριότητες - - - 
Εµπορική δραστηριότητα - - - 
Σύνολο κύκλου εργασιών 
εξωτερικού (Β) 

 
- 

 
- 

 
- 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α+Β) 

 
439,15 

 
7,35 

 
9.029,11 
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6.2. Εξέλιξη εργασιών - αποτελεσµάτων 

 
Στον Πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται αναλυτικά ο λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσεως 
της Εταιρίας για την περίοδο 2000-2002.  
Σηµειώνεται τα κονδύλια της χρήσης 2002 δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της 
προηγούµενης χρήσης, γιατί έχουν προέλθει από τη συγχώνευση µε απορρόφηση των "ΤΕΧΝΟ 
ΑΤΕ" και "REDS A.E." από την Εταιρεία,  η οποία εγκρίθηκε µε την µε αριθµ.Κ2-17046/24.12.02 
Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
 
 

  2000 2001 2002 
  (σε χιλ. €) 
Σύνολο Kύκλου Eργασιών Eταιρίας 439,15 7,35 9.029,11
Mείον: Kόστος Πωλήσεων προ Aποσβέσεων 440,54 7,13 8.115,67
Mικτό Kέρδος (προ Aποσβέσεων) -1,39 0,22 913,44
(% στον κύκλο Eργασιών) - 2,9% 10,1%
Πλέον: Άλλα Έσοδα Eκµετάλλευσης 37,33 35,21 978,23
Σύνολο  35,94 35,43 1.891,67
Mείον:  Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 676,71 806,93 862,82
(% στον κύκλο Eργασιών) - - 9,56%
Λειτουργικό Aποτέλεσµα προ Aποσβέσεων  -640,77 -771,51 1.028,85
(% στον κύκλο Eργασιών) - - 11,4%
Πλέον: Έσοδα Χρεογράφων 1,40 364,63 152,46
Πλέον: Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 2.496,65 47,81 97,76
Mείον: Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 994,03 771,73 14,29
Kέρδη προ Tόκων & Aποσβέσεων 863,24 -1.130,79 1.264,78
(% στον κύκλο Eργασιών) - - 14,0%
Mείον: Xρεωστικοί Tόκοι και Συναφή Έξοδα 156,94 0,45 412,47
Πλέον: Πιστωτικοί Tόκοι και Συναφή Έσοδα 357,65 67,62 5,03
Kέρδη προ Aποσβέσεων 1.063,95 -1.063,62 857,33
(% στον κύκλο Eργασιών) - - 9,5%
Μείον:  Αποσβέσεις Ενσωµατωµένες στο 
Λειτουργικό Κόστος 366,99 297,37

841,83

Kέρδη προ Φόρων 696,96 -1.360,99 15,50
(% στον κύκλο Eργασιών) - - 0,2%
Mείον: Φόροι Xρήσης και λοιποί Φόροι  511,02 57,48 79,62
Mείον: Aµοιβές Mελών ∆.Σ. 0,00 0,00 0,00
Kέρδη µετά από Φόρους Xρήσης & Aµοιβές 
∆.Σ. 185,94 -1.418,47 -64,12
(% στον κύκλο Eργασιών) - - -
Μείον: Φόροι Φορολογικού Eλέγχου 
Προηγούµενων Χρήσεων 0,00 0,00 0,00

Kέρδη µετά από Φόρους Xρήσης, Aµοιβές 
∆.Σ. & Φόρους Φορολογικού Eλέγχου 185,94 -1.418,47 -64,12
(% στον κύκλο Eργασιών) - - -

 
 
Κύκλος εργασιών 
 
Στη χρήση 2002, ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας ανήλθε σε 9.029,11 χιλ. € και προήλθε κατά 
8.184,94 χιλ. € από την κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων και κατά 844,17 χιλ. € από τη 
διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης. Συγκεκριµένα, το ποσό των 
8.184,94 χιλ. € προήλθε από ιδιωτικό τεχνικό έργο, βάσει σύµβασης κατασκευής της 
31.05.2002, µεταξύ της εταιρείας ΤΕΧΝΟ ΑΤΕ, που απορροφήθηκε από την REDS Α.Ε. (πρώην 
ΚΑΜΠΑΣ) και τη ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ. Κατά την προηγούµενη χρήση 2001 ο κύκλος 
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εργασιών της Εταιρίας είχε ανέλθει σε 7,35 χιλ. € και προήλθε από περιορισµένη εµπορική 
δραστηριότητα.  
 
 
 Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 
 
Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης για το έτος 2002, ύψους 978,23  έναντι 35,21 χιλ. €. για την 
χρήση 2001,  προήλθαν  από ενοίκια της Εταιρίας από εκµίσθωση ιδιόκτητων χώρων στο 
Ψυχαγωγικό Κέντρο VESOMARE στην Πάτρα για τη περίοδο 01.09-31.12.2002, καθώς και των 
κτιρίων και  του αµπελώνος στην περιοχή Μαντινείας – Τρίπολης.  
 
 
Λειτουργικά έξοδα (προ αποσβέσεων) 
 
Τα έξοδα διοίκησης (προ αποσβέσεων) περιλαµβάνουν αµοιβές προσωπικού και νοµικών 
συµβούλων, αµοιβές και έξοδα τεχνικών και λοιπών συµβούλων,  διάφορα διοικητικά έξοδα 
όπως δαπάνες στέγασης γραφείων, έξοδα δηµοσιεύσεων, συνδροµές και λοιπές κοινόχρηστες 
δαπάνες. Τα εν λόγω έξοδα ανήλθαν το 2002 σε 862,82 χιλ. € έναντι 806,93 χιλ. € περίπου το 
2001.  
 
Έσοδα Χρεογράφων 
 
Στη χρήση 2002, τα έσοδα χρεογράφων ανήλθαν σε 152,46 χιλ. € έναντι 364,63 χιλ. € το 2001. 
Προήλθαν από τους τόκους των µη διατεθέντων κεφαλαίων, εκ των αντληθέντων από αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, τα οποία ήταν επενδεδυµένα σε καταθέσεις προθεσµίας 
(repos),.   
 
 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα / έσοδα 
 
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την εξέλιξη των χρηµατοοικονοµικών εξόδων της 
Εταιρίας κατά την τριετία 2000-2002: 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 2000-2002 
 2000 2001 2002 
 (σε χιλ. €) 
Τόκοι µακροπρόθεσµων δανείων - - - 
Τόκοι βραχυπρόθεσµων δανείων 156,94 - 412,47 
Προµήθειες Ε/Ε, επιταγών, 
χαρ/µα συµβάσεων κλπ. 

- 0,45 - 

ΣΥΝΟΛΟ 156,94 0,45 412,47 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα της εταιρίας παρουσίασαν µείωση από 156,94 χιλ. € το 2000 σε 
0,45 χιλ. € το 2001 ενώ παρουσίασαν αύξηση σε 412,47 € το 2002 , γεγονός που οφείλεται στην 
αύξηση του βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού της εταιρίας, ο οποίος χρησιµοποιήθηκε 
για την απόκτηση των συµµετοχών στις εταιρείες ΤΕΧΝΟ Α.Τ.Ε. και  REDS A.E.  
Στη χρήση 2002, τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα της Εταιρίας διαµορφώθηκαν σε 5,03 χιλ. € και 
αφορούν σε πιστωτικούς τόκους.  
 
 
 
 
Έκτακτα Αποτελέσµατα  
 
Τα έκτακτα έσοδα / κέρδη της Εταιρίας ανήλθαν σε 97,76 χιλ. € και αναλύονται παρακάτω: 
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ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ∆Α 2002 (σε €) 

Εκπτώσεις φόρων 
16,84 

Πώληση σήµατος «ΚΑΜΠΑ» 
35.216,43 

Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα 
188,39 

ΣΥΝΟΛΟ 
35.421,66 

 
 
 
 
 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡ∆Η 2002 (σε €) 
Κέρδη  από πώληση παγίων                                                                 43.580,04 

ΣΥΝΟΛΟ 
43.580,04 

 
 

ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002 (σε €) 
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Φόρων  4.374,04 
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Ασφαλιστικών Εισφ. 8.196,24 

ΣΥΝΟΛΟ  
12.570,28 

 
 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002 (σε €) 
Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις αποζηµίωσης 
προσωπικού  

6.190,32 

 
Τα έκτακτα έξοδα / ζηµίες της Εταιρίας ανήλθαν σε 14,29 χιλ. € και αναλύονται παρακάτω: 
 
 

ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ∆Α 2002 (σε €) 
Φορολογικά  και λοιπά πρόστιµα            4.102,99 
Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταµείων          3.620,42 
Συναλλαγµατικές διαφορές                                                                               793,37 
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα           978,77 

ΣΥΝΟΛΟ  
       9.495,55 

 
 

 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 2002 (σε €) 

Ζηµιές από πώληση παγίων            
0,05 

ΣΥΝΟΛΟ 
0,05 

 
 

ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002 (σε €) 
Φόροι τόκων προηγούµενης χρήσης    4.790,92 

 
Αποσβέσεις 
 
Η Εταιρία ιστορικά κατά πάγια τακτική της, διενεργεί τις προβλεπόµενες από το νόµο 
αποσβέσεις. Η κατανοµή των αποσβέσεων για την περίοδο 1999-2001 έχει ως εξής: 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 2000-2002 

 2000 2001 2002 
 (σε χιλ. €) 
Κόστος πωλήσεων  - - 13,52 
Έξοδα διάθεσης - - - 
Έξοδα διοίκησης 366,99 297,37 828,32 
ΣΥΝΟΛΟ 366,99 297,37 841,83 

 
 
Αποτελέσµατα προ φόρων  
 
Στη χρήση 2002 η Εταιρία παρουσίασε κέρδη προ φόρων ποσού 15,50 χιλ. € έναντι ζηµίας 
1.360,99 χιλ. €  το 2001.  
 
 

6.3. ∆ιάθεση των προ αποσβέσεων κερδών 

 
 

  2000 σε € 2001 σε € 2002 σε € 
Σύνολο 2000-

2002 % 
Kέρδη προ Φόρων και 
Aποσβέσεων 1.063,95 -1.063,62 857,33 857,67 101,8%
Αποθεµατικά προς 
∆ιάθεση 0,00 0,00 -15,50 -15,50 -1,8%
ΣYNOΛO 1.063,95 -1.063,62 841,83 842,17 100,0%
∆ιατέθηκαν ως ακολούθως:           
Σύνολο Aποσβέσεων 366,99 297,37 841,83 1.506,19 178,85%
Tακτικό Aποθεµατικό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Έκτακτα & Ειδικά 
Αποθεµατικά 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Αφορολόγητο Αποθεµατικό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Φόροι Χρήσης 511,02 57,48 79,62 648,12 76,96%
Mερίσµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Aµοιβές Mελών ∆.Σ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
∆ιανοµή κερδών στο 
προσωπικό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Yπόλοιπο Kερδών εις Nέον 185,94 -1.418,47 -79,62 -1.312,14 -155,81%
ΣYNOΛO 1.063,95 -1.063,62 841,83 842,17 100,00%
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6.4. Ανάλυση οικονοµικής κατάστασης 

Η εξέλιξη των µεγεθών του Ισολογισµού της περιόδου 2000-2002 παρουσιάζεται στον παρακάτω 
Πίνακα: 
 
  2000 2001 2002 
 (σε χιλ. €) 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 378,67 274,86 1.911,04 
Aναπόσβεστες Aσώµατες Aκινητοποιήσεις 17,74 0,00 0,00 
Eνσώµατες Aκινητοποιήσεις 13.196,20 12.203,36 28.990,61 

Μείον: Συσσωρευµένες Aποσβέσεις 873,70 890,87 2.560,27 
Aναπόσβεστες Eνσώµατες 
Aκινητοποιήσεις 12.322,51 11.312,49

 
26.430,34 

Σύνολο Ακινητοποιήσεων 12.340,25 11.312,49 26.430,34 

Συµµετοχές σε συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 9.364,64 11.373,28 28.537,92 

Λοιπές Mακροπρόθεσµες Aπαιτήσεις 3,98 3,73 128,92 

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 21.708,87 22.689,50 55.097,18 
Πελάτες 303,08 892,31 5.034,69 

Χρεώστες ∆ιάφοροι 2.305,31 2.128,24 2.590,67 

Λοιπές Aπαιτήσεις 211,98 3,48 233,99 

Xρεόγραφα 10.271,48 0,02 0,02 

∆ιαθέσιµα  2.515,02 8.797,09 2.415,13 

Σύνολο Kυκλοφορούντος Eνεργητικού 15.606,87 11.821,14 10.274,50 
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 0,00 0,00 2,70 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 37.694,40 34.785,50 67.285,42 
Λογαριασµοί Τάξεως Χρεωστικοί 1.361,85 1.361,85 22.688,27 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ  

Mετοχικό Kεφάλαιο 35.670,33 35.625,74 53.869,96 

∆ιαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο 11.357,19 11.357,19 12.415,44 
∆ιαφορές Αναπροσαρµογής -Eπιχορηγήσεις 
Eπενδύσεων 0,00 0,00

 
0,00 

Aποθεµατικά (τακτικό- ειδικά-έκτακτα-
αφορολ.) 739,20 783,79

 
784,26 

Αποτελέσµατα εις Νέον -11.836,49 -13.254,96 -15.036,44 

Σύνολο Iδίων Kεφαλαίων 35.930,23 34.511,76 52.033,22 
Προβλέψεις 602,30 15,36 56,24 
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Yποχρεώσεων 0,00 0,00 412,74 

Προµηθευτές  106,15 99,26 9.010,94 

Επιταγές - Γραµµάτια Πληρωτέα  1,61 1,61 1,61 
Τράπεζες Λογαριασµοί Βραχυπρόθεσµων 
Υποχρεώσεων 336,45 42,98

195,33 

Yποχρεώσεις από Φόρους - Tέλη - 
Ασφαλιστικά Ταµεία 628,49 61,73

320,47 

Λοιπές Yποχρεώσεις 87,16 50,48 4.712,93 

Σύνολο Bραχυπρόθεσµων Yποχρεώσεων 1.159,87 256,06 14.241,29 
Σύνολο Yποχρεώσεων 1.159,87 256,06 14.654,04 
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 2,00 2,32 541,93 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 37.694,40 34.785,50 67.285,42 

Λογαριασµοί Τάξεως Πιστωτικοί 1.361,85 1.361,85 22.688,27 
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Έξοδα εγκατάστασης - Ασώµατες ακινητοποιήσεις 
 
Η ανάλυση των εξόδων εγκατάστασης στις 31.12.2002 παρουσιάζεται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 
 

Έξοδα εγκατάστασης - Ασώµατες ακινητοποιήσεις 31.12.2002 
(σε €) 

  Αξία κτήσης Αποσβέσεις 
Αναπόσβεστη 

αξία 

ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
   

ΕΞΟ∆Α Ι∆ΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 972.682,61 371.967,02 600.715,59 
ΕΞΟ∆Α ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & 
ΕΚ∆. ΟΜΟΛ. ∆ΑΝ. 1.095.573,84 570.674,95 524.898,89 
ΕΞΟ∆Α ΚΤΗΣΕΩΣ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 761.358,60 317.576,49 443.782,11 
ΕΞΟ∆Α ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 40.398,37 14.032,27 26.366,10 
ΤΟΚΟΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 525.462,73 210.185,10 315.277,63 
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 647.101,98 647.101,97 0,01 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
   

ΕΞΟ∆Α ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
608.609,66 608.609,66 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 4.651.187,79 2.740.147,46 1.911.040,33 
 
 
 
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 
 
Η ανάλυση των Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων στις 31.12.2002 παρουσιάζεται στον πίνακα που 
ακολουθεί. 
 

Ανάλυση ενσώµατων ακινητοποιήσεων 31.12.2002 (σε €) 

  
Αξία κτήσης Αποσβέσεις 

Αναπόσβεστη 
αξία 

Γήπεδα - Oικόπεδα 3.513.183,70 0,00 3.513.183,70 
Αγροί-Φυτείες 4.634.286,69 0,00 4.634.286,69 
Κτίρια και τεχνικά έργα 19.757.654,83 2.465.508,00 17.292.146,83 
Μηχαν. εγκατ.και λοιπός τεχν. εξοπλισµός 102,71 102,70 0,01 
Μεταφορικά µέσα 2.465,15 462,21 2.002,94 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 332.513,37 94.196,33 238.317,04 
Ακινητοπ. υπό εκτέλεση και προκαταβολές 750.408,02 0,00 750.408,02 
Σύνολο 28.990.614,47 2.560.269,24 26.430.345,23 
 
 
 
 



 62 

 
Συµµετοχές σε συνδεδεµένες και λοιπές επιχειρήσεις 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συµµετοχές της εταιρίας σε συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις όπως διαµορφώθηκαν στις 31.12.2002: 
 
Η εταιρεία συµµετέχει κατά 100% στο µετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών "ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
Α.Ε.", "ΓΥΑΛΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.", "ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.",  
"P.M.S. PARKING SYSTEMS A.E." και κατά 67% στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας "ΛΟΦΟΣ 
ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε." 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ REDS A.E. 31.12.2002 

Εταιρία 

Συνολικός 
αριθµός 
µετοχών 
εταιρίας 
συµ/χής 

Αριθµός 
µετοχών 

που κατέχει 
η Eταιρία 

Ονοµαστική 
Αξία 

µετοχής        
(σε €) 

% Συµ/χής 
Αξία κτήσης 
31.12.2002 

Ίδια κεφάλαια 
εταιρίας 

συµµετοχής 
31.12.2002 

Εσωτερική 
λογιστική αξία 
συµµετοχής 

∆ιαφορά 
µεταξύ  

εσωτερικής 
λογιστικής 

αξίας 
συµµετοχής 
και αξίας 
κτήσεως  

ΚΑΝΤΖΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 382.000 382.000 29,35 € 100,00% 11.185.287,67 9.754.790,13 9.754.790,13 -1.430.497,54 

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ 60.000 60.000 1,00 € 100,00% 64.563,40 52.439,42 52.439,42 -12.123,98 
ΓΥΑΛΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ 7.986.000 7.986.000 1,00 € 100,00% 7.990.563,40 7.765.710,05 7.765.710,05 -224.853,35 

P.M.S. PARKING 
SYSTEMS AE 360.000 359.999 1,00 € 99,9997% 359.999,00 279.857,48 279.856,70 -80.142,30 

ΛΟΦΟΣ 
ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ 4.545.455 3.045.455 2,93 € 67,00% 8.937.502,57 13.227.971,79 8.862.741,54 -74.761,03 

ΣΥΝΟΛΟ         28.537.916,04   26.715.537,84 -1.822.378,20 

 
 
Απαιτήσεις 
 
-Πελάτες  
 
Στις 31.12.2002, το ύψος των απαιτήσεων από πελάτες ανέρχεται σε 5.034,69 χιλ. €  εκ των 
οποίων ποσό 3.478,39 αφορά σε απαίτηση από τη θυγατρική ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ.   
Η χρονική ενηλικίωση του λογαριασµού Πελάτες την 31.12.2002 παρουσιάζεται στον ακόλουθο 
πίνακα: 
 
 

Χρονική Ενηλικίωση του λογ/µού “Πελάτες” την 31.12.2002 

Υπόλοιπα Πελατών 31.12.01  Ποσά σε χιλ. € %  
Μέχρι 30 ηµέρες 9,08 0,18% 

Από 31 έως 60 ηµέρες  336,27 6,68% 

Από 61 έως 90 ηµέρες 0,00 0% 

Από 91 έως 120 ηµέρες 0,00 0% 

Από 121 έως 180 ηµέρες 3.577,10 71,05% 
Από 181 έως 360 ηµέρες 181,50 3,60% 
Πάνω από 361 ηµέρες 930,74 18,49% 
Σύνολο 5.034,69 100,0 % 
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- Επισφαλείς Πελάτες  
 

Ποσόν € 2.622.279,04 αφορά σε επισφαλείς απαιτήσεις από το 1996, οι  οποίες προέρχονται από 

την τότε εµπορική οινοποιητική δραστηριότητα της Εταιρίας, η οποία και διεκόπη όταν η Εταιρία 

υπήχθη στις διατάξεις του άρθρου 44 ν. 1892/92, περί προβληµατικών επιχειρήσεων. Η Εταιρία 

κατά την χρήση 1997 διενήργησε πρόβλεψη για την απόσβεση των εν λόγω επισφαλών πελατών, 

επιβαρύνοντας αντιστοίχως τα αποτελέσµατα της. 
 
 
- Χρεώστες ∆ιάφοροι 
 
Στις 31.12.2002 η Εταιρία είχε απαιτήσεις από Χρεώστες ∆ιάφορους, οι οποίες ανέρχονται σε 
2.590,67 χιλ. €, το υπόλοιπο των οποίων αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:  
  

Χρεώστες ∆ιάφοροι 31.12.2002 (σε €) 
Ελληνικό ∆ηµόσιο – Προκ. Φόρου 
Εισοδήµατος 

200.773,22 

Ελληνικό ∆ηµόσιο - Απαλλοτριώσεις 
γηπέδων αγρών 

1.751.774,03 

Λοιποί χρεώστες 131.829,54 
Παρακρ. Φόροι Εισοδ. από τόκους και 
από τόκους repos 

11.956,13 

Προκαταβληθέντες φόροι ( 3% ) 245.548,34 
Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σε 
Ελλ. ∆ηµόσιο 

248.783,74 

Σύνολο 2.590.665,00 
 
 
Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Με βάση την  Απόφαση της ∆εύτερης Επαναληπτικής  Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 
23.07.2002, η εταιρεία αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου  κατά ποσό 
32.691.859,20  € µε την καταβολή µετρητών µε την έκδοση 16.765.056 νέων κοινών ανωνύµων 
µετοχών ονοµαστικής αξίας 1,70 € εκάστη και τιµή διάθεσης 1,95 €, µε δικαίωµα προτίµησης 
υπέρ των παλαιών µετόχων.  
Η ανωτέρω αύξηση εγκρίθηκε µε την µε αριθµ. Κ2-10903/21.08.2002 Απόφαση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης.   
Από την παραπάνω αύξηση αντλήθηκαν συνολικά  κεφάλαια ύψους 20.927.189,40 € µε την 
έκδοση 10.731.892 νέων κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 1,70 € εκάστη και τιµή 
διάθεσης 1,95 €. Από το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων ποσό 2.682.973,00 € ήχθησαν σε 
πίστωση του λογαριασµού «διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Η πιστοποίηση 
καταβολής της ανωτέρω αύξησης έγινε µε την µε αριθµ. Κ2- 16326/20-12-02 Απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. 
Με  την   Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 30.12.2002 αποφασίστηκε η προσαρµογή 
του µετοχικού κεφαλαίου, µετά την πραγµατοποιηθείσα µερική κάλυψη της αύξησης της 
23.07.2002, σύµφωνα µε το άρθρο 13α παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920.   Έτσι την 31.12.2002 το 
µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 53.868.960,40 € διαιρούµενο σε 31.688.212 κοινές 
ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,70 € εκάστη. 
 
Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις της Εταιρίας την 31.12.2002 ανέρχονται σε 56,24 χιλ. € και αφορούν εξ 
ολοκλήρου προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού.   
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Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
 
Στις 31.12.2002, η Εταιρία είχε µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ύψους 412,74 χιλ. € που 
αφορούν  σε εγγυήσεις συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων που έχουν ληφθεί  από τους µισθωτές 
του ψυχαγωγικού κέντρου Veso – Mare  στην Πάτρα. 
 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  
 
-Υποχρεώσεις προς Προµηθευτές 
 
Μέρος των  προµηθευτών αφορούν κυρίως σε ανεξόφλητα υπόλοιπα παρελθουσών χρήσεων. 
Ποσόν ύψους 73,25 χιλ € έχει κατατεθεί σε λογαριασµό της Εθνικής Τράπεζας, για την κάλυψη 
των συγκεκριµένων υποχρεώσεων, όπως προβλέπετο από τη «συµφωνία πιστωτών» του 
άρθρου 44 ν. 1892/92.  
 
Το τρέχον υπόλοιπο της Εταιρίας προς τους προµηθευτές της στις 31.12.2002 ανέρχεται σε  
9.010,94 χιλ. €.   
 
Σηµειώνεται, ότι η Εταιρία δεν έχει καµία σχέση εξάρτησης µε κανέναν από τους προµηθευτές 
της. 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η χρονική ωρίµανση του υπολοίπου των προµηθευτών: 
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

(σε χιλ. €)  
1-30 ηµέρες 225,09 
31-60 ηµέρες 36,94 
61-90 ηµέρες 8.670,79 
91-120 ηµέρες 0,45 
121-180 ηµέρες 3,94 
181-360 ηµέρες 0,48 
Πάνω από 360 ηµέρες 73,25 
Σύνολο 9.010,94 
 
 
Τράπεζες Λ/σµός Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 
 
Το σύνολο των τραπεζικών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων στις 31.12.2002 ανήλθε σε 195,33 
χιλ. € παρουσιάζοντας αύξηση από την 31.12.2001, όπου ανήρχοντο σε 42,98 χιλ. €. 
 
Η Εταιρία δεν έχει ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις προς Τράπεζες. 
 
 
 
Φόροι - Τέλη και Ασφαλιστικοί οργανισµοί 
  
Την 31.12.2002, οι υποχρεώσεις της Εταιρίας από φόρους – τέλη και ασφαλιστικά ταµεία 
διαµορφώθηκαν σε 320,47 χιλ. €.  Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση των εν 
λόγω υποχρεώσεων: 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 
31.12.2002 (σε €) 

ΦΠΑ 43.125,44 
ΦΟΡΟI - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 24.958,36 
ΦΟΡΟI - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 52.945,73 
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 164.764,88 

ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ & ΕΙ∆.ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (Γ 278/96) 360,54 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 286.154,95 
    
Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) 29.401,22 
ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 3.049,60 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 1.867,54 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 34.318,36 
ΣΥΝΟΛΟ 320.473,31 
 
Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχουν οφειλές σε καθυστέρηση προς το ∆ηµόσιο και τα ασφαλιστικά 
ταµεία. 
 
Υποχρεώσεις προς Πιστωτές διάφορους 
 
Το υπόλοιπο της Εταιρίας προς τους πιστωτές  στις 31.12.2002 ανήλθε σε 92,45 χιλ. €.  Το 
ποσό αυτό προέρχεται από υποχρεώσεις παρελθουσών χρήσεων προς τρίτους. Από το ποσό 
αυτό 43 χιλ. € περίπου, καλύπτονται από την «συµφωνία πιστωτών» του άρθρου 44, το δε 
υπόλοιπο ποσόν των 49,45 χιλ. € αφορά σε τρέχουσες υποχρεώσεις της Εταιρίας προς τους 
πιστωτές της.  

6.5. Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες χρήσεων 2000-2002 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η εξέλιξη των βασικότερων χρηµατοοικονοµικών 
δεικτών της Εταιρίας για τις χρήσεις 2000 έως 2002. 
 
 2000 2001 2002 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%)    
Κύκλου εργασιών 384,4% (98,3%) 122.815,3% 
Κερδών προ φόρων - - - 
Κερδών µετά από φόρους & αµοιβές ∆.Σ. - - - 
Ενσώµατων παγίων (σε αξία κτήσης) -31,2% (7,5%) 137,6% 
Συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων 126,8% (7,7%) 93,4 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%)    
Αποδ. Ιδίων κεφαλαίων (µ.ό.) 2,8% (3,9%) 0,0% 
Αποδ. Συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων (µ.ό.) 
(προ φόρων και χρεωστικών τόκων) 

3,1% (3,8%) 0,8% 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες) 
Απαιτήσεων  252 - 213 
Προµηθευτών  89 - 405 
Αποθεµάτων  - - - 
∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)    
Ξένα / Ίδια κεφάλαια 0,03 0,01 0,29 
Τραπεζικές υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια 0,01 0,00 0,00 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) 
Γενική ρευστότητα 13,43 45,75 0,70 
Άµεση ρευστότητα 13,43 45,75 0,70 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) 
Χρηµ/κά έξοδα / Μικτό κέρδος - - 45,8% 
Χρηµ/κά έξοδα / Κέρδη προ τόκων και φόρων 18,4% - 96,4% 
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6.6. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία  

 
Στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό της Εταιρίας της χρήσης 2002 υπάρχουν οι ακόλουθες 
σηµειώσεις: 
 
 
1.   Oι εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ανωτέρω ενοποίηση είναι η µητρική "REDS A.E." 
(πρώην Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.), οι κατά 100% θυγατρικές της "ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
Α.Ε.", "ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.", "ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.",      
"P.M.S. PARKING SYSTEMS A.E." και η κατά 67% θυγατρική "ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε." η 
οποία συµπεριελήφθη  για πρώτη φορά στην ενοποίηση, στη χρήση 2002. 
2.    Τα κονδύλια της κλειόµενης χρήσης δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της 
προηγούµενης χρήσης, γιατί συµπεριλαµβάνουν ποσά τα οποία έχουν προέλθει από τη 
συγχώνευση µε απορρόφηση των κατά 100% θυγατρικών "ΤΕΧΝΟ ΑΤΕ"  και "REDS A.E."        
από τη µητρική  "REDS A.E." (πρώην ΚΑΜΠΑΣ). Η συγχώνευση των εταιρειών αποφασίστηκε 
µε τις από 30/08/02 αποφάσεις των ∆.Σ. των εταιρειών και  εγκρίθηκε µε την µε  αριθµ.Κ2-
17046/24.12.02 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 12999/31-12-02). 
3.   Στη Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της µητρικής "REDS A.E." (πρώην 
ΚΑΜΠΑΣ), την 23/07/02 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας µε 
καταβολή µετρητών ποσού 32.691.859,20 €, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών 
µετόχων, η οποία εγκρίθηκε  µε την µε αριθµ. Κ2-10903/21-08/02 Απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης. 
Η άσκηση δικαιώµατος προτίµησης έγινε την περίοδο 18/11-02/12/02. Η πιστοποίηση 
καταβολής εγκρίθηκε µε την µε αριθµ. Κ2-16326/20-12-02 Απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης µε την 
οποία πιστοποιήθηκε αύξηση κατά ποσόν 20.927.189,40 €. Με την Απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. 
των µετόχων της µητρικής την 30/12/02 τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού, ως προς 
το ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου,  το οποίο µετά την ως άνω µερική κάλυψη ανέρχεται  σε 
53.869.960,40 €. 
4.    Ο ενοποιηµένος ισολογισµός  προέκυψε από την ενοποίηση µε τη µέθοδο της ολικής 
ενοποίησης των κονδυλίων Ενεργητικού, Παθητικού και Αποτελεσµάτων Χρήσεως των 
παραπάνω εταιρειών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20. 
5.    Επί των ακινήτων των εταιρειών του οµίλου δεν υφίστανται βάρη. 
6.    Απασχολούµενο προσωπικό στις ενοποιούµενες εταιρείες 36 άτοµα. 
7.    Ακολουθήθηκαν οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές µε την προηγούµενη χρήση. 
8.    ∆εν υπάρχουν επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές των εταιρειών του οµίλου, καθώς και 
αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση  
στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία του οµίλου. 
9.  Χρεωστική διαφορά  ποσού 1.624,72 χιλ. ευρώ, που προέκυψε κατά την απορρόφηση,  
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2166/1993, θυγατρικών εταιρειών, συµψηφίστηκε απ΄ ευθείας µε 
τη "∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο", κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων της Εγκυκλίου 
του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών ΠΟΛ 1038/05.03.2003 
10.  Η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας στη συνεδρίασή της την   
20.02.2003 αποφάσισε την αλλαγή επωνυµίας της εταιρείας  από "Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
Α.Ε." σε "REDS Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών", διατηρώντας έτσι την 
επωνυµία της απορροφηθείσης θυγατρικής. Η αλλαγή αυτή εγκρίθηκε µε την Κ2-3082/14-03-
2003  Απόφαση του Υπουργείου  Ανάπτυξης. 
 
 
Σηµειώνεται ότι η Εταιρία συνέταξε ενοποιηµένο ισολογισµό για πρώτη φορά στη χρήση 2000 
και οι εταιρίες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της χρήσης 2000 είναι η µητρική «REDS 
A.E.» (πρώην ΚΑΜΠΑΣ)  και η θυγατρική της "ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ". 
 
Oι εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της χρήσης 2001 είναι η µητρική "REDS A.E." 
(πρώην ΚΑΜΠΑΣ) και οι θυγατρικές της "ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε", "ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.", "ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε." και η "P.M.S. PARKING SYSTEMS 
A.E.". 
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6.6.1. Εξέλιξη εργασιών - αποτελεσµάτων  

 
Στον Πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται αναλυτικά ο λογαριασµός ενοποιηµένων 
αποτελεσµάτων χρήσεως της Εταιρίας για τις χρήσεις 2000-2002. 
 

 2000  2001  2002 

 (σε χιλ. €) 
Σύνολο Κύκλου Εργασιών Εταιρίας 439,15 7,35 480,40
Μείον: Κόστος Πωλήσεων προ 
Αποσβέσεων 440,54 7,13 

422,69

Μικτό Κέρδος προ Αποσβέσεων -1,39 0,22 57,71
(% στον κύκλο Εργασιών) -0,3% 2,9% 12,0%

Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 37,33 65,09 996,04

Σύνολο  35,94 65,30 1.053,74
Μείον:  Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 681,24 944,48 1.262,81

Μείον:  Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης 0,00 0,00 14,59

(% στον κύκλο Εργασιών) - - -
Λειτουργικό Αποτέλεσµα προ 
Αποσβέσεων   -645,30 -879,17 -223,65
(% στον κύκλο Εργασιών) - - -
Κέρδη από πώληση Συµµετοχών και 
Χρεογράφων 0,00 0,00 0,00
Πλέον: Έσοδα από Συµµετοχές (και 
Κοινοπραξίες) 0,00 0,00 0,00
Πλέον: Έσοδα Χρεογράφων 1,40 369,34 247,52

Πλέον: Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 65,99 47,84 54,33

Μείον: Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 351,96 773,03 18,91

Κέρδη προ Τόκων & Αποσβέσεων -929,87 -1.235,02 59,29
(% στον κύκλο Εργασιών) - - 12,3%
Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή 
Έξοδα 159,88 1,27 455,57
Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή 
Έσοδα 357,65 78,81 7,19
Κέρδη προ Αποσβέσεων -732,10 -1.157,47 -389,08
(% στον κύκλο Εργασιών) - - -
Μείον:  Αποσβέσεις Ενσωµατωµένες 
στο Λειτουργικό Κόστος 605,96 738,52 1.530,48
Κέρδη (Ζηµίες) προ Φόρων -1.338,06 -1.895,99 -1.919,56
(% στον κύκλο εργασιών) - - -

Μείον: Φόροι Χρήσης και λοιποί Φόροι  511,02 120,80 132,29

Μείον: Αµοιβές Μελών ∆.Σ. 0,00 0,00 0,00
Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & 
Αµοιβές ∆.Σ. -1.849,08 -2.016,79 -2.051,84
(% στον κύκλο Εργασιών) - - -

Μείον: ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00 0,00 36,82
Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, 
Αµοιβές ∆.Σ. και ∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας -1.849,08 -2.016,79 -2.015,02
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Παρακάτω, παρατίθεται συνοπτική ανάλυση των λογαριασµών των ενοποιηµένων 
αποτελεσµάτων. 
 
 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα κονδύλια της κλειόµενης χρήσης 2002 δεν είναι συγκρίσιµα µε τα 
αντίστοιχα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης 2001, γιατί συµπεριλαµβάνουν ποσά τα οποία 
έχουν προέλθει από τη συγχώνευση µε απορρόφηση των κατά 100% θυγατρικών "ΤΕΧΝΟ 
ΑΤΕ"  και "REDS A.E." από τη µητρική  "REDS A.E." (πρώην ΚΑΜΠΑΣ).  
 
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της χρήσης 2002 διαµορφώθηκε σε 480,40 χιλ. € και 
προήλθε κατά 116,23 χιλ. € από υπηρεσίες  χώρων στάθµευσης οχηµάτων και κατά 364,17 χιλ. 
€ από διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης. Ο ενοποιηµένος 
κύκλος εργασιών προέρχεται  από τη µητρική εταιρία  και την θυγατρική «PMS PARKING 
SYSTEMS AE”. 

 
Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης για το έτος 2002, ύψους 996,04 χιλ. €  προήλθαν κατά το 
µεγαλύτερο µέρος τους από τη µητρική Εταιρία και αποτελούν έσοδα από την εκµίσθωση του 
ψυχαγωγικού κέντρου “VESOMARE”, ιδιοκτησίας της συγχωνευθείσης εταιρείας ΤΕΧΝΟ Α.Τ.Ε. 
 
 
Τα έξοδα διοίκησης (προ αποσβέσεων)  του Οµίλου περιλαµβάνουν κυρίως  αµοιβές και 
έξοδα διοικητικού προσωπικού,  αµοιβές τρίτων και λοιπά διοικητικά. Τα εν λόγω έξοδα 
διαµορφώθηκαν σε 1.262,81 € το 2002 έναντι 944,48 χιλ. € το 2001.  
 
Τα Έσοδα χρεογράφων του Οµίλου ανήλθαν 247,52 χιλ. € και προήλθαν κατά 152,46 χιλ. € 
από τη µητρική εταιρία και συγκεκριµένα από τους τόκους των αδιάθετων κεφαλαίων που 
αντλήθηκαν κατά την προηγούµενη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και κατά 95,06 χιλ. € 
προήλθαν από  τις θυγατρικές. 
 
Οι πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα στη χρήση 2002, ανήλθαν σε  7,19 χιλ. €. 
 
Οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα του οµίλου διαµορφώθηκαν σε 455,57 χιλ. € το 2002 
έναντι 1,27 χιλ. € το 2001 και οφείλεται κυρίως στην αύξηση του βραχυπρόθεσµου τραπεζικού 
δανεισµού της µητρικής Εταιρίας.   
 
Οι αποσβέσεις του Οµίλου την 31.12.2002  διαµορφώθηκαν σε  1.530,48 χιλ. €, εκ των οποίων 
841,83 χιλ. €  αφορούν στην Εταιρία και 688,65 χιλ. €. αφορούν τις θυγατρικές της. Στον 
παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανοµή των αποσβέσεων σε κόστος πωλήσεων και έξοδα 
διοικητικής λειτουργίας: 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 31.12.2002 
(σε €) 

Κόστος πωλήσεων 32.227,38 
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 1.498.248,28 
Σύνολο 1.530.475,66 

 
 
  
Στη χρήση 2002, τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα του οµίλου διαµορφώθηκαν σε 54,33 χιλ. € 
ενώ τα  έκτακτα και ανόργανα έξοδα ανήλθαν σε 18,91 χιλ. €. Στους παρακάτω πίνακες 
παρουσιάζεται η ανάλυση των ανωτέρω εσόδων και εξόδων: 
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ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ∆Α 2002 (σε €) 
Εκπτώσεις φόρων 16,84 
Πώληση σήµατος «ΚΑΜΠΑ» 35.216,43 
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα 339,26 
ΣΥΝΟΛΟ 35.572,53 

 
 

ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002 (σε €) 
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Φόρων  4.374,04 
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Ασφαλιστικών Εισφ. 8.196,24 

ΣΥΝΟΛΟ  
12.570,28 

 
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002 (σε €) 

Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις αποζηµίωσης 
προσωπικού  

6.190,32 

 
 

ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ∆Α 2002 (σε €) 
Φορολογικά  και λοιπά πρόστιµα  5.304,45 
Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταµείων 5.001,52 
Συναλλαγµατικές διαφορές                                                                    915,18 
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα 1.248,86 

ΣΥΝΟΛΟ  
12.470,01 

 
 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 2002 (σε €) 
Ζηµιές από πώληση παγίων                                                                  0,05 
ΣΥΝΟΛΟ 0,05 

 
 

ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002 (σε €) 
Φόροι τόκων προηγούµενης χρήσης    6.436,92 

 
 

6.6.2. Στοιχεία Ενοποιηµένου Ισολογισµού   

Στον Πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται αναλυτικά τα οικονοµικά µεγέθη των ενοποιηµένων  
Ισολογισµών των χρήσεων 2000-2002: 
 
  2000 2001 2002 

  (σε χιλ. €) 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      

Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 1.334,48 1.498,77 3.677,83 
Aναπόσβεστες Aσώµατες Aκιν/ποιήσεις 17,74 0,00 0,00 
Eνσώµατες Aκινητοποιήσεις 20.655,16 19.945,20 42.453,27 

Μείον: Συσσωρευµένες Aποσβέσεις 874,30 968,37 2.736,31 
Aναπόσβεστες Eνσώµατες Aκιν/ποιήσεις 19.780,87 18.976,83 39.716,96 
Σύνολο Ακινητοποιήσεων 19.798,61 18.976,83 39.716,96 

Συµµετοχές σε συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 

Λοιπές Mακροπρόθεσµες Aπαιτήσεις 3,98 3,73 128,92 

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 19.802,59 18.980,57 39.845,88 
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Aποθέµατα 0,00 0,00 15.696,29 

Πελάτες 303,08 24,94 479,51 

Γραµµάτια – Επιταγές εισπρακτέες 0,00 0,00 233,38 

Χρεώστες ∆ιάφοροι 2.305,31 2.262,56 3.849,09 

Λοιπές Aπαιτήσεις 218,01 3,48 1,49 

Xρεόγραφα 10.271,48 0,02 0,02 

∆ιαθέσιµα  2.559,97 9.409,19 7.211,73 

Σύνολο Kυκλοφορούντος Eνεργητικού 15.657,85 11.700,19 27.471,52 
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 0,00 0,00 4,09 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 36.794,92 32.179,53 70.999,31 
Λογαριασµοί Τάξεως Χρεωστικοί 1.361,85 1.361,85 34.720,55 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ   

Mετοχικό Kεφάλαιο 35.670,33 35.625,74 53.869,96 

∆ιαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο 11.357,19 11.357,19 12.415,44 

Aποθεµατικά (τακτικό- έκτακτα-αφορολ.) 739,20 783,79 784,26 

Αποτελέσµατα εις Νέον -13.627,07 -15.641,06 -19.273,28 

∆ιαφορές ενοποίησης -248,63 -260,57 -311,91 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 4.360,51 

Σύνολο Iδίων Kεφαλαίων 33.891,02 31.865,10 51.844,97 
Προβλέψεις 602,30 15,36 56,24 
Σύνολο Μακροπρόθεσµων 
Yποχρεώσεων 0,00 0,00

412,74 

Προµηθευτές  106,15 112,47 9.167,74 

Επιταγές - Γραµµάτια Πληρωτέα  1,61 1,61 1,61 
Τράπεζες Λογαριασµοί Βραχυπρόθεσµων 
Υποχρεώσεων 1.366,47 42,98

 
195,34 

Yποχρεώσεις από Φόρους - Tέλη - 
Ασφαλιστικά Ταµεία 651,79 70,84

 
452,96 

Λοιπές Yποχρεώσεις 173,57 68,85 8.325,33 
Σύνολο Bραχυπρόθεσµων 
Yποχρεώσεων 2.299,60 296,75

 
18.142,97 

Σύνολο Yποχρεώσεων 2.299,60 296,75 18.555,72 
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 2,00 2,32 542,38 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 36.794,92 32.179,53 70.999,31 

Λογαριασµοί Τάξεως Πιστωτικοί 1.361,85 1.361,85 34.720,55 

 
 
 
Παρακάτω, παρατίθεται συνοπτική ανάλυση των λογαριασµών του ενοποιηµένου ισολογισµού. 
 
 
Έξοδα εγκατάστασης  
 
 
Η ανάλυση των εξόδων εγκατάστασης στις 31.12.2002 παρουσιάζεται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 
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Έξοδα εγκατάστασης - Ασώµατες ακινητοποιήσεις 31.12.2002 
(ποσά σε €) 

  Αξία κτήσης Αποσβέσεις 
Αναπόσβεστη 

αξία 
ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ       

ΕΞΟ∆Α Ι∆ΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1.680.626,00 625.497,04 1.055.128,96 

ΕΞΟ∆Α ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
& ΕΚ∆. ΟΜΟΛ. ∆ΑΝ. 1.407.699,96 660.663,47 747.036,49 

ΕΞΟ∆Α ΚΤΗΣΕΩΣ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2.723.605,55 1.196.258,97 1.527.346,58 
ΕΞΟ∆Α ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 47.854,92 14.818,82 33.036,10 

ΤΟΚΟΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 525.462,73 210.185,10 315.277,63 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 647.101,98 647.101,97 0,01 
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ     0,00 
ΣΥΝΟΛΟ 7.032.351,14 3.354.525,37 3.677.825,77 
 
 
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 
 
Η ανάλυση των Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων του οµίλου στις 31.12.2002 παρουσιάζεται στον 
πίνακα που ακολουθεί: 
 

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ 31.12.2002 (ποσά σε €) 

1. ΓΗΠΕ∆Α - ΟΙΚΟΠΕ∆Α 16.007.624,05 0,00 16.007.624,05 
2. ΑΓΡΟΙ - ΦΥΤΕΙΕΣ 4.634.286,69 0,00 4.634.286,69 
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 20.509.890,27 2.618.966,97 17.890.923,30 
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣEIΣ &   
ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 150.711,57 17.046,56 133.665,01 
5.  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 2.465,15 462,21 2.002,94 
6.  ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 397.881,55 99.832,50 298.049,05 
7. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛ. & 
ΠΡΟΚ. ΚΤΗΣ. ΠΑΓ. 750.408,02 0,00 750.408,02 
ΣΥΝΟΛΟ 42.453.267,30 2.736.308,24 39.716.959,06 
 
Στους λογαριασµούς των ενσώµατων ακινητοποιήσεων «γήπεδα – οικόπεδα», «κτίρια  & τεχνικά 
έργα», πραγµατοποιήθηκε αναµόρφωση στοιχείων των ενοποιούµενων ισολογισµών. 
Συγκεκριµένα, έγινε αναµόρφωση (µείωση) των παγίων στοιχείων των θυγατρικών «ΚΑΝΤΖΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»  και «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»   ως εξής : 
 
ΓΗΠΕ∆Α – ΟΙΚΟΠΕ∆Α:     1.695.606,16 €  (χρήση 2000) 
ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ:         94.979.23 €  (χρήση 2000) 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:       97.205,87 €  (χρήση 2001-2) 
ΕΞΟ∆Α Ι∆ΡΥΣΗΣ & Α’ ΕΓΚ/ΣΗΣ:        30.762,37 €  (χρήση 2002) 
ΣΥΝΟΛΟ      1.918.553,63 € 
 
Το ποσό αυτό της αναµόρφωσης παρουσιάζεται στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό,  στο 
λογαριασµό του Παθητικού «Αποτελέσµατα εις νέον», ως «Αναµορφώσεις Ενοποίησης» . 
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Απαιτήσεις 
 
Το σύνολο των απαιτήσεων του Οµίλου ανέρχεται σε 4.563,47 χιλ. € εκ των οποίων ποσό 
3.849,09 χιλ. € αφορά σε χρεώστες διάφορους. Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται το υπόλοιπο 
του λογαριασµού Χρεώστες ∆ιάφοροι: 
 

Χρεώστες ∆ιάφοροι 31.12.2002 ( ποσά σε €) 
Ελληνικό ∆ηµόσιο – Προκ. Φόρου Εισοδήµατος 200.773,22 

Ελληνικό ∆ηµόσιο - Απαλλοτριώσεις γηπέδων αγρών 1.751.774,03 

Λοιποί χρεώστες 1.344.632,13 
Χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ 38.255,73 
Παρακρ. Φόροι Εισοδ. Από τόκους και από τόκους 
repos 

19.323,92 

Προκαταβληθέντες φόροι (φόρος 3% ) 245.548,34 

Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σε Ελλ. ∆ηµόσιο 248.783,74 

Σύνολο 3.849.091,11 
 
 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  
 
Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων του οµίλου διαµορφώθηκε σε 18.142,97 χιλ. € 
και κατά το µεγαλύτερο µέρος του αφορά σε υποχρεώσεις σε προµηθευτές και προκαταβολές 
πελατών.  
 
Οι υποχρεώσεις του Οµίλου προς προµηθευτές προέρχονται, κατά το µεγαλύτερο µέρος τους  
από την Εταιρία και το υπόλοιπό τους στις 31.12.2002 διαµορφώθηκε σε 9.167,74 χιλ. €.  
 
Το σύνολο των τραπεζικών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του Οµίλου στις 31.12.2002 
ανήλθε σε 195,34 χιλ. € και προέρχεται αποκλειστικά από τη µητρική Εταιρία. Ο 
βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός του Οµίλου αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

31.12.2002 
(ποσά σε χιλ. €) 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
Οµολογιακό ∆άνειο 42,98 

ALPHA BANK 152,36 

ΣΥΝΟΛΟ 195,34 
 
 
 
Ο Όµιλος δεν έχει ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις προς Τράπεζες. 
  
 
 
Την 31.12.2002, οι υποχρεώσεις του Οµίλου από φόρους – τέλη διαµορφώθηκαν σε 414,05 
χιλ. €.  Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση των εν λόγω υποχρεώσεων: 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 
31.12.2002 

(ποσά σε €) 
Φ.Π.Α. 43.125,44 
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 26.869,42 
Φόροι Ελευθέρων Επαγγελµατιών 65.853,65 
Λοιποί Φόροι Τέλη 277.841,89 
Αγγελιόσηµο & ειδικός φόρος επί διαφηµίσεων 360,54 
Σύνολο 414.050,94 
 
Οι υποχρεώσεις του Οµίλου προς τα ασφαλιστικά ταµεία στις 31.12.2002 ανέρχονταν σε 38,90 
χιλ. €. 
Σηµειώνεται, ότι δεν υπάρχουν οφειλές σε καθυστέρηση προς το ∆ηµόσιο και τα ασφαλιστικά 
ταµεία. 
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7. ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ REDS A.E. 

7.1. Θυγατρικές εταιρίες 

7.1.1.  ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
Η εταιρία ιδρύθηκε το 1993. Η έδρα της βρίσκεται στο Μαρούσι και τα κεντρικά της γραφεία στην 
οδό Ακακιών 39 & Μονεµβασίας. Η εταιρεία έχει καταχωρηθεί στο Μ.Α.Ε µε αριθµό 
28943/01ΑΤ/Β/93/2049 και η διάρκειά της ορίζεται για 51 έτη. 
 
Σκοπός της εταιρίας είναι: 
1) Η εµπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, αποθήκευση και προµήθευση προς τρίτους 

οικοδοµικών και συναφών υλικών και υλικών οδοποιίας, η φύτευση καλλιέργεια µε 
παραδοσιακές ή σύγχρονες µεθόδους και διάθεση φυτών, καλλωπιστικών και µη, καθώς και 
δενδρυλλίων κάθε είδους. 

2) Η εµπορία βιβλίων, εικονογραφηµένων εκδόσεων, περιοδικών συγγραµµάτων άλµπουµ και 
κάθε είδους εντύπων που αφορούν την αρχιτεκτονική, ζωγραφική, γλυπτική και εικαστικές 
τέχνες γενικότερα, η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού που ειδικεύονται σε τέτοιες 
εκδόσεις, η εµπορία παιδικών και εκπαιδευτικών βιβλίων, η εισαγωγή από το εξωτερικό και 
η πώληση και διανοµή τους στην Ελλάδα βιβλίων,  περιοδικών κ.λ.π. η έκδοση βιβλίων 
κ.λ.π. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η διοργάνωση εκθέσεων, διαλέξεων, σεµιναρίων, 
συνεδρίων, εκδηλώσεων πάσης φύσεως, µε  αντικείµενο την αρχιτεκτονική, ζωγραφική, 
γλυπτική κ.λ.π., η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, εµπορία και πώληση δίσκων, CD και LP, CD 
ROM  κασετών και βιντεοκασετών κλασσικής µουσικής, όπερας, και καλλιτεχνικού 
περιεχοµένου εν γένει. Η παροχή συµβουλών και κάθε µορφής υπηρεσιών σχετικών µε την 
αρχιτεκτονική, τις εικαστικές τέχνες, την οργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων, τη διοίκηση 
επιχειρήσεων, τις δηµόσιες σχέσεις κ.λ.π.  

3) Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και πώληση  εργαλείων, συσκευών, µηχανηµάτων, 
τροφίµων, ειδών ρουχισµού, επίπλων κ.λ.π. 

Γενικά δε, η εταιρία, δικαιούται να ασκεί κάθε είδους  εµπορική ή παραγωγική δραστηριότητα, 
οιασδήποτε φύσης ή αντικειµένου, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
 
Στις 18.12.2000, η REDS A.E. απέκτησε το 100% των µετοχών της ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., 
την  οποία και ενοποίησε για πρώτη φορά στη χρήση 2000.   
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας έχει ως εξής: 
 
 
• Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος  & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
• Γεώργιος Σωσσίδης, Αντιπρόεδρος 
• Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Μέλος 
• ∆ηµήτριος Κούτρας, Μέλος 
• Βασιλική Αναλυτή, Μέλος   
 
Η θητεία του ∆.Σ. λήγει στις 30.06.2007. 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 11.211.700,00 € διαιρούµενο σε 382.000 κοινές 
ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 29,35 €. Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας έχει ως εξής: 
 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ 
 Αριθ. Μετοχών % 

REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) 382.000 100,0% 
Σύνολο  382.000 100,0% 
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Τα κυριότερα οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας για τις χρήσεις 2000 – 2002 παρουσιάζονται στον 
πίνακα που ακολουθεί: 
 
 2000 2001 2002 
 (σε χιλ. €) 
Αναπόσβεστα Έξοδα 
Εγκατάστασης  

955,81 1.213,62 850,48 

Αναπόσβεστα Ενσώµατα 
Πάγια 

9.248,94 9.498,66 8.486,46 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  1.870,50 590,78 1.327,56 
Σύνολο Ενεργητικού  12.075,26 11.303,07 10.664,85 
Μετοχικό Κεφάλαιο 11.210,56 11.211,70 11.211,70 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  10.935,52 10.431,03 9.754,79 
Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις 

1.139,73 872,04 910,06 

Κύκλος Εργασιών  - - - 
Μικτό κέρδος  - - - 
Αποτελέσµατα προ φόρων  (244,44) (442,30) (640,19) 
Αποτελέσµατα µετά από 
φόρους 

(244,44) (505,63) (676,24) 

 
Η εταιρία ενοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις της «REDS Α.Ε.» από τη χρήση 2000 
(31.12.2000).  
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της µητρικής REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται 
τυχόν συµφωνίες ή συνεργασίες πέραν των διεταιρικών συναλλαγών που παρουσιάζονται στο 
κεφάλαιο 7.4  
 
 

7.1.2.  ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 

 
Η εταιρία ιδρύθηκε το 2001 . Η έδρα της βρίσκεται στο Μαρούσι και τα κεντρικά της γραφεία στην 
οδό Ακακιών 39 & Μονεµβασίας. Η εταιρεία έχει καταχωρηθεί στο Μ.Α.Ε µε αριθµό 
49583/01ΑΤ/Β/01/287 και η διάρκειά της ορίζεται για 50 έτη. 
 
Σκοπός της εταιρίας είναι: 

- Η ανάπτυξη κάθε είδους εµπορικών και τουριστικών δραστηριοτήτων  
- Η µε οποιονδήποτε τρόπο διαχείριση και εκµετάλλευση ακινήτων της εταιρίας ή τρίτων 
- Η εκπόνηση µελετών έρευνας αγοράς στο τοµέα των ακινήτων  

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία µπορεί να αναπτύσσει  κάθε συναφή δραστηριότητα, 
να αγοράζει ή πραγµατοποιεί επενδύσεις σε ακίνητα, να συµµετέχει και συνεργάζεται µε 
οποιονδήποτε τρόπο µε εταιρείες ή οποιασδήποτε µορφής, νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού ή 
δηµόσιου τοµέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να ιδρύει άλλες εταιρίες, ν’ αποκτά ή να 
αντιπροσωπεύει δικαιώµατα, προνόµια κλπ εταιρειών και γενικά να ασκεί κάθε δραστηριότητα 
που ενισχύει και συµπληρώνει το αντικείµενο εργασιών της. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας αποτελείται από τους παρακάτω: 
• Νικόλαος Τρίχας ,  Πρόεδρος 
• Γεώργιος Σωσσίδης,  Αντιπρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος 
• Αλέξανδρος Σπηλιωτόπουλος , Μέλος 
• Αντώνιος Φράγκος , Μέλος  
 
Η θητεία του ∆.Σ. λήγει στις 30.06.2003. 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 7.986.000,00 €  διαιρούµενο σε 7.986.000 κοινές 
ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,00 € εκάστη. 
 
Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας έχει ως εξής:  
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ΜΕΤΟΧΟΙ 
 Αριθ. Μετοχών % 

REDS A.E.(πρώην ΚΑΜΠΑΣ)  7.986.000 100,0% 
Σύνολο  7.986.000 100,0% 

 
Η εταιρία ενοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) από 
τη χρήση 2001.  
 
Η εταιρία έκλεισε την πρώτη εταιρική χρήση στις 31.12.2002. Τα κυριότερα οικονοµικά στοιχεία 
της εταιρίας για τη χρήση 2002 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
 
(σε χιλ. €) 2002 
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης  776,29 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 6.494,55 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  688,03 
Σύνολο Ενεργητικού  7.959,21 
Μετοχικό Κεφάλαιο 7.986,00 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  7.765,71 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 193,50 
Κύκλος Εργασιών  0,00 
Μικτό κέρδος  0,00 
Αποτελέσµατα προ φόρων  -220,29 
Αποτελέσµατα µετά από φόρους 220,29 

 
 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της µητρικής REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται 
τυχόν συµφωνίες ή συνεργασίες πέραν των διεταιρικών συναλλαγών που παρουσιάζονται στο 
κεφάλαιο 7.4. 
 
 

7.1.3. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 

 
Η εταιρία ιδρύθηκε το 2001. Η έδρα της βρίσκεται στο Μαρούσι και τα κεντρικά της γραφεία στην 
οδό Ακακιών 39 & Μονεµβασίας. Η εταιρεία έχει καταχωρηθεί στο Μ.Α.Ε µε αριθµό 
49584/01ΑΤ/Β/01/288 και η διάρκειά της ορίζεται για 50 έτη. 
 
Σκοπός της εταιρίας είναι: 

- Η ανάπτυξη κάθε είδους εµπορικών και τουριστικών δραστηριοτήτων  
- Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον τοµέα του αγροτοτουρισµού 
- Η εκπόνηση αναπτυξιακών µελετών, µελετών έρευνας αγοράς, ερευνών και 

προγραµµάτων  
- Η παραγωγή, εµφιάλωση και διάθεση προϊόντων οίνου 
-  Η διοργάνωση εκθέσεων και εκδηλώσεων εν γένει, για την ανάδειξη των τοπικών 

παραδοσιακών χαρακτηριστικών και την προβολή και διάδοση των προϊόντων της 
Μαντινείας και ιδιαίτερα του κρασιού και η εκτέλεση έργων ανάπτυξης, για την ανάδειξη 
της οµορφιάς και του τοπίου. 

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία µπορεί να αναπτύσσει  κάθε συναφή δραστηριότητα, 
να αγοράζει ή πραγµατοποιεί επενδύσεις σε ακίνητα, να συµµετέχει και συνεργάζεται µε 
οποιονδήποτε τρόπο µε εταιρίες ή οποιασδήποτε µορφής, νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού ή 
δηµόσιου τοµέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να ιδρύει άλλες εταιρίες, ν’ αποκτά ή να 
αντιπροσωπεύει δικαιώµατα, προνόµια κλπ εταιριών και γενικά να ασκεί κάθε δραστηριότητα 
που ενισχύει και συµπληρώνει το αντικείµενο εργασιών της. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας αποτελείται από τους παρακάτω: 
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• Νικόλαος Τρίχας ,  Πρόεδρος  
• Γεώργιος Σωσσίδης , Αντιπρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος 
• Αλέξανδρος Σπηλιωτόπουλος, Μέλος 
• Αντώνιος Φράγκος, Μέλος 
 
Η θητεία του ∆.Σ. λήγει στις 30.06.2003. 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 60.000,00 € διαιρούµενο σε 60.000 κοινές 
ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,00 € εκάστη. 
 
Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας έχει ως εξής:  
 

ΜΕΤΟΧΟΙ 
 Αριθ. Μετοχών % 

REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) 60.000 100,0% 
Σύνολο  60.000 100,0% 

 
Η εταιρία ενοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής REDS A.E.  (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) 
από τη χρήση 2001.  
 
Η εταιρία έκλεισε την πρώτη εταιρική χρήση στις 31.12.2002 και δεν ανέπτυξε εµπορική 
δραστηριότητα. Τα κυριότερα οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας για τη χρήση 2002 
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
 
(σε χιλ. €) 2002 
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης  2,81 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 0,00 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  49,29 
Σύνολο Ενεργητικού  52,44 
Μετοχικό Κεφάλαιο 60,00 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  52,44 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 
Κύκλος Εργασιών  0,00 
Μικτό κέρδος  0,00 
Αποτελέσµατα προ φόρων  -7,56 
Αποτελέσµατα µετά από φόρους -7,56 

 
 
Μεταξύ της εταιρίας και της µητρικής REDS A.E. δεν υπάρχουν συµφωνίες συνεργασίας. 
 
 

7.1.4. P.M.S. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ" 

 
Η εταιρία ιδρύθηκε το 2001 . Η έδρα της βρίσκεται στο Μαρούσι και τα κεντρικά της γραφεία στην 
οδό Ακακιών 39 & Μονεµβασίας. Η εταιρεία έχει καταχωρηθεί στο Μ.Α.Ε µε αριθµό 
50081/01ΑΤ/Β/01/391 και η διάρκειά της ορίζεται για 50 έτη. 
 
Σκοπός της εταιρίας είναι: 
 
1. Η διαχείριση χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων ιδιωτικών ή δηµοσίων, ιδιοκτησίας της 

εταιρείας ή τρίτων φυσικών ή νοµικών προσώπων,  
2. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκµετάλλευση χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων ιδιωτικών ή 

δηµοσίων ιδιοκτησίας της ή τρίτων φυσικών ή νοµικών προσώπων, 
3. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκµετάλλευσης κτιρίων,  
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4. Η ανάπτυξη εµπορικών δραστηριοτήτων συναφών ή παρεποµένων της διαχείρισης και 
εκµετάλλευσης χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων 

5. Η διενέργεια εισαγωγών και εξαγωγών συστηµάτων διαχείρισης πάρκινγκ και η 
αντιπροσώπευση διαφόρων εµπορικών και βιοµηχανικών οίκων του εξωτερικού ή του 
εσωτερικού σχετικά µε τα συστήµατα αυτά.  

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας αποτελείται από τους παρακάτω: 
 
• Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος   
• Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Μέλος 
• Γεώργιος Σωσσίδης, Μέλος   
• Βασιλική Αναλυτή, Μέλος 
• Χρήστος Αδαµόπουλος, Μέλος 
 
  
Η θητεία του ∆.Σ.  λήγει στις 30.06.2003. 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 360.000,00 € διαιρούµενο σε 360.000 κοινές 
ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,00 € εκάστη. Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας έχει ως 
εξής:  
 

ΜΕΤΟΧΟΙ 
 Αριθ. Μετοχών % 

REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) 359.999 99,998% 
Θεοδώρα Ξυθάλη 1 0,002% 
Σύνολο  360.000 100,0% 

 
Η εταιρία ενοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής REDS A.E. από τη χρήση 2001. 
 
Η εταιρία έκλεισε την πρώτη εταιρική χρήση στις 31.12.2002. Τα κυριότερα οικονοµικά στοιχεία 
της εταιρίας για τη χρήση 2002 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
 
(σε χιλ. €) 2002 
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης  44,36 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 137,31 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  106,36 
Σύνολο Ενεργητικού  288,38 
Μετοχικό Κεφάλαιο 360,00 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  279,86 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 8,07 
Κύκλος Εργασιών  116,23 
Μικτό κέρδος  -61,90 
Αποτελέσµατα προ φόρων  -80,14 
Αποτελέσµατα µετά από φόρους -80,14 

 
 
Μεταξύ της εταιρίας και της µητρικής REDS A.E. δεν υπάρχουν συµφωνίες συνεργασίας. 
 

7.1.5. ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2001 . Η έδρα της βρίσκεται στο Μαρούσι και τα κεντρικά της γραφεία στην 
οδό Ακακιών 39 & Μονεµβασίας. Η εταιρεία έχει καταχωρηθεί στο Μ.Α.Ε µε αριθµό 
50357/01ΑΤ/Β/01/451 και η διάρκειά της ορίζεται για 20 έτη. 
 
Σκοπός της εταιρίας είναι: 
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α) Η οικιστική ανάπτυξη του ακινήτου ιδιοκτησίας της Εταιρίας στην Παλλήνη Αττικής, εκτάσεως 
γηπέδου 121.130 τ.µ., µε τη διαµόρφωσή του σε Χωριό Τύπου κατά το χρόνο διεξαγωγής των 
Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 και την παραχώρηση της χρήσης του στην «Οργανωτική 
Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004 Α.Ε.», καθώς και τη µετατροπή αυτού σε 
κατοικίες προς εµπορική εκµετάλλευση, µετά τη λήξη των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004. 
β) Η µε κάθε τρόπο ανάπτυξη, διαχείριση και εκµετάλλευση του ανωτέρω ακινήτου ή των επ’ 
αυτού συσταθησοµένων οριζοντίων ιδιοκτησιών ή ακινήτων ιδιοκτησίας της Εταιρίας ή τρίτων. 
2. Προς πραγµατοποίηση του παραπάνω σκοπού η Εταιρία δύναται : 
α)  Να συµµετέχει  σε υφιστάµενες ή υπό σύσταση Εταιρίες και να συνεργάζεται µε οποιαδήποτε 
µορφή µε νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιδιώκουν σκοπούς όµοιους ή συναφείς µε 
τους επιδιωκοµένους σκοπούς της εταιρίας, να αγοράζει ή να αποκτά µε οποιοδήποτε τρόπο ή 
να εκµισθώνει ακίνητα, να αποκτά ή να αντιπροσωπεύει δικαιώµατα, προνόµια κλπ εταιριών, 
καθώς και άλλη πρόσφορη για την επίτευξη των σκοπών της δραστηριότητα. 
β) Να ιδρύει υποκαταστήµατα σε άλλες πόλεις της Ελλάδος  ή του εξωτερικού.   
γ) Να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και εκτός Ελλάδος.  
δ) Να αγοράζει µετοχές Εταιριών εισηγµένων ή µη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, που 
επιδιώκουν παρεµφερείς ή µη σκοπούς. 
ε) Να συνάπτει δι’ εαυτήν δάνεια, να αποδέχεται προσωπικές ή άλλες εγγυήσεις, να 
αναλαµβάνει υποχρεώσεις, να εκδίδει συναλλαγµατικές, γραµµάτια εις διαταγήν, επιταγές, 
οµόλογα ή οµολογίες ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασµό της Εταιρίας. 
στ) Να αναλαµβάνει κάθε συναφή εµπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική 
πράξη ή δραστηριότητα συνδεόµενη αµέσως ή εµµέσως µε το σκοπό της Εταιρίας ή 
αποβλέπουσα αµέσως ή εµµέσως στην εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρίας.            
 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας αποτελείται από τους παρακάτω: 
 
• Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος 
• Μαρίνος Γεωργακάκης, Αντιπρόεδρος 
• Θεόδωρος Παπαδόπουλος, ∆/νων Σύµβουλος 
• Λουκάς Γιαννακούλης, Μέλος 
• Ιωάννης Κούτρας, Μέλος 
• Γεώργιος Πέτρου, Μέλος 
  
Η θητεία του ∆.Σ.  λήγει στις 29.05.2005. 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 13.318.183,15 € διαιρούµενο σε 4.545.455 
κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,93 € εκάστη. Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας 
έχει ως εξής:  
 

ΜΕΤΟΧΟΙ 
 Αριθ. Μετοχών % 

REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) 3.045.455 67,0% 
ΟΤΕ Α.Ε. 1.499.850 32,99367% 
ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (OTEestate A.E.) 150 0,0033% 
Σύνολο  4.545.455 100,0% 

 
Η εταιρία ενοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής REDS A.E. από τη χρήση 2002. 
 
Η εταιρία έκλεισε την πρώτη εταιρική χρήση στις 31.12.2002. Τα κυριότερα οικονοµικά στοιχεία 
της εταιρίας για τη χρήση 2002 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
 
(σε χιλ. €) 2002 
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης  123,61 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 56,09 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  24.889,85 
Σύνολο Ενεργητικού  25.069,55 
Μετοχικό Κεφάλαιο 13.318,18 
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Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  13.227,97 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 11.841,57 
Κύκλος Εργασιών  0,00 
Μικτό κέρδος  0,00 
Αποτελέσµατα προ φόρων  -94,96 
Αποτελέσµατα µετά από φόρους -111,59 

 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της µητρικής REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν 
υφίστανται τυχόν συµφωνίες ή συνεργασίες πέραν των διεταιρικών συναλλαγών που 
παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 7.4. 
 
 
 
 

7.2. Εταιρίες που συµµετέχουν στην REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ)  

7.2.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.  

Η εταιρεία, ιδρύθηκε το έτος 1955 ως Ε.Π.Ε. και µετετράπη σε Α.Ε. το 1962 (ΦΕΚ 237/21.5.1962 
δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 
28/6/2002, η επωνυµία της Εταιρίας τροποποιήθηκε ως εξής: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ». Η διάρκειά της έχει ορισθεί µέχρι το έτος 2061.  Η έδρα της 
Εταιρείας είναι ο ∆ήµος Αθηναίων (Αρ. Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) και τα κεντρικά γραφεία της 
βρίσκονται στην Αθήνα (Λουϊζης Ριανκούρ 78Α, Αµπελόκηποι, τηλ. 210 69.00.300).  Η Εταιρεία 
εισήχθη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών τον Απρίλιο του 1994.   
 
 
Σκοπός της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Καταστατικού της είναι : 
 
1. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων ∆ηµοσίων, ∆ηµοτικών,  Ιδιωτικών  
και γενικά Φυσικών και Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου ή Οργανισµών ή 
Συνεταιρισµών πάσης φύσεως καθώς και ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως µελετών και 
ερευνών.  
2. Η ανάληψη της τεχνικής διευθύνσεως, του σχεδιασµού, της εκτέλεσης και της θέσεως σε 
λειτουργία τεχνικών έργων ή επενδύσεων γενικά (κατά τη διεθνή ορολογία PROJECT 
MANAGEMENT). 
3. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου σε θέµατα: α) εκπονήσεως κάθε είδους τεχνικών, 
οικονοµοτεχνικών ή οικονοµικών µελετών, β) κατασκευής τεχνικών έργων οποιασδήποτε 
κατηγορίας και πάσης φύσεως λοιπών υπηρεσιών (π.χ. µηχανοργάνωσης, δηµοσίων σχέσεων, 
σχέσεων µε επενδυτές, διαχείρισης διαθεσίµων, σχέσεων µε Τράπεζες, ασφάλειες, 
χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, εσωτερικού ελέγχου, φορολογικών υποθέσεων και συµβολής 
στην τήρηση λογιστικών προτύπων, οικονοµικής ανάλυσης και οικονοµικών αναφορών, έρευνας 
αγοράς ανταγωνισµού, υποστήριξης κατά την εκπόνηση – ανάλυση επιχειρηµατικών σχεδίων, 
υποστήριξης και υλοποίησης συµφωνιών και συγχωνεύσεων κ.λ.π.). 
4. Η ανέγερση, µε οποιοδήποτε σύστηµα, οικοδοµών και οικοδοµικών συγκροτηµάτων και η 
πώληση ή εκµετάλλευση µε οποιοδήποτε τρόπο των περιερχόµενων στην Εταιρεία οικοδοµών ή 
οριζοντίων ιδιοκτησιών. 
5. Η αντιπροσώπευση εµπορικών και βιοµηχανικών οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 
6. Η βιοµηχανική ή/και βιοτεχνική παραγωγή καθώς και η εµπορία µε οποιαδήποτε µορφή υλών, 
υλικών, µηχανηµάτων και εργαλείων στην ηµεδαπή ή/και στην αλλοδαπή. 
7. Η συµµετοχή µε οποιοδήποτε τρόπο, είτε µε εισφορές, είτε µε απόκτηση εταιρικών τίτλων σε 
άλλες επιχειρήσεις υφιστάµενες ή ιδρυθησόµενες, ηµεδαπές ή άλλοδαπές, που έχουν σχέση 
ίδιους ή παρεµφερείς µε τους πιο πάνω σκοπούς και η άσκηση και ανάπτυξη οποιασδήποτε 
επενδυτικής δραστηριότητας στην ηµεδαπή ή/και στην αλλοδαπή. 
8. Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες µπορεί η Εταιρεία να τις εκτελεί είτε για λογαριασµό της, 
είτε για λογαριασµό τρίτων µε προµήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε συµπράττοντας µε 
τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (Κοινοπραξία). 
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9. Η συγχώνευση µε άλλη εταιρεία ή η απορρόφηση άλλων συναφών επιχειρήσεων ατοµικών ή 
εταιρικών ή η εισφορά κλάδου σε υφιστάµενη ή συνιστώµενη νέα εταιρεία. 
10. Για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ 
εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στις οποίες συµµετέχει η Εταιρεία ή 
συνεργάζεται µαζί τους µε οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές 
και εµπράγµατες.  
 
 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 75.962.990,88 € διαιρούµενο σε 106.990.128 
κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,71 €. Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας 
σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της 31.12.2002 έχει ως εξής :  
 
 

 Μετοχολόγιο 31.12.2002 
Μέτοχος Αρ. µετοχών % συµµε-

τοχής 
Λεωνίδας Μπόµπολας 21.761.840 20,34% 
∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης 7.105.423 6,64% 
Αναστάσιος Καλλιτσάντσης 6.936.487 6,48% 
FIDELITY INVESTMENTS 5.573.720 5,21% 
Εθνική Τράπεζα Α.Ε. 5.209.394 4,87% 
Νικόλαος Τρίχας 3.233.012 3,02% 
Επενδυτικό κοινό 57.170.252 53,44% 
Σύνολο 106.990.128 100,00% 

 
 
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας για την 
3ετία 2000-2002: 
 

  (σε χιλ. €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  2000 2001 
 

2002 

Κύκλος Εργασιών    

Κύκλος εργασιών Εταιρείας:    

            - Παροχή υπηρεσιών 0,00 2.127,30 9.710,56

            - Εκτέλεση έργων 95.173,05 139.173,43 0,00

Κύκλος εργασιών από Συµµετοχές (Εκτέλ. έργων) 99.599,92 112.930,05 0,00

Σύνολο Κύκλου Εργασιών 194.772,97 254.230,78 9.710,56

Μικτά κέρδη από τον κύκλο εργασιών της 
Εταιρείας (προ αποσβέσεων) 6.835,45 19.465,71 4.735.82

Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 212,71 658,15 472,49

Σύνολο  7.048,16 20.123,87 5.208,31

Λειτουργικό Αποτέλεσµα 3.424,57 16.314,82 2.984,87

Έσοδα συµµετοχών  (1) 25.221,73 24.454,04 9.656,44

Έσοδα χρεογράφων  664,61 654,03 1.206,57
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Κέρδη πωλήσειως συµµετοχών και χρεογράφων  12.416,44 1.356,81 11.196,26

Έξοδα και ζηµιές συµµετοχών και χρεογράφων 1.433,82 564,19 267,18

Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα -67,41 246,49 -553,69

Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων 40.226,12 42.461,99 24.223,27

Κέρδη προ  αποσβέσεων και φόρων 36.173,59 42.437,81 24.091,68

Κέρδη προ φόρων  30.148,95 36.273,25 19.949,89

Κέρδη µετά από φόρους χρήσης & αµοιβές ∆.Σ 21.892,56 24.355,89 14.737,79

Κέρδη µετά από Φόρους, Αµοιβές ∆.Σ. & 
∆ιαφορές Φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων 21.888,68 24.247,79 14.729,56

 
 
  (σε χιλ. €) 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

  31/12/2000 31/12/2001 
 

31/12/2002 
Αναπ/στα Εξοδα Εγκατάστασης 13.282,12 9.829,20 7.096,24

Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 17.126,71 14.743,62 18.981,09

Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 291.097,36308.395,59 327.530,65

Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 72.233,64 75.863,19 156.023,01

Μείον: Προβλέψεις για υποτιµήσεις 29.006,29 35.593,48 52.467,40

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 39,41 84,14 8,55

Σύνολο συµµετοχών και λοιπών 
µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 334.364,12348.749,44 431.094,89

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 351.490,84363.493,06 450.075,98
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 87.719,29107.795,56 33.032,47
Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 146,62 0,00 5,14

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 452.638,86481.117,82 490.209,83
Λογαριασµοί Τάξεως 116.856,48185.876,73 55.646,74

       

ΠΑΘΗΤΙΚΟ       

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 413.976,11418.567,03 448.360,96
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 75,19 73,98 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0,00 0,00 19.800,00
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 38.356,45 62.476,82 21.984,49
Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 231,11 0,00 64,39

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 452.638,86481.117,82 490.209,83
Λογαριασµοί Τάξεως 116.856,48185.876,73 55.646,74
 
 
 
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα συνοπτικά ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία της 
εταιρίας για την 3ετία 2000-2002: 
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  (σε χιλ. €) 

  2000 2001 2002 

Αµιγής Κύκλος Εργασιών 232.522,20 300.114,87 325.187,87 

Κύκλος Εργασιών από Συµµετοχές 201.568,27 293.737,03 484.027,75 

Σύνολο Κύκλου Εργασιών 434.090,47 593.851,91 809.215,62 
Μικτό Κέρδος από Αµιγή Κύκλο 
Εργασιών(1) 23.582,80 44.957,30 

40.074,83 

Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκµεταλλεύσεως 443,25 1.206,78 2.686,72 

Σύνολο  24.026,05 46.164,07 42.761,54 
Λειτουργικό Αποτέλεσµα  16.385,52 36.595,37 34.160,75 

Πλέον: Έσοδα Συµµετοχών (προ φόρων)(2) 36.785,78 55.374,47 98.815,04 

Πλέον: Έσοδα Χρεογράφων 1.459,01 4.575,90 4.040,95 
Πλέον: Kέρδη Πωλήσεως Συµµετοχών & 
Χρεογράφων 18.640,64 1.908,96 

 
8.247,78 

Πλέον: Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα & 
Κέρδη 1.176,68 525,91 

709,07 

Μείον: Έξοδα και Ζηµίες Συµµετοχών & 
Χρεογράφων 5.818,18 5.090,64 

 
6.299,95 

Μείον: Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα & 
Ζηµιές 294,06 222,40 

3.958,93 

Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων 68.335,38 93.667,57 135.714,70 

Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα 6.874,75 2.381,43 1.220,11 

Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα 6.730,91 1.555,02 2.692,72 

Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 68.479,22 94.493,98 134.242,09 

Κέρδη προ Φόρων Χρήσης 53.229,74 77.878,59 111.368,70 
Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & 
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. 
χρήσεων 31.321,39 49.812,86 

68.008,13 

Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, ∆ιαφορές 
φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων και 
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 26.573,65 36.531,68 

 
51.984,13 

 
 
 

  (σε χιλ. €) 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

  2000 2001 2002 

Αναπ/στα Εξοδα Εγκατάστασης 16.164,32 4.337,83 7.832,03 

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 99.552,45 111.521,84 200.742,03 

Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 33.002,16 44.562,80 64.098,58 

Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 66.550,29 66.959,05 136.643,45 

Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 33.595,62 53.284,40 473,78 

Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 131.993,05 153.300,44 208.102,48 

Μείον: Προβλέψεις για υποτιµήσεις 29.006,29 14.257,35 32.746,41 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 235,32 132,74 298,47 

Σύνολο συµµετοχών και λοιπών 
µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 136.817,70 192.460,23 

 
176.128,32 

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 203.368,00 259.419,28 326.827,32 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 331.078,58 332.468,20 

333.070,49 
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Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 5.002,86 4.281,38 2.780,88 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 555.613,76 600.506,69 670.510,73 
Λογαριασµοί Τάξεως 346.613,08 458.125,72 599.263,12 

       

ΠΑΘΗΤΙΚΟ       

Μετοχικό Κεφάλαιο 61.628,76 62.000,00 75.962,99 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 430.079,11 451.546,44 443.183,98 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 75,19 73,98 1.703,17 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Μακροπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις 0,00 0,00 19.800,00 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 295,19 0,00 494,05 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 124.689,72 139.753,05 197.063,14 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 124.984,91 139.753,05 217.357,19 

Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 474,54 9.133,22 8.266,38 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 555.613,76 600.506,69 670,510,73 
Λογαριασµοί Τάξεως 346.613,08 458.125,72 599.263,12 
 
 
 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της µητρικής REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν 
υφίστανται τυχόν συµφωνίες ή συνεργασίες πέραν των διεταιρικών συναλλαγών που 
παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 7.4. 
 

7.3. Εταιρίες στις οποίες συµµετέχουν οι κύριοι µέτοχοι ή/και τα µέλη του ∆.Σ 
της REDS A.E. 

 
 
Συµµετοχές της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. (% συµµετοχής άνω του 10%) 
 

7.3.1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε. 

 
 
Ιδρύθηκε το 1984 µε έδρα την Αθήνα. Σκοπός της εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 2 του 
Καταστατικού της είναι: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για πάσης φύσης Μελέτες και 
Κατασκευές Τεχνικών έργων πάσης φύσης και κατηγορίας, η µε αµοιβή Παροχή Υπηρεσιών 
στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης γης, η µε αµοιβή παροχή υπηρεσιών σχετικά µε την εν 
γένει επικοινωνιακή προβολή τρίτων,  η µε αµοιβή παροχή υπηρεσιών οικονοµολογικού και 
οικονοµοτεχνικού περιεχοµένου, η παροχή υπηρεσιών Συµβούλου Επιχειρήσεων σε θέµατα 
οργάνωσης – διοίκησης επιχειρήσεων, η παροχή υπηρεσιών σε θέµατα τεχνολογίας, 
εξοπλισµού και τεχνολογικών µεθόδων καθώς και η µε αµοιβή παροχή υπηρεσιών 
προγραµµατισµού, µηχανοργάνωσης και µηχανογράφησης.  
 
∆ιαχειριστές  και εκπρόσωποι της εταιρείας ορίστηκαν οι: 1) Άλκηστη Τρίχα Αθανασούλη και 2) 
∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης του Παρίση οι οποίοι δύνανται ο καθένας χωριστά να ενεργούν για 
λογαριασµό της εταιρείας κάθε πράξη ∆ιαχείρισης. Η θητεία τους λήγει µε τη λήξη της εταιρείας 
στις 31.12.2020.  
 
Η αναλυτική σύνθεση της εταιρείας παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Εταίρος % 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΕ 87,5% 
Λουκάς Κυριακόπουλος 2,5% 
Γεώργιος Παπαδάκης 2,5% 
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Γεώργιος Παµπούκης 2,5% 
Αναστάσιος Καλλιτσάντσης  2,5% 
∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης 2,5% 
Σύνολο 100,0% 

 
Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας για τις χρήσεις 2000-2002 παρουσιάζονται στον 
ακόλουθο πίνακα: 

(σε χιλ  €) 2000 2001 2002 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 0,00 0,97 0,57
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  1.531,91 1.231,17 498,76
Σύνολο Ενεργητικού 1.573,00 1.233,06 499,32
Μετοχικό Κεφάλαιο 2,93 2,93 2,93
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  2,93 2,93 2,93
Προβλέψεις 0,00 0,00 0,00
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 1.570,07 1.230,13 496,39
Κύκλος Εργασιών 1.162,14 1.360,34 596,15
Μικτό κέρδος  299,34 305,89 256,35
Αποτελέσµατα προ φόρων  211,30 231,03 214,24
Αποτελέσµατα µετά από φόρους 161,41 180,88 157,21

 
 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες.  
 
 

7.3.2. ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε. 

Η  “∆ιεθνής Αλκή Εµπορική, Βιοµηχανική, Κατασκευαστική, Οργανωτική και Κτηµατική Α.Ε.” 
ιδρύθηκε το 1996. Σκοπός της εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι η 
αγορά ή η µίσθωση γης ή ακινήτων µε σκοπό την εµπορική και βιοµηχανική ανάπτυξή τους, η 
ανάληψη κατασκευής κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων οποιασδήποτε κατηγορίας, η αγορά 
ακινήτων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό µε σκοπό την επ’ αυτών ανέγερση κτιρίων και κτιριακών 
εγκαταστάσεων, η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης, η παροχή υπηρεσιών τεχνικού 
συµβούλου σε θέµατα οικονοµοτεχνικών ή οικονοµικών µελετών, παροχή υπηρεσιών σε θέµατα 
κατασκευής τεχνικών έργων και σε θέµατα που αφορούν την αξιοποίηση, εκµετάλλευση και 
διαχείριση ακινήτων.  
 
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για 100 χρόνια και έδρα της είναι ο ∆ήµος Αθηναίων.  
Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σήµερα στο ποσό των 234.400,00 € διαιρούµενο σε 80.000 
κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,93 € η κάθε µία. Η µετοχική σύνθεση της 
εταιρείας έχει ως εξής: 
 
 

Μέτοχοι Αριθµός µετοχών Ποσοστό % 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. 80.000 100,0% 
Σύνολο 80.000 100,0% 

 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους παρακάτω : 
 
• Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
• Γεώργιος Σωσσίδης, Αντιπρόεδρος 
• Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Μέλος 
• ∆ηµήτριος Κούτρας, Μέλος 
• Βασιλική Αναλυτή, Μέλος 
 
Η θητεία του ∆.Σ. λήγει στις  26.06.2007. 
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Συνοπτικά στοιχεία για την εταιρεία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
 (σε χιλ. €) 
 2000 2001 2002 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα 
Πάγια 1.079,51 3.214,70 

7.611,47 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  529,16 139,24 154,05 
Μετοχικό Κεφάλαιο 234,78 234,40 234,40 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  222,68 319,10 331,11 
Προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 
Μακροπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις 0,00 81,31 

81,31 

Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις 412,76 2.377,04 

6.948,25 

Κύκλος Εργασιών  0,00 268,28 498,57 
Μικτό κέρδος  0,00 215,78 215,32 
Αποτελέσµατα προ φόρων  4,95 154,25 41,68 
Αποτελέσµατα µετά από 
φόρους - 96,42 

12,01 

 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της µητρικής REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν 
υφίστανται τυχόν συµφωνίες ή συνεργασίες πέραν των διεταιρικών συναλλαγών που 
παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 7.4. 
 

7.3.3. ΠΕΙΡΑ Α.Ε. 

 
Η  “ΠΕΙΡΑ Ανώνυµος Εταιρεία Τεχνικών και Οικονοµικών Μελετών” (πρώην Εµπορική, 
Οικοδοµική, Κτηµατική και Τεχνική Ανώνυµη Εταιρεία) ιδρύθηκε το 1961 και εξαγοράσθηκε κατά 
50% από την Εταιρεία εντός του 1996. Το τίµηµα της εξαγοράς ανήλθε σε δρχ. 420 εκατ. 
περίπου. Η διάρκεια της έληξε στις 30.09.2001 και έδρα της είναι ο ∆ήµος Αθηναίων.  
 
Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ. 103.500.000 ( 303.741,75 €) και διαιρείται σε 
69.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 1.500 (4,40 €) η κάθε µία. Η αναλυτική 
µετοχική σύνθεση της εταιρείας περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 Αρ. Μετοχών % 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. 34.500 50,00% 
Αικατερίνη Παπαδοπούλου 9.896 14,34% 
Εταιρεία Ανάπτυξης Τεχνικών Έργων 24.604 35,66% 
Σύνολο 69.000 100,0% 

 
Από τις  30.09.2001 η εταιρεία τελεί υπό εκκαθάριση.  Ως εκκαθαριστές έχουν διορισθεί η κα. 
Αικατερίνη Παπαδοπούλου και ο κ. Π. Σοφιάδης. 
 
Καθώς η εταιρεία βρίσκεται σε εκκαθάριση δεν έχει την υποχρέωση µετατροπής του µετοχικού 
της κεφαλαίου σε ευρώ.  
 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες.  
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7.3.4. HELINVEST CONSTRUCTION LTD  

 
Ιδρύθηκε στις 14.11.1995 µε έδρα τη Λευκωσία Κύπρου. Σκοπός της εταιρείας είναι η συµµετοχή 
της σε άλλες εταιρίες για την εκτέλεση και εκµετάλλευση τεχνικών έργων. Το εταιρικό της 
κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 226.250 CYL και διαιρείται σε 226.250 µερίδια ονοµαστικής 
αξίας 1 CYL. ∆ιαχειριστές της εταιρείας είναι η κα.  Ντόρα Κασκάνη και ο κ. Χαράλαµπος 
Ζαβαλής.  
 
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται η σύνθεση της εταιρείας: 
 

ΕΤΑΙΡΟΙ 
 Αρ. Μεριδίων % 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΤΕΒ Α.Ε. 

113.125  50,0% 

ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ 
ΕΠΕ 

113.125 50,0% 

Σύνολο 226.250 100,0% 
 
Συνοπτικά στοιχεία για την εταιρεία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
(σε χιλ. €) 2000 2001 2002 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 272,93 338,86 0,00 
Συµµετοχές & λοιπές 
µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  338,86

544,03 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  14,67 3,04 2,43 
Μετοχικό Κεφάλαιο 337,49 350,70 566,70 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  287,60 340,07 542,92 
Προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 1,83 3,54 
Κύκλος Εργασιών  0,00 0,00 0,00 
Μικτό κέρδος  0,00 0,00 0,00 
Αποτελέσµατα προ φόρων  -2,93 -0,94 -2,32 
Αποτελέσµατα µετά από φόρους  - - - 
 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες.  
 

7.3.5. ΤΕΧΝΟΣΑΝ Α.Ε. 

 
Η ΤΕΧΝΟΣΑΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1997 στην Αθήνα.  Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάληψη και 
εκτέλεση πάσης φύσεως ιδιωτικών τεχνικών έργων, µελετών, επιβλέψεων έργων, ερευνών, η 
παροχή υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου και η εµπορία υλών, υλικών, µηχανηµάτων και 
εργαλείων. 
 
Η διάρκεια της εταιρίας είναι 10 χρόνια και λήγει στις 11.4.2007. 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 146.500,00 € διαιρούµενο 50.000 κοινές ονοµαστικές 
µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,93 € η καθεµία. Το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
ανήκει στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒΑ.Ε. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τους:  
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∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Νικόλαος Τρίχας, Αντιπρόεδρος 
Λεωνίδας Μπόµπολας, Μέλος 
Άλκηστις Τρίχα – Αθανασούλη, Μέλος 
Λουκάς Γιαννακούλης, Μέλος 

 
 
Συνοπτικά στοιχεία για την εταιρεία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
 (σε χιλ. €) 
 2000 2001 2002
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 23,68 15,36 8,04
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  954,50 270,91 260,51
Μετοχικό Κεφάλαιο 146,74 146,50 146,50
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  326,92 273,36 263,41
Προβλέψεις 0,00 0,00 0,00
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 651,60 13,17 5,43
Κύκλος Εργασιών Εταιρείας 750,938 0,00 0,00
Μικτό κέρδος  -487,78 -45,53 -7,06
Αποτελέσµατα προ φόρων  -487,35 -51,04 -9,96
Αποτελέσµατα µετά από φόρους -523,39 -51,04 -9,96
 
 
Η εταιρική χρήση λήγει την 31 ∆εκεµβρίου κάθε χρόνο. 
 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες 
 

7.3.6. ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 

Η ΑΚΤΩΡ ιδρύθηκε το 1977 (ΦΕΚ 189/12.2.77) µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ Α.Ε.» και µετονοµάστηκε σε ΑΚΤΩΡ Α.Ε. το 1981 (ΦΕΚ 
3511/10-9-1981) και σε ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ το 1995 (ΦΕΚ 
47555/11.8.1995). Έχει έδρα το ∆ήµο Χαλανδρίου, οδός Φιλελλήνων 18, τηλ. 010-6873800 και 
είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής µε 
αριθµό ΜΑΕ 13648/06/Β/86/03. Η διάρκεια της ορίστηκε αρχικά σε 50 χρόνια.  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Καταστατικού, σκοπός της Εταιρείας είναι: 
 
α) Η µελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση κάθε φύσης τεχνικών έργων του ∆ηµοσίου, δήµων, 
κοινοτήτων, νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιωτικών έργων. 
 
β) Η ανάληψη εργολαβιών κάθε φύσης κατασκευών και µελέτης, επίβλεψης, εκτέλεσης 
δηµοσίων έργων ή ιδιωτικών έργων ή έργων νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού 
δικαίου. 
 
γ) Η µελέτη, επίβλεψη και ανέγερση οικοδοµών για λογαριασµό της εταιρείας ή για λογαριασµό 
τρίτων είτε επί ιδιόκτητων της Εταιρείας οικοπέδων είτε επί οικοπέδων που ανήκουν σε τρίτους, 
µε το γνωστό σύστηµα αντιπαροχής ποσοστών εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου και µε σκοπό 
πώλησης των εν λόγω οικοδοµών. 
 
δ) Η ανάληψη αντιπροσωπειών διαφόρων ελληνικών ή αλλοδαπών εµπορικών και 
βιοµηχανικών οίκων εµπορίας ή παραγωγής υλικών, µηχανηµάτων, εξαρτηµάτων και εργαλείων 
που χρησιµοποιούνται σε τεχνικά έργα. 
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ε) Η ίδρυση Τράπεζας ή άλλου χρηµατοοικονοµικού ιδρύµατος µαζί µε άλλες οµοειδείς 
επιχειρήσεις.  
 
στ )Η ανάληψη, µελέτη, επίβλεψη, χρηµατοδότηση, εκτέλεση και εκµετάλλευση πάσης φύσεων 
µελετών, ερευνών και έργων στον ενεργειακό τοµέα. 
 
ζ) Η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασµού και της θέσης σε λειτουργία τεχνικών 
έργων ή επενδύσεων γενικά στον ενεργειακό τοµέα. 
 
η) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου σε θέµατα εκπόνησης κάθε είδους τεχνικών, 
οικονοµικών και οικονοµοτεχνικών µελετών του ενεργειακού τοµέα. 
 
θ) Η εµπορία, προµήθεια, διαχείριση, λειτουργία, εκµετάλλευση κάθε φύσεως λογισµικού και 
ηλεκτρονικών συστηµάτων πολλαπλών χρήσεων τα οποία θα προµηθεύεται η εταιρεία από την 
ηµεδαπή ή θα τα εισαγάγει από την αλλοδαπή.  
 
ι) Η µελέτη, σχεδιασµός συµµετοχή σε διαγωνισµούς και εκτέλεση κάθε φύσεως λογισµικού και 
ηλεκτρονικών συστηµάτων πολλαπλών χρήσεων του ∆ηµοσίου, Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
και Ιδιωτικού ∆ικαίου, Οργανισµών, ∆ηµοσίων επιχειρήσεων και ιδιωτών ως και η αγορά και 
εισαγωγή υλικών για την εκτέλεση των παραπάνω έργων. 
 
Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία µπορεί να συνεργάζεται µε ελληνικές ή αλλοδαπές 
επιχειρήσεις που έχουν όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς, είτε κοινοπρακτώντας µαζί τους, είτε 
συµµετέχοντας ως συνεταίρος ή µέτοχος σ’ αυτές, είτε ιδρύοντας µαζί τους νέες εταιρείες, ή 
εταιρείες holding, που θα επιδιώκουν του ίδιους ή παρεµφερείς σκοπούς. Για τον ίδιο λόγο η 
Εταιρεία µπορεί να παρέχει εγγυήσεις προς οποιοδήποτε τρίτο, κυρίως προς το ∆ηµόσιο και τις 
Τράπεζες, υπέρ των επιχειρήσεων µε τις οποίες συνεργάζεται µε οποιαδήποτε µορφή. 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 97.985.237,70 € διαιρούµενο σε 112.626.710 
κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,87 €. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας 
σύµφωνα µε το µετοχολόγιο 31.12.2002, έχει ως εξής: 
 

 Μετοχολόγιο 31.12.2002 
Μέτοχος Αρ. µετοχών % συµµετοχής 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. 82.774.460 73,49% 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 29.852.250 26,51% 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ  112.626.710 100,00% 

 
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ είναι η ακόλουθη: 
 
∆ηµήτριος Κούτρας του Αθανασίου, Πρόεδρος. 
Άλκηστις Τρίχα-Αθανασούλη του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος. 
Λουκάς Γιαννακούλης του Ιωάννου, Αντιπρόεδρος. 
∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης του Παρίση, ∆ιευθύνων Σύµβουλος. 
Αναστάσιος Καλλιτσάντσης του Παρίση, Μέλος. 
Μαρία-Αναστασία συζ. Εµµανουήλ Καρατζά, Μέλος.  
Λεωνίδας Μπόµπολας του Γεωργίου, Μέλος. 
Γεώργιος Σωσσίδης του Θεοδώρου, Μέλος. 
Νικόλαος Τρίχας του Βασιλείου, Μέλος.  
 
Η θητεία του ανωτέρω ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής και λήγει στην Τακτική Γενική 
Συνέλευση του 2005. 
 
 
Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία για την εταιρεία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
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  (σε χιλ. €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  2000 2001 2002 

Κύκλος Εργασιών      

Κύκλος εργασιών ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε 83.881,48 120.875,39 302.620,49 

Κύκλος εργασιών από Κοινοπραξίες 68.549,74 123.680,95 447.480,48 

Σύνολο Κύκλου Εργασιών 152.431,22 244.556,35 750.100,96 

Μικτά κέρδη από τον κύκλο εργασιών της 
Εταιρείας (προ αποσβέσεων) 20.495,42 27.511,23 36.760,07 

Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 67,72 232,38 1.751,46 

Σύνολο (προ αποσβέσεων) 20.563,14 27.743,61 38.511,53 

Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) 17.663,81 22.789,53 32.524,25 

Έσοδα συµµετοχών από κοινοπραξίες  10.605,83 23.967,97 95.444,64 

Έσοδα χρεογράφων και κέρδη πωλήσειως 
συµµετοχών και χρεογράφων  699,30 2.995,06 2.550,11 

Έξοδα και ζηµιές συµµετοχών και χρεογράφων 3.064,38 3.088,23 5.670,83 

Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα 543,42 -34,32 -1.628,73 

Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων 26.447,99 46.630,01 123.219,44 

Κέρδη προ  αποσβέσεων και φόρων 29.784,52 47.686,09 122.743,90 

Κέρδη προ φόρων  23.790,99 40.284,07 104.895,63 

Κέρδη µετά από φόρους χρήσης & αµοιβές ∆.Σ . 14.327,99 23.929,67 63.731,02 
 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  31/12/2000 31/12/2001 31/12//2002

Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 1.299,10 974,32 1.102,16

Αναπόσβεστες Aσώµατες Ακινητοποιήσεις 0,00 0,00 12.893,41

Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 31.943,03 36.764,74 51.154,35

Συµµετοχές - Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 52.303,44 67.312,60 125.732,25

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 84.246,47 104.077,33 189.780,00

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 162.357,40 151.857,36 259.980,30

Μεταβατικοί λογ/σµοί ενεργητικού 282,87 1.417,38 1.255,63

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 248.185,84 258.326,40 452.118,10

Λογαριασµοί Τάξεως 132.577,42 154.526,76 471.773,95

ΠΑΘΗΤΙΚΟ      

Μετοχικό κεφάλαιο 40.352,16 40.700,00 97.985,24

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 181.899,96 182.934,68 262.110,86

Προβλέψεις 0,00 0,00 73,98

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 295,19 0,00 0,00

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 65.871,37 66.258,62 182.948,50

Μεταβατικοί λογ/σµοί παθητικού 119,33 9.133,11 6.984,77

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 248.185,84 258.326,40 452.118,10

Λογαριασµοί Τάξεως 132.577,42 154.526,76 471.773,95
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Συνοπτικά ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία για την εταιρεία παρουσιάζονται στον ακόλουθο 
πίνακα: 
 

  (σε χιλ. €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  2002 

Κύκλος Εργασιών  

Κύκλος εργασιών εταιρειών 325.656,55

Κύκλος εργασιών από Κοινοπραξίες 484.027,75

Σύνολο Κύκλου Εργασιών 809.684,30

Μικτά κέρδη από τον αµιγή κύκλο εργασιών 
(προ αποσβέσεων) 38.834,56

Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 1.660,54

Σύνολο (προ αποσβέσεων) 40.495,10

Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) 31.431,32

Έσοδα συµµετοχών από κοινοπραξίες (1) 98.540,83

Έσοδα χρεογράφων  2.565,35
Κέρδη πωλήσειως συµµετοχών και 
χρεογράφων 1.469,83
Έξοδα και ζηµιές συµµετοχών και 
χρεογράφων 6.027,14

Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα (2.724,44)

Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων 125.255,71

Κέρδη προ  αποσβέσεων και φόρων 124.504,64

Κέρδη προ φόρων  105.124,25

Κέρδη µετά από φόρους χρήσης  66.528,78
 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης και διαφορές 
φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων 66.259,91
 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, διαφορές  
φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων και  
δικαιώµατα µειοψηφίας 66.484,81
 
 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

 
 

31/12//2002 

Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 1.554,91 

Αναπόσβεστες Aσώµατες Ακινητοποιήσεις 14.055,56 

Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 62.178,09 

Συµµετοχές - Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 58.186,09 

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 134.419,73 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 279.759,13 

Μεταβατικοί λογ/σµοί ενεργητικού 2.500,68 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 418.234,46 

Λογαριασµοί Τάξεως 508.895,83 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

 

Μετοχικό κεφάλαιο 97.985,24 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 216.936,74 

Προβλέψεις 1.649,94 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 192.666,01 

Μεταβατικοί λογ/σµοί παθητικού 6.984,77 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 418.234,46 

Λογαριασµοί Τάξεως 508.895,83 

 
 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της µητρικής REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν 
υφίστανται τυχόν συµφωνίες ή συνεργασίες πέραν των διεταιρικών συναλλαγών που 
παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 7.4. 
  
 

7.3.7. ΚΑΝΤΖΑ Α.Ε. (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ)  

 
Ιδρύθηκε το 1999 στην Αθήνα. Σκοπός της εταιρείας είναι: Α) Η αγορά ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
απόκτηση, πάσης φύσεως ακινήτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, µε σκοπό την ανάπτυξη, 
διαχείριση και εκµετάλλευσή τους. Β) Η ανάπτυξη, διαχείριση και εκµετάλλευση πάσης φύσεως 
ακινήτων που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ανήκουν σε τρίτους. 
 
Η διάρκεια της εταιρίας είναι 50 χρόνια και λήγει στις 30.04.2049. 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 7.207.800,00 € και είναι κατανεµηµένο σε 
2.460.000 ονοµαστικές µετοχές των 2,93 € η κάθε µία. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας 
περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ  
 Αριθ. Μετοχών % 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ   ΤΕΒ Α.Ε          

2.079.980 84,55% 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.                                                     380.020 15,45% 
Σύνολο  2.460.000   100,0% 

 
Η  σύνθεση του ∆.Σ. της εταιρείας έχει ως εξής:   
 
Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Γεώργιος Σωσσίδης, Αντιπρόεδρος 
∆ηµήτριος Κούτρας, Μέλος 
Θ. Παπαδόπουλος, Μέλος 
Βασιλική Αναλυτή, Μέλος 
 
Η θητεία του ∆.Σ. λήγει στις 30.06.2007. 
 
Η εταιρεία έκλεισε την πρώτη εταιρική χρήση την 31.12.2000. Παρακάτω παρατίθενται 
συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία για τις χρήσεις 2000-2002: 
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 (σε χιλ. €) 
 2000 2001 2002
Aναπόσβεστα έξοδα 
εγκατάστασης 705,95 589,04 

397,66

Αναπόσβεστα Ενσώµατα 
Πάγια 6.365,69 6.133,28 

6.133,28

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  1.476,21 275,36 230,84
Μετοχικό Κεφάλαιο 6.001,47 7.043,29 7.207,80
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  8.505,73 6.988,29 6.761,90
Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις 42,12 9,39 

0,22

Κύκλος Εργασιών  0,00 0,00 0,00
Μικτό κέρδος  0,00 0,00 0,00
Αποτελέσµατα προ 
φόρων  -50,15 -179,04 

-223,72

Αποτελέσµατα µετά από 
φόρους -63,65 -182,16 

-226,38

 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες.  
 

7.3.8. ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (πρώην ΕΚΓΕ Α.Ε.)   

 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1962, έλαβε την ονοµασία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & 
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. (ΕΚΓΕ Α.Ε.) το 
1965 ενώ το 2002 µετονοµάστηκε σε ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.  
 
Η διάρκεια της εταιρείας λήγει στις 04.06.2049. 
 
Σκοπός της εταιρείας σύµφωνα µε το καταστατικό της είναι ο εξής: 
 
Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων 
Η ανάληψη και εκτέλεση µελετών κάθε είδους τεχνικών  έργων και εργασιών 
Η µελέτη, επίβλεψη και ανέγερση οικοδοµών σε ιδιόκτητα οικόπεδα της εταιρείας ή σε οικόπεδα 

που ανήκουν σε τρίτους   
Η συµµετοχή, αντιπροσώπευση ή µε οιοδήποτε τρόπο συνεργασία µε επιχειρήσεις που έχουν 

τους ίδιους ή παρεµφερείς σκοπούς  
Η βιοµηχανοποίηση και η εν γένει βιοµηχανική επεξεργασία παντός αντικειµένου και η ίδρυση 

για το σκοπό αυτό σχετικών βιοµηχανιών 
Η ανάληψη αντιπροσωπειών αλλοδαπών βιοµηχανικών και εµπορικών οίκων µε σκοπό την επί 

προµηθεία τοποθέτηση και διάθεση των προϊόντων αυτών  
Κάθε συναφής εργασία αποφασιζόµενη από  το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας.  
 
Η εταιρεία είναι ανενεργή κατά τα τελευταία έτη. 
 
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος Αµαρουσίου  και τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στην 
οδό Ακακιών 39 & Μονεµβασίας.  
 
Στις 31.12.2002, το µετοχικό της κεφάλαιο ανερχόταν σε 164.080,00 € διαιρούµενο σε 56.000 
ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,93 € η κάθε µία.  
 
Σήµερα (Μάιος 2003), το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 336.000,00 € 
διαιρούµενο σε 56.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 6,00 €. Η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 
είναι θυγατρική κατά 100% της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. 
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Η εταιρική χρήση λήγει την 31η ∆εκεµβρίου κάθε χρόνο. Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της εταιρείας έχει ως εξής:  
 
Λεωνίδας Μπόµπολας,  Πρόεδρος  
Αθανάσιος Κατρής, Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος  
Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Μέλος 
∆ηµήτριος Κούτρας, Μέλος 
Γεώργιος Σωσσίδης, Μέλος  
 
Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία για τις  χρήσεις 2001-2002: 
 
 
(σε χιλ. €) 2001 2002 

Αναπόσβεστα ενσώµατα πάγια 13,50 13,50

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 1.349,64 1.473,05

Μετοχικό Κεφάλαιο 164,10 164,10

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.303,46 1.483,95

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 237,96 2,60

Κύκλος Εργασιών 0,00 0,00

Μικτά κέρδη 0,00 0,00

Αποτέλεσµα προ φόρων (3,63) 191,57

Αποτελέσµατα µετά από φόρους (3,63) 180,49

 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
 
 

7.3.9. ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.    

Ιδρύθηκε το 2000 µε έδρα το ∆ήµο Αµαρουσίου. Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη κάθε 
είδους εµπορικών και τουριστικών δραστηριοτήτων, η διαχείριση και εκµετάλλευση ακινήτων της 
ή τρίτων, η εκπόνηση αναπτυξιακών ερευνών και µελετών, η παροχή συναφών υπηρεσιών και η 
συµµετοχή της σε άλλες εταιρείες συναφών σκοπών. 
 
Η  διάρκεια της εταιρείας είναι 50 χρόνια και λήγει στις 25.7.2050. 
 
Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.783.500,00 € και είναι κατανεµηµένο σε 950.000 κοινές 
ανώνυµες  µετοχές των 2,93 € η κάθε µία. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής: 
 

Μέτοχοι Αρ. µετοχών % 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΤΕΒ Α.Ε. 

617.500 65,0% 

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 332.500 35,0% 
Σύνολο 950.000 100,0% 

 
Η  σύνθεση του ∆.Σ. της εταιρείας έχει ως εξής:   
 
Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Γεώργιος Σωσσίδης, Αντιπρόεδρος 
∆ηµήτριος Κούτρας, Μέλος 
Θ. Παπαδόπουλος, Μέλος 
Βασιλική Αναλυτή, Μέλος 
 
Η θητεία του ∆.Σ. λήγει στις 28.06.2007. 
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Η εταιρεία έκλεισε την πρώτη υπερδωδεκάµηνη εταιρική χρήση την 31.12.2001. Στον παρακάτω 
πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη για τις χρήσεις 2001-2002: 
 
(σε χιλ. €) 2001 2002 
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 224,62 179,79
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 2.103,89 2.103,90
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  410,65 387,08
Μετοχικό Κεφάλαιο 2.787,97 2.783,50
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  2.731,07 2.668,72
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 8,09 2,39
Κύκλος Εργασιών  0,00 0,00
Μικτό κέρδος  0,00 0,00
Αποτελέσµατα προ φόρων  -56,90 -62,16
Αποτελέσµατα µετά από φόρους -56,90 -62,35
 
 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες.  
 
 

7.3.10. ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε.     

 
Ιδρύθηκε το 1987 µε έδρα την Αθήνα. Σκοπός της εταιρείας είναι  η σύλληψη, ο σχεδιασµός, η 
ανάληψη και η εκτέλεση αναπτυξιακών προγραµµάτων (κύρια και παραθεριστική κατοικία, 
εµπορικά κέντρα). Προγράµµατά της είναι τα οικιστικά συγκροτήµατα “ΕΣΠΕΡΙ∆ΕΣ” στην 
Κηφισιά και “EDEN” στο Π. Φάληρο.  
 
Η διάρκεια της εταιρείας είναι 50 χρόνια και λήγει στις 09.07.2037. 
 
Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 273.000,00 € και διαιρείται σε 780.000 µετοχές εκ των 
οποίων 680.000 είναι κοινές και 100.000 προνοµιούχες άνευ ψήφου, ονοµαστικής αξίας 0,35 €. 
Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής: 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ 
 Αρ. Μετοχών % 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΤΕΒ Α.Ε. 

680.000 87,18% 

ALPHA BANK* 100.000 12,82% 
Σύνολο 780.000 100,0% 

*H ALPHA BANK είναι κάτοχος των 100.000 προνοµιούχων άνευ ψήφου µετοχών.  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους: 
Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Λεωνίδας Μπόµπολας, Αντιπρόεδρος 
Άλκηστις Τρίχα Αθανασούλη, Μέλος 
Νικόλαος Τρίχας, Μέλος  
Γεώργιος Παµπούκης, Μέλος  
 
Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία για τις χρήσεις 2000-2002: 
 
(σε χιλ. €) 2000 2001 2002
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 0,00 0,00 0,00
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  367.30 377,94 383,62
Μετοχικό Κεφάλαιο 270.11 273,00 273,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  367,30 376,37 379,96
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Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 1,57 3,65
Κύκλος Εργασιών  0,00 0,00 0,00
Μικτό κέρδος  0,00 0,00 0,00
Αποτελέσµατα προ φόρων  20,56 9,07 5,53
Αποτελέσµατα µετά από φόρους 20,56 9,07 3,60
 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες.  
 

7.3.11. ΣΕΑ ΑΤΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε.      

 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2000. Η επωνυµία της είναι «ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ – ΑΤΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της 
τίτλος «ΣΕΑ ΑΤΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε.». Η έδρα της εταιρείας είναι στο Μαρούσι και τα γραφεία 
της στην οδό Ακακιών 39 & Μονεµβασίας. Η διάρκεια της εταιρείας είναι 50 χρόνια.  
Σκοπός της εταιρείας είναι:  
α)  Η µελέτη, κατασκευή, λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση και εκµετάλλευση, των Σταθµών 
Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών. Ειδικότερα, σκοπός  της εταιρείας είναι η εκπόνηση των 
αναγκαίων µελετών για την κατασκευή των υποχρεωτικών και προαιρετικών εγκαταστάσεων 
των ΣΕΑ, η κατασκευή των ως άνω εγκαταστάσεων, µε αυτοχρηµατοδότηση, η λειτουργία, 
διαχείριση, συντήρηση και εκµετάλλευση των ΣΕΑ. 
β) Η  διενέργεια πράξεων εµπορικής αντιπροσωπείας ή πρακτορείας οίκων του εσωτερικού ή 
εξωτερικού σε αντικείµενα ή δραστηριότητες που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε σκοπούς της 
εταιρείας.  
γ) Η παροχή συµβουλευτικών  υπηρεσιών  και τεχνογνωσίας  στο πλαίσιο των παραπάνω 
αντικειµένων.  
δ) Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα  που σχετίζεται µε τα ανωτέρω ή εξυπηρετεί άµεσα ή 
έµµεσα τους σκοπούς της εταιρείας.  
 
Το καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στις 31.12.2002 ανερχόταν σε 58.700,00 € 
διαιρούµενο σε 2.000 κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 29,35 €. Η µετοχική σύνθεση 
της εταιρείας είχε ως εξής: 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ 
 Αριθ. Μετοχών % 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ   
ΤΕΒ                                                                           

1.300 65,0% 

J & P (ΕΛΛΑΣ ΑΤΕ) 240 12,0% 
ΑΒΑΞ Α.Ε                                                                                                                  240 12,0% 
ΕΤΕΘ Α.Ε                                                                                                                 220 11,0% 
Σύνολο  2.000 100,0% 

 
Σήµερα (Μάιος 2003), το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 6.060.775,00 € 
διαιρούµενο σε 206.500 κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 29,35 €. Η µετοχική 
σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής: 
 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ 
 Αριθ. Μετοχών % 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ   
ΤΕΒ                                                                           

134.225 65,00% 

J & P (ΕΛΛΑΣ ΑΤΕ) - ΑΒΑΞ Α.Ε                                                                                                                  72.055 34,89% 
ΕΤΕΘ Α.Ε                                                                                                 220 0,11% 
Σύνολο  206.500 100,0% 

 
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας έχει ως εξής: 
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Λεωνίδας Μπόµπολας, Πρόεδρος 
Νικόλαος Γεραρχάκης, Αντιπρόεδρος 
Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Θεόδωρος  Παπαδόπουλος, Μέλος 
Λουκάς Γιαννακούλης, Μέλος 
Κωνσταντίνος Χασάπης, Μέλος  
Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Μέλος  
 
Η θητεία του ∆.Σ. της εταιρίας λήγει  στις 26.06.2007. 
 
Η εταιρεία έκλεισε την πρώτη χρήση στις 31.12.2001. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 
συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία για τις χρήσεις 2001-2002:  
 
(σε χιλ. €) 2001 2002
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 486,22 1.961,14
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 3.182,29 15.494,87
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  749,84 6.262,38
Μετοχικό Κεφάλαιο 58,70 58,70
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  58,70 6.060,77
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 4,92
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 3.662,97 14.249,97
Κύκλος Εργασιών  0,00 0,00
Μικτό κέρδος  0,00 0,00
Αποτελέσµατα προ φόρων  -458,36 -1.155,63
Μεταφορά σε λογ/µό «Εξοδα Ιδρυσης και 
Α’ Εγκατάστασης» -458,36 -1.155,63
Αποτελέσµατα µετά από φόρους - -
 
Σηµείωση:Η εταιρεία βρισκόµενη σε κατασκευαστική περίοδο µεταφέρει ακάλυπτα έξοδα 
χρήσεως, στο λογαρισµό «Εξοδα Ιδρυσης και Α’ Εγκατάστασης» και κατά συνέπεια δε συντάσσει 
πίνακα διάθεσης.  
 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
 
 
 

7.3.12. ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝ∆ΥΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2001. Η έδρα της είναι στο ∆ήµο Αθηναίων και τα κεντρικά της γραφεία 
βρίσκονται στην οδό Λουίζης Ριανκούρ 78Α.  
 
Η διάρκεια της εταιρείας λήγει στις 31.12.2051. 
 
Σκοπός της εταιρείας είναι:) Η µελέτη, αδειοδότηση (άδεια εγκατάστασης, άδεια λειτουργίας, 
άδεια παραγωγής κ.λπ.), κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, εκµετάλλευση έργων σχετιζοµένων 
µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειάς, παραγόµενη από ανεµογεννήτριες (<<ενεργειακά 
έργα>>), β) Η συµµετοχή σε επένδυση ή χρηµατοδότηση σχετικά µε ενεργειακά έργα, γ) 
Εµπορία ηλεκτρικής ενέργειας, στον βαθµό που επιτρέπεται από την εκάστοτε κείµενη 
νοµοθεσία, δ) Κάθε άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα που σχετίζεται µε τον ένα τρόπο ή τον 
άλλο µε την παραγωγή, µεταφορά διανοµή, πώληση, ανακύκλωση κ.λπ ενέργειας.   
 
Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 58.600 € διαιρούµενο σε 20.000 κοινές ονοµαστικές 
µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,93 €. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής: 
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ΜΕΤΟΧΟΙ Αρ. Μετοχών % 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΤΕΒ ΑΕ 

16.000 
80,00% 

ENECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 4.000 20,00% 
Σύνολο 20.000 100,0% 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας έχει ως εξής: 
 
 

Ονοµατεπώνυµο 
Ιδιότητα 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΣΣΙ∆ΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΙΕΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΜΕΛΟΣ 

 
Η θητεία του ∆.Σ. λήγει στις 30.6.2003.  
 
Η εταιρεία έκλεισε  την πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση στις 31.12.2002. Στον παρακάτω πίνακα 
παρουσιάζονται συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της εταιρείας  για τη χρήση 2002: 
 
(σε χιλ. €) 2002
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 258,56
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 0,00
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  88,32
Μετοχικό Κεφάλαιο 58,60
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  58,69
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 288,19
Κύκλος Εργασιών  0,00
Μικτό κέρδος  0,00
Αποτελέσµατα προ φόρων  -256,37
Αποτελέσµατα µετά από φόρους -
 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
 

7.3.13. ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2001. Η έδρα της είναι στο ∆ήµο Αθηναίων και τα γραφεία της στην οδό 
Λουίζης Ριανκούρ 78Α.  
 
Η διάρκεια της εταιρείας λήγει στις 21.6.2051. 
 
Σκοπός της εταιρείας είναι α) Η µελέτη, αδειοδότηση (άδεια εγκατάστασης, άδεια λειτουργίας, 
άδεια παραγωγής κ.λπ.), κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, εκµετάλλευση έργων σχετιζοµένων 
µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειάς, παραγόµενη από ανεµογεννήτριες (<<ενεργειακά 
έργα>>), β) Η συµµετοχή σε επένδυση ή χρηµατοδότηση σχετικά µε ενεργειακά έργα, γ) 
Εµπορία ηλεκτρικής ενέργειας, στον βαθµό που επιτρέπεται από την εκάστοτε κείµενη 
νοµοθεσία, δ) Κάθε άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα που σχετίζεται µε τον ένα τρόπο ή τον 
άλλο µε την παραγωγή, µεταφορά διανοµή, πώληση, ανακύκλωση κ.λπ ενέργειας.   
 
Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 175.800,00 € διαιρούµενο σε 60.000 κοινές ονοµαστικές 
µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,93 €. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής: 
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ΜΕΤΟΧΟΙ Αρ. Μετοχών % 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΤΕΒ ΑΕ 

54.000 
90,00% 

ENECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 3.600 6,00% 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ 2.400 4,00% 
Σύνολο 60.000 100,0% 

 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας έχει ως εξής: 
 

Ονοµατεπώνυµο 
Ιδιότητα 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΣΣΙ∆ΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΙΕΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΜΕΛΟΣ 

 
Η θητεία του ∆.Σ. λήγει στις 30.06.2003.  
 
Η εταιρεία έκλεισε  την πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση στις 31.12.2002. Στον παρακάτω πίνακα 
παρουσιάζονται συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της εταιρείας  για τη χρήση 2002: 
 
(σε χιλ. €) 2002
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 646,23
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 8,52
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  248,34
Μετοχικό Κεφάλαιο 175,80
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  175,89
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 727,19
Κύκλος Εργασιών  0,00
Μικτό κέρδος  0,00
Αποτελέσµατα προ φόρων  -644,43
Αποτελέσµατα µετά από φόρους -
 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
 
 

7.3.14. ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2001. Η έδρα της βρίσκεται στο ∆ήµο αθηναίων και τα κεντρικά της 
γραφεία στην οδό Λουίζης Ριανκούρ 78Α. 
 
Η διάρκεια της εταιρείας λήγει στις 21.6.2051. 
 
Σκοπός της εταιρείας είναι α) Η µελέτη, αδειοδότηση (άδεια εγκατάστασης, άδεια λειτουργίας, 
άδεια παραγωγής κ.λπ.), κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, εκµετάλλευση έργων σχετιζοµένων 
µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειάς, παραγόµενη από ανεµογεννήτριες (<<ενεργειακά 
έργα>>), β) Η συµµετοχή σε επένδυση ή χρηµατοδότηση σχετικά µε ενεργειακά έργα, γ) 
Εµπορία ηλεκτρικής ενέργειας, στον βαθµό που επιτρέπεται από την εκάστοτε κείµενη 
νοµοθεσία, δ) Κάθε άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα που σχετίζεται µε τον ένα τρόπο ή τον 
άλλο µε την παραγωγή, µεταφορά διανοµή, πώληση, ανακύκλωση κ.λπ ενέργειας. 
 
Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 58.600,00 € διαιρούµενο σε 20.000 µετοχές ονοµαστικής 
αξίας 2,93 €. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής: 
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ΜΕΤΟΧΟΙ Αρ. Μετοχών % 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ 18.000 90,00% 
ENECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 1.200 6,00% 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ 800 4,00% 
Σύνολο 20.000 100,0% 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας έχει ως εξής: 
 
 

Ονοµατεπώνυµο 
Ιδιότητα 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΣΣΙ∆ΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΙΕΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΜΕΛΟΣ 

 
Η θητεία του ∆.Σ. λήγει στις 30.06.2003.  
 
Η εταιρεία έκλεισε την πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση στις 31.12.2002. Στον παρακάτω πίνακα 
παρουσιάζονται συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της εταιρείας  για τη χρήση 2002: 
 
(σε χιλ. €) 2002
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 41,50
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 0,00
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  17,69
Μετοχικό Κεφάλαιο 58,60
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  58,69
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,50
Κύκλος Εργασιών  0,00
Μικτό κέρδος  0,00
Αποτελέσµατα προ φόρων  -39,83
Αποτελέσµατα µετά από φόρους -
 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
 

7.3.15. ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ  

    
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2001. Η έδρα της βρίσκεται στο ∆ήµο Αθηναίων και τα κεντρικά της 
γραφεία στην οδό Λουίζης Ριανκούρ 78Α.  
 
Η διάρκεια της εταιρείας λήγει στις 2.8.2051. 
 
Σκοπός της εταιρείας είναι α) Η αδειοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία και εκµετάλλευση 
σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µέσω 
ανεµογεννητριών στη θέση Μεταµόρφωσις των Μολάων Λακωνίας. Β) Η σύµφωνα µε την 
εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας 
 
Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 58.600,00 € διαιρούµενο σε 20.000 κοινές ονοµαστικές 
µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,93 €. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής: 
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ΜΕΤΟΧΟΙ Αρ. Μετοχών % 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ 18.000 90,00% 
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
2.000 10,00% 

Σύνολο 20.000 100,0% 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας έχει ως εξής: 
 

Ονοµατεπώνυµο 
Ιδιότητα 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΜΟ∆ΟΥΡΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΙΕΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΣΣΙ∆ΗΣ  ΜΕΛΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΑΚΗΣ ΜΕΛΟΣ 

 
Η θητεία του ∆.Σ. λήγει στις 30.6.2003.  
 
Η εταιρεία έκλεισε την πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση στις 31.12.2002. Στον παρακάτω πίνακα 
παρουσιάζονται συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της εταιρείας  για τη χρήση 2002: 
 
(σε χιλ. €) 2002
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 75,41
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 0,00
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  53,21
Μετοχικό Κεφάλαιο 58,60
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  58,69
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 69,93
Κύκλος Εργασιών  0,00
Μικτό κέρδος  0,00
Αποτελέσµατα προ φόρων  -72,35
Αποτελέσµατα µετά από φόρους -
 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
 

7.3.16. ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ - ΒΑΡ∆ΙΑ - ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΡΑΧΕΣ - ΚΑΨΟΛΑΚΟΥΣΕΣ - 
ΚΡΑΝΙ - ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ - ΒΑΒΥΛΑ  

    
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2001. Η έδρα της βρίσκεται στο ∆ήµο Αθηναίων και τα κεντρικά της 
γραφεία στην οδό Λουίζης Ριανκούρ 78Α 

 
Η διάρκεια της εταιρείας λήγει στις 3.08.2051. 
 
Σκοπός της εταιρείας είναι α) Η αδειοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία και εκµετάλλευση 
σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µέσω 
ανεµογεννητριών στις θέσεις Βάρδια, Αγία Κυριακή, Ράχες, Καψολακούσες, Κρανί, Άγιος 
Ανδρέας, Βαβυλα Νεαπόλεως Λακωνίας. β) Η συµφωνία µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία 
παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας   
 
Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 58.600,00 € διαιρούµενο σε 20.000 κοινές ονοµαστικές  
µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,93 €. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής: 
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ΜΕΤΟΧΟΙ Αρ. Μετοχών % 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ 17.000 85,00% 
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
3.000 15,00% 

Σύνολο 20.000 100,0% 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας έχει ως εξής: 
 

Ονοµατεπώνυµο 
Ιδιότητα 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΜΟ∆ΟΥΡΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΙΕΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΣΣΙ∆ΗΣ  ΜΕΛΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΑΚΗΣ ΜΕΛΟΣ 

 
Η θητεία του ∆.Σ. λήγει στις 30.6.2003.  
 
Η εταιρεία έκλεισε την πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση στις 31.12.2002. Στον παρακάτω πίνακα 
παρουσιάζονται συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της εταιρείας  για τη χρήση 2002: 
 
(σε χιλ. €) 2002
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 17,79
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 0,00
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  41,14
Μετοχικό Κεφάλαιο 58,60
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  58,69
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,24
Κύκλος Εργασιών  0,00
Μικτό κέρδος  0,00
Αποτελέσµατα προ φόρων  -14,73
Αποτελέσµατα µετά από φόρους -
 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
 

7.3.17. ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ - ΡΑΧΗ - ΑΝΑΘΕΜΑ - ΚΡΥΟΝΕΡΙ - 
ΛΑΜΠΟΥΣΑ - ΣΩΡΟΣ - ΒΡΩΜΟΣΥΚΙΑ  

    
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2001. Η έδρα της βρίσκεται στο ∆ήµο Αθηναίων και τα κεντρικά της 
γραφεία στην οδό Λουίζης Ριανκούρ 78Α. 
 
Η διάρκεια της εταιρείας λήγει στις 03.08.2051. 
 
Σκοπός της εταιρείας είναι α) Η αδειοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία και εκµετάλλευση 
σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µέσω 
ανεµογεννητριών στην Τροιζηνία, στις θέσεις Ράχη, Ανάθεµα, Κρυονέρι, Λαµπούσα, Σώρος, 
Βρωµοσυκιά. Β) Η σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία παραγωγή και πώληση 
ηλεκτρικής ενέργειας.    
 
Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 87.900,00 € διαιρούµενο σε 30.000 κοινές ονοµαστικές 
µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,93 €. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής: 
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ΜΕΤΟΧΟΙ Αρ. Μετοχών % 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ 27.000 90,00% 
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
3.000 10,00% 

Σύνολο 30.000 100,0% 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας έχει ως εξής: 
 

Ονοµατεπώνυµο 
Ιδιότητα 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΜΟ∆ΟΥΡΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΙΕΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΣΣΙ∆ΗΣ  ΜΕΛΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΑΚΗΣ ΜΕΛΟΣ 

 
Η θητεία του ∆.Σ. λήγει στις 30.06.2003.  
 
Η εταιρεία έκλεισε την πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση στις 31.12.2002. Στον παρακάτω πίνακα 
παρουσιάζονται συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της εταιρείας  για τη χρήση 2002: 
 
(σε χιλ. €) 2002
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 215,26
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 2,83
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  85,47
Μετοχικό Κεφάλαιο 87,90
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  87,99
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 215,56
Κύκλος Εργασιών  0,00
Μικτό κέρδος  0,00
Αποτελέσµατα προ φόρων  -211,91
Αποτελέσµατα µετά από φόρους -
 

Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 

7.3.18. ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ  

 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2001. Η έδρα της βρίσκεται στο ∆ήµο Αθηναίων και τα κεντρικά της 
γραφεία στην οδό Λουίζης Ριανκούρ 78Α. 
 
Η διάρκεια της εταιρείας λήγει στις 3.8.2051. 
 
Σκοπός της εταιρείας είναι α) Η αδειοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία και εκµετάλλευση 
σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µέσω 
ανεµογεννητριών στην θέση Καταβιά Ρόδου β) Η σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία 
παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. 
    
Στις 31.12.2002, το µετοχικό της κεφάλαιο ανερχόταν σε 58.600,00 € διαιρούµενο σε 20.000 
κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,93 €. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας είχε ως 
εξής:  
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ΜΕΤΟΧΟΙ Αρ. Μετοχών % 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ 17.000 85,00% 
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
3.000 15,00% 

Σύνολο 20.000 100,0% 
 
Σήµερα (Μάιος 2003), το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 200.000,00 διαιρούµενο 
σε 20.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 10,00 €. Η µετοχική σύνθεση της 
εταιρείας έχει ως εξής: 
 
 
ΜΕΤΟΧΟΙ Αρ. Μετοχών % 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ  ΑΕ 20.000 100,00% 
Σύνολο 20.000 100,0% 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας έχει ως εξής: 
 

Ονοµατεπώνυµο 
Ιδιότητα 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΜΟ∆ΟΥΡΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΙΕΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΣΣΙ∆ΗΣ  ΜΕΛΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΑΚΗΣ ΜΕΛΟΣ 

 
Η θητεία του ∆.Σ. λήγει στις 30.06.2003.  
 
Η εταιρεία έκλεισε την πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση στις 31.12.2002. Στον παρακάτω πίνακα 
παρουσιάζονται συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της εταιρείας  για τη χρήση 2002: 
 
(σε χιλ. €) 2002
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 5,39
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 0,00
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  53,54
Μετοχικό Κεφάλαιο 58,60
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  58,69
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,24
Κύκλος Εργασιών  0,00
Μικτό κέρδος  0,00
Αποτελέσµατα προ φόρων  -2,33
Αποτελέσµατα µετά από φόρους -
 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
 
 

7.3.19. ΤΕΡΠΑΝ∆ΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. 

 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1998. Η έδρα της βρίσκεται στο ∆ήµο Αθηναίων και τα κεντρικά της 
γραφεία στην Λουίζης Ριανκούρ 78Α.  
 
Η διάρκεια της εταιρείας λήγει στις 10.12.2048. 
 
Σκοπός της εταιρείας είναι : 
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Α) Η εγκατάσταση κατόπιν µελέτης ενός αιολικού πάρκου δυναµικότητας 5 MW στη θέση 
«Σκαµιούδα» της  κοινότητας Άντισσας της νήσου Λέσβου του Ν. Λέσβου, Β) η συντήρηση των 
εγκατεστηµένων µετατροπέων αιολικής ενέργειας συµπεριλαµβανοµένων και των λοιπών 
τεχνικών εγκαταστάσεων, Γ) η παραγωγή υλικών και άυλων αγαθών που σχετίζονται µε τα 
ανωτέρω, ∆) η πώληση της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις 
ανεµογεννήτριες του αιολικού πάρκου στη ∆ηµόσια Επιχείριση Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ), Ε) η 
πραγµατοποίηση όλων των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε τους παραπάνω σκοπούς της 
εταιρίας.  
    
Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 704.400,00 € διαιρούµενο σε 24.000 κοινές ονοµαστικές 
µετοχές ονοµαστικής αξίας 29,35 €. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής: 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ Αρ. Μετοχών % 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ 16.220 67,58% 
ENECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 1.200 5,00% 
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 2.940 12,25% 
∆ΗΜΟΣ ΕΡΕΣΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΑΣ 40 0,17% 
ΗΛΙΟ∆ΥΝΑΜΗ Α.Ε. 1.200 5,00% 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. 2.400 10,00% 
ΣΥΝΟΛΟ 24.000 100,00% 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας έχει ως εξής: 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΜΟ∆ΟΥΡΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΙΕΤΗΣ 
ΜΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΣΣΙ∆ΗΣ 
ΜΕΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΑΚΗΣ 
 
Η θητεία του ∆.Σ. λήγει στις 11.02.2005.  
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της εταιρείας για τις 
χρήσεις 2001- 2002: 
 
(σε χιλ. €) 2001 2002 
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 87,04 184,71 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 6,35 4.675,47 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  25,24 327,13 
Μετοχικό Κεφάλαιο 58,69 704,40 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  86,87 877,40 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 1.781,68 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 31,76 2.533,74 
Κύκλος Εργασιών  0,00 0,00 
Μικτό κέρδος  0,00 0,00 
Αποτελέσµατα προ φόρων  -77,06 -60,92 
Αποτελέσµατα µετά από φόρους - - 
 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
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7.3.20. ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΣΑΣ Α.Ε. 

 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1998. Η έδρα της βρίσκεται στο ∆ήµο Αθηναίων και τα κεντρικά της 
γραφεία στην Λουίζης Ριανκούρ 78Α.  
 
Η διάρκεια της εταιρείας λήγει στις 10.12.2048. 
 
Σκοπός της εταιρείας είναι  
 
Α) Η εγκατάσταση κατόπιν µελέτης ενός αιολικού πάρκου δυναµικότητας 4 MW στη θέση 
«Σκαµιούδα» της  κοινότητας Άντισσας της νήσου Λέσβου του Ν. Λέσβου, Β) η συντήρηση των 
εγκατεστηµένων µετατροπέων αιολικής ενέργειας συµπεριλαµβανοµένων και των λοιπών 
τεχνικών εγκαταστάσεων, Γ) η παραγωγή υλικών και άυλων αγαθών που σχετίζονται µε τα 
ανωτέρω, ∆) η πώληση της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις 
ανεµογεννήτριες του αιολικού πάρκου στη ∆ηµόσια Επιχείριση Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ), Ε) η 
πραγµατοποίηση όλων των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε τους παραπάνω σκοπούς της 
εταιρίας.  
    
Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 528.300,00 € διαιρούµενο σε 18.000 κοινές ονοµαστικές 
µετοχές ονοµαστικής αξίας 29,35 €. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής: 
 
ΜΕΤΟΧΟΙ Αρ. Μετοχών % 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ 11.420 63,44% 
ENECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 900 5,00% 
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 2.940 16,33% 
∆ΗΜΟΣ ΕΡΕΣΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΑΣ 40 0,22% 
ΗΛΙΟ∆ΥΝΑΜΗ Α.Ε. 900 5,00% 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. 1.800 10,00% 
ΣΥΝΟΛΟ 18.000 100,00% 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας έχει ως εξής: 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΜΟ∆ΟΥΡΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΙΕΤΗΣ 
ΜΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΣΣΙ∆ΗΣ 

ΜΕΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΑΚΗΣ 

 
Η θητεία του ∆.Σ. λήγει στις 11.02.2005.  
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της εταιρείας για τις 
χρήσεις 2001- 2002: 
 
(σε χιλ. €) 2001 2002 
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 80,05 166,89 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 5,83 3.302,97 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  24,82 247,80 
Μετοχικό Κεφάλαιο 58,69 528,30 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  86,87 649,40 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 1.319,13 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 23,83 1.754,64 
Κύκλος Εργασιών  0,00 0,00 
Μικτό κέρδος  0,00 0,00 
Αποτελέσµατα προ φόρων  -70,28 -61,94 
Αποτελέσµατα µετά από φόρους - - 
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Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
 
 

7.3.21. ΤΕΧΝΟΛΙΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  Α.Ε. 

 
Η ΤΕΧΝΟΛΙΤ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1994 από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ, την ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ και 
την ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ µε στόχο την διείσδυση στην αγορά της Αλβανίας και σε 
δραστηριότητες που δεν ήταν κατασκευαστικές. Σκοπός της εταιρείας είναι η εκµετάλλευση, η 
κατεργασία και η εµπορία εξορυσσοµένων µαρµάρων και λοιπών διακοσµητικών πετρωµάτων, 
η εµπορία οικοδοµικών υλικών, η εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και η παραγωγή και 
εµπορία έτοιµου σκυροδέµατος.  Η εταιρεία ουδέποτε είχε παραγωγική δραστηριότητα. 
 
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος Αθηναίων. Το µετοχικό κεφάλαιο της ΤΕΧΝΟΛΙΤ Α.Ε. 
ανέρχεται σε δρχ. 42.000.000 και διαιρείται σε 42.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής 
αξίας 1.000 δρχ. η κάθε µία. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής: 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ  
 Αρ. Μετοχών % 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. 14.000 33,33% 
ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ  14.000 33,33% 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ 14.000 33,33% 
Σύνολο 42.000 100,0% 

 
Τη 12/01/2000 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της Νοµαρχίας Αθηνών η από 
28.6.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας µε την οποία 
αποφασίσθηκε η λύση της εταιρείας και η θέση της σε εκκαθάριση. Με την ίδια απόφαση 
ορίσθηκαν εκκαθαριστές οι: 1) Τριανταφυλλίδης Παναγιώτης του Ευτυχίου και 2) Καλοφωλιάς 
Αλέξανδρος του Παναγιώτη. 
 
Καθώς η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση δεν έχει την υποχρέωση µετατροπής του µετοχικού 
της κεφαλαίου σε ευρώ. 
 
Συνοπτικά στοιχεία για την εταιρεία από τον Ισολογισµό εκκαθαρίσεως της 29.06.2000 
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
 (σε χιλ. €) 
 29.6.2000 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια - 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  14,67 
Μετοχικό Κεφάλαιο 123,26 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  14,67 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις - 
Κύκλος Εργασιών  - 
Μικτό κέρδος από Αµιγή Κύκλο Εργασιών  - 
Αποτελέσµατα προ φόρων  - 
Αποτελέσµατα µετά από φόρους - 
 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
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7.3.22. ΤΕΧΝΟΒΑΞ Α.Ε.  

 
Η ΤΕΧΝΟΒΑΞ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1994 ως Ε.Π.Ε. από τις κατασκευαστικές εταιρίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.και ΑΒΑΞ Α.Ε. και τις εταιρίες συµβούλων Τρίτων Σύµβουλοι 
Μηχανικοί και Εταιρεία Αναπτυξιακού Σχεδιασµού. Από το 1997 λειτουργεί ως Α.Ε.  Η εταιρεία 
έχει έδρα το ∆ήµο Αθηναίων και η διάρκειά της λήγει στις 21.5.2047.   
 
Σκοπός της εταιρείας είναι η µελέτη, κατασκευή και εκµετάλλευση τερµατικού λιµενικού σταθµού 
και των αποθηκών υγρών καυσίµων στην περιοχή Giurgiulesti της Μολδαβίας, πάνω στον 
ποταµό ∆ούναβη, σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Αναπτύξεως 
(EBRD) και την κρατική εταιρεία πετρελαίων της Μολδαβίας. 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.149.014,72 € διαιρούµενο σε 35.768 µετοχές 
ονοµαστικής αξίας 88,04 €.  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ συµµετέχει µε 26,17%. Στον 
παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά η µετοχική σύνθεση της εταιρείας: 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ  
 Αρ. Μετοχών % 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. 9.360 26,17% 
ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. 4.119 11,51% 
ΑΒΑΞ Α.Ε. 9.360 26,17% 
Ιωάννης Σιώρης 1.556 4,35% 
Εταιρεία Αναπτυξιακού Σχεδιασµού ΕΠΕ 2.580 7,21% 
ATECO LTD 672 1,88% 
ADDLSTONE TRADING LTD 1.374 3,84% 
Ανδριανής Ευστράτιος 1.555 4,35% 
ΤΡΙΤΩΝ ΑΕ 1.728 4,83% 
PAMPA HOLDING LTD  720 2,01% 
FLOTORE SERVICES LTD 1.372 3,84% 
KARNELUX HOLDING LTD 1.372 3,84% 
Σύνολο 35.768 100,00% 

 
 
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας έχει ως εξής:   
 
Λουκάς Κυριακόπουλος, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Αντώνιος Σγαρδέλης, Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος   
Ιωάννης Σιώρης, Μέλος 
Αλέξανδρος Καλοφωλιάς, Μέλος 
Ανδρέας Σωτηρίου, Μέλος  
Φώτιος Προβατάς, Μέλος   
 
Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία για τις χρήσεις 2000-2002: 
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(σε χιλ. €) 2000 2001 2002 

Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 2,93 1,04 0,63 
Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες 
απαιτήσεις 2.409,39 

2.408,67 2.408,74 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 314,01 381,80 290,28 

Σύνολο ενεργητικού 2.732,21 2.792,77 2.700,50 

Μετοχικό Κεφάλαιο 3.169,48 3.149,05 3.149,01 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  2.717,53 2.541,31 2.358,64 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 8,80 242,90 340,49 

Κύκλος Εργασιών  0,00 0,00 0,00 

Μικτό κέρδος  0,00 0,00 0,00 

Αποτελέσµατα προ φόρων  -181,95 -156,05 -182,67 

Αποτελέσµατα µετά από φόρους -181,95 -156,05 -182,67 
 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
 

7.3.23. ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Α.Ε. 

 
Η εταιρεία “Πολύκλωνος - Πολιτισµός, πολιτιστική, εκπαιδευτική, εκδοτική, εµπορική και τεχνική 
Α.Ε.” ιδρύθηκε το 1995 και έχει έδρα την Αθήνα. Σκοπός της επένδυσης είναι η συµµετοχή στην 
αναπαλαίωση ιστορικών περιοχών του κέντρου της Αθήνας που παρουσιάζουν εµπορικό και 
επενδυτικό ενδιαφέρον. Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την νοµική της σύσταση και λήγει 
στις 18.12.2060 .   
 
Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται, σήµερα, στο ποσό των 3.528.000,00 και διαιρείται σε 
1.200.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,94 € η κάθε µία. Η µετοχική σύνθεση της 
εταιρείας περιγράφεται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ  
 Αρ. Μετοχών % 
ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ 720.000 60,0% 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. 240.000 20,0% 
Απόστολος Λαζόπουλος 240.000 20,0% 
Σύνολο 1.200.000 100,0% 

 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού συµβουλίου της εταιρείας έχει ως εξής:   
 
Λ.∆. Μαρινόπουλος, Πρόεδρος  
Π.Ι. Μαρινόπουλος, Αντιπρόεδρος 
Π.∆. Μαρινόπουλος, Μέλος 
Σ.Ι. Μαρινόπουλος, Μέλος  
 
Η θητεία του ∆.Σ. λήγει στις 30.06.2004. 
 
Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία για τις χρήσεις 2001-2002: 
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(σε χιλ. €) 2001 2002

Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 1.727,41 1.416,77

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  81,43 65,73

Μετοχικό Κεφάλαιο 3.521,64 3.528,00

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  1.359,09 1.187,74

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 497,36 304,25

Κύκλος Εργασιών  473,45 0,00

Μικτό κέρδος  -86,42 0,00

Αποτελέσµατα προ φόρων  -681,83 -177,71
Αποτελέσµατα µετά από 
φόρους -681,83 

-177,71

 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
 
 

7.3.24. ΙΝΤΕΡΤΑΣΚ Α.Τ.Ε. 

 
Ιδρύθηκε το 1997 µε έδρα την Αθήνα. Σκοπός της εταιρείας είναι ο σχεδιασµός και η κατασκευή 
λιµενικού τερµατικού σταθµού και αποθηκών υγρών καυσίµων στην περιοχή Τζιουρτζιουλέστι 
της ∆ηµοκρατίας της Μολδαβίας δυνάµει συµβάσεως µε την Μολδαβική Εταιρεία "ΤERMINAL 
S.A.", καθώς και η κατασκευή έργων συµπληρωµατικών µε το παραπάνω αντικείµενο.  
 
Το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήµερα σε 300.000,00 € διαιρούµενο σε 100.000 κοινές 
ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 3,00 € η καθεµία. Η αναλυτική µετοχική σύνθεση της 
εταιρείας περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ  
 Αρ. Μετοχών % 
ΑΒΑΞ Α.Ε. 31.000 31,0% 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. 31.000 31,0% 
ΤΡΙΤΩΝ Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. 14.000 14,0% 
Ε. Γεροντοπούλου  12.000 12,0% 
Αλέξανδρος Καλοφωλιάς  12.000 12,0% 
Σύνολο 100.000 100,0% 

 
H σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής:  
 
Αντώνιος Σγαρδέλης, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος   
Λουκάς Κυριακόπουλος, Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Ευστράτιος Ανδριανής, Μέλος 
Αλέξανδρος Καλοφωλιάς, Μέλος 
Νικόλαος  Γεραρχάκης, Μέλος 
 
 
Η θητεία του ∆.Σ. λήγει στις 30.06.2005. 
 
 
Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία για τις χρήσεις 2000-2002: 
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(σε χιλ. €) 2000 2001 2002 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 132,06 3,49 1,85 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  589,88 436,90 336,10 
Μετοχικό Κεφάλαιο 58,69 300,00 300,00 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  179,02 261,22 158,97 
Προβλέψεις 161,41 179,66 179,66 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 381,51 1,23 1,11 
Κύκλος Εργασιών  3.477,62 0,00 0,00 
Μικτό κέρδος  0,00 0,00 0,00 
Αποτελέσµατα προ φόρων  137,93 -159,95 -28,79 
Αποτελέσµατα µετά από φόρους 120,32 -59,95 -28,79 
 
Η εταιρική χρήση λήγει την 31 ∆εκεµβρίου κάθε χρόνο.  
 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
 
 

7.3.25. Ελληνική Ενέργεια και Ανάπτυξη Α.Ε. (HE&D S.A. ) 

 
Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (πρώην ENERCOM 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ) ιδρύθηκε το 
1999 στην Αθήνα. Τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στον οδό Λουίζης Ριανκούρ 80. 
 
Η διάρκεια της εταιρείας λήγει στις 1.6.2049. 
 
Κύριο αντικείµενο εργασιών της εταιρείας είναι η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, 
συντήρηση, εκµετάλλευση έργων σχετιζοµένων µε την παραγωγή ενέργειας («ενεργειακά 
έργα»), είτε η τελευταία συσχετίζεται µε την χρήση φυσικών πόρων είτε ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας είτε αποβλήτων και η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, εκµετάλλευση 
έργων σχετιζοµένων µε το περιβάλλον και εν γένει µε οργανισµούς κοινής ωφελείας («έργα 
περιβάλλοντος»).  
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας έχει ως εξής:   
Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου, Πρόεδρος 
Αναστάσιος Καλλιτσάντσης του Παρίση, Αντιπρόεδρος 
Λεωνίδας Μπόµπολας του Γεωργίου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης του Παρίση, Μέλος 
Κωνσταντίνος ∆ηµητριάδης του Γεωργίου, Μέλος 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 2.949.376,38 € και διαιρείται σε 
100.500 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 29,35 € η κάθε µία. Η µετοχική σύνθεση 
της εταιρείας έχει ως εξής:  
 

ΜΕΤΟΧΟΙ  
 Αριθ. Μετοχών % 
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. 33.500 33,33% 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ  ΑΕ 33.500 33,33% 
ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 33.500 33,33% 
Σύνολο 100.500 100,0% 

 
 
 
 
Η εταιρεία έκλεισε την πρώτη εταιρική χρήση την 31.12.2000. Παρακάτω παρατίθενται 
συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία για τις χρήσεις 2000-2002: 
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(σε χιλ. €) 2000 2001 2002 
Αναπόσβεστα έξοδα 
εγκατάστασης 

804,11 
1.452,08 

1.065,76 

Αναπόσβεστα ασώµατα πάγια 393,25 578,04 462,43 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 85,11 72,13 53,62 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  434,34 507,66 488,52 
Μετοχικό Κεφάλαιο 1540,72 2.949,38 2.949,67 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  1540,72 2.948,33 2.559,09 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 184,89 58,98 117,43 
Κύκλος Εργασιών  - - 672,06 
Μικτό κέρδος  - 229,10 263,28 
Αποτελέσµατα προ φόρων  0,00 0,65 -389,54 
 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
 
 

7.3.26. ΠΥΡΡΟΣ Α.Ε.-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ  

 
 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2000. Η εταιρεία κατά τη σύστασή της είχε την επωνυµία ΣΠΑΤΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΨΥΧΑΓΩΓΊΑΣ και διακριτικό τίτλο «ΣΠΑΤΑ Α.Ε.». 
Κατόπιν απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας στις 
23.7.2001, η επωνυµία της εταιρείας άλλαξε σε ΠΥΡΡΟΣ Α.Ε. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ. 
 
Η έδρα της αρχικά βρισκόταν στο Χαλάνδρι. Στη συνέχεια η έδρα της µεταφέρθηκε στα Ιωάννινα 
και τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στην οδό Σαλαµάγκα 12. Η διάρκεια της εταιρείας λήγει 
στις 20.11.2040. 
 
Σκοπός της εταιρείας είναι: 
α)Η άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή :  1. Η αξιοποίηση 
και εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών, 2. Η βιοµηχανική παραγωγή και εµπορία 
αδρανών υλικών λατοµείου, ασφαλτοµίγµατος, προϊόντων ασφάλτου, τσιµέντου και ασβέστου, 
3. Η αξιοποίηση και εκµετάλλευση λατοµείου µαρµάρου και λοιπών πετρωµάτων, καθώς και 
κατεργασία και εµπορία των εξορυσσοµένων µαρµάρων και λοιπόν πετρωµάτων, 4. Η 
παραγωγή και εµπορία κάθε φύσης οικοδοµικών υλικών, 5. Η παραγωγή και εµπορία 
σκυροδέµατος και προϊόντων αυτού, 6. Η άσκηση βιοµηχανίας κεραµοποιίας, πλινθοποιίας και 
γενικά ειδών συναφών µε την κεραµοποιία και την οικοδοµή β) Η ανάπτυξη κάθε είδους και 
µορφής εµπορικών, τουριστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, γ) Η µε οποιαδήποτε τρόπο 
εκµετάλλευση ακινήτων της εταιρείας ή τρίτων, δ) Η µελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση κάθε φύσης 
τεχνικών έργων του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων, νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου καθώς και ιδιωτικών έργων, ε) Η ανάληψη εργολαβιών κάθε φύσης κατασκευών και 
µελέτης, επίβλεψης εκτέλεσης δηµοσίων έργων ή ιδιωτικών έργων ή έργων νοµικών προσώπων 
δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, στ) Η µελέτη, επίβλεψη και ανέγερση οικοδοµών για λογαριασµό 
της Εταιρείας ή για λογαριασµό τρίτων είτε επί ιδιοκτήτων της Εταιρείας οικοπέδων είτε επί 
οικοπέδων που ανήκουν σε τρίτους µε το γνωστό σύστηµα αντιπαροχής ποσοστών εξ 
αδιαιρέτου του οικοπέδου και µε σκοπό πώλησης των εν λόγω οικοδοµών. 
 
Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.190.810,00 € διαιρούµενο σε 2.190.810 µετοχές 
ονοµαστικής αξίας 1,00 €. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής: 
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ΜΕΤΟΧΟΙ Αρ. Μετοχών % 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ 876.324 40,00% 
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 1.314.486 60,00% 
Σύνολο 2.190.810 100,0% 

 
Το διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας έχει ως εξής: 
 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα 
Χαρίλαος Τόλης ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
∆ηµήτριος Μπουρνάζος  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Παντελής ∆ελαπόγλου ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Παναγιώτης Αθανασούλης ΜΕΛΟΣ 
Βασίλειος Λάµπος ΜΕΛΟΣ 

 
Η θητεία του ∆.Σ. λήγει στις 28.06.2007.  
 
Η εταιρεία έκλεισε την πρώτη χρήση στις 31.12.2001. Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά 
οικονοµικά στοιχεία για τις χρήσεις 2001-2002: 
 
(σε χιλ. €) 2001 2002 
Αναπόσβεστα έξοδα 
εγκατάστασης 

90,37 103,12 

Αναπόσβεστα ασώµατα πάγια 0,00 0,00 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 743,56 3.219,64 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  396,70 1.686,46 
Μετοχικό Κεφάλαιο 1.200,00 2.190,81 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  1.123,92 3.747,37 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 111,62 1.259,85 
Κύκλος Εργασιών  96,99 3.077,93 
Μικτό κέρδος  -80,49 403,12 
Αποτελέσµατα προ φόρων  -76,08 241,91 
Αποτελέσµατα µετά από 
φόρους 

-76,08 183,31 

 
 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
 
 

7.3.27. ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

     
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2001. Η έδρα της βρίσκεται στα Ιωάννινα και τα κεντρικά της γραφεία 
στην οδό Σαλαµάγκα 12. 

 
Η διάρκεια της εταιρείας λήγει στις 10.09.2051.   
    
Σκοπός της εταιρείας είναι α) Η ανέγερση, οργάνωση, λειτουργία και εκµετάλλευση 
ξενοδοχειακών συγκροτηµάτων, οικιών ή αυτοτελών διαµερισµάτων ή δωµατίων, χώρων 
συνεδρίων, εκθέσεων και λοιπόν εκδηλώσεων είτε σε ιδιόκτητα ακίνητα είτε σε ακίνητα 
ιδιοκτησίας τρίτων, 2) Επίσης, σκοπό της εταιρείας αποτελεί και κάθε άλλη δραστηριότητα που 
έχει άµεση ή έµµεση σχέση µε τον τουρισµό το ενδιαίτηµα και το εστιατόριο. Ειδικότερα η 
εκµετάλλευση των ξενοδοχειακών και άλλων µονάδων και λοιπών χώρων θα πραγµατοποιείται 
είτε µε την απευθείας οργάνωση από την εταιρεία και λειτουργία ξενοδοχειακών και λοιπόν 
επιχειρήσεων είτε µε την εκµίσθωση ή και παραχώρηση αυτών µε οποιονδήποτε τρόπο σε 
τρίτους για εκµετάλλευση. Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας µπορεί να συνεργάζεται µε 
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Ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή παρόµοιους σκοπούς, είτε σε 
κοινοπραξία µε αυτές είτε συµµετέχοντας ως εταίρος ή µέτοχος σε αυτές, είτε ιδρύοντας µαζί 
τους νέες εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεµφερείς σκοπούς. Στα πλαίσια αυτής της 
συνεργασίας η εταιρεία µπορεί να παρέχει εγγυήσεις υπέρ των συνεργαζοµένων επιχειρήσεων 
προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο, το Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και µετά από οµόφωνη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς τρίτα φυσικά 
πρόσωπα. 
 
Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.200.000,00 € διαιρούµενο σε 60.000 µετοχές 
ονοµαστικής αξίας 20,00 €. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής: 
 
ΜΕΤΟΧΟΙ Αρ. Μετοχών % 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ 24.000 40,00% 
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 36.000 60,00% 
Σύνολο 60.000 100,0% 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας έχει ως εξής: 
 

Ονοµατεπώνυµο 
Ιδιότητα 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ∆ΕΛΑΠΟΓΛΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΜΕΛΟΣ 

 
Η θητεία του ∆.Σ. λήγει στις 30.06.2003.  
 
Η εταιρεία έκλεισε την πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση στις 31.12.2002. Παρακάτω παρατίθενται 
συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία για τη χρήση 2002: 
 
(σε χιλ. €) 2002 
Αναπόσβεστα έξοδα 
εγκατάστασης 

94,58 

Αναπόσβεστα ασώµατα πάγια 0,00 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 880,41 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  219,13 
Μετοχικό Κεφάλαιο 1.200,00 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  1.193,13 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 
Κύκλος Εργασιών  0,00 
Μικτό κέρδος  -23,55 
Αποτελέσµατα προ φόρων  -6,87 
Αποτελέσµατα µετά από 
φόρους 

-6,87 

 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
 

7.3.28. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2001. Η έδρα της βρίσκεται στην Αργυρούπολη και τα κεντρικά της 
γραφεία στην οδό Κρήτης 2 & Γραβιάς 12.  Η διάρκεια της εταιρείας λήγει στις 23.10 2051.  
 
Σκοπός της εταιρείας είναι α) Η ανάληψη και κατασκευή ∆ηµοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων 
στο εσωτερικό και εξωτερικό κάθε µορφής και φύσεως ακόµα και έργων που απαιτούν ειδικά 
πτυχία ή την εγγραφή της εταιρείας σε ειδικούς καταλόγους. β) Οι οποιασδήποτε φύσεως 
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οικοδοµικές επιχειρήσεις στα ιδιόκτητα οικόπεδα ή αλλότρια είτε δια ίδιο λογαριασµό, είτε για 
λογαριασµό τρίτων µε αντιπαροχή και η πώληση και εκµετάλλευση αυτών. γ) Η τεχνική και 
οικονοµική µελέτη πάσης φύσεως τεχνικών έργων. δ) Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων ή 
κτισµάτων και πώληση των εκτάσεων αυτών, η εκµετάλλευση αυτών για λογαριασµό της ή για 
λογαριασµό τρίτων, καθώς και Ξενοδοχείων και Τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά. ε) Η 
εκµετάλλευση κάθε µορφής λατοµείων και ορυχείων. Η εξόρυξη λίθων, ογκολίθων και διασκευή 
τους, η παραγωγή προϊόντων τριβής µαρµάρων, ασφαλτοµίγµατος και σκυροδέµατος. στ) Ο 
σχεδιασµός, η δηµιουργία, η συντήρηση, λειτουργία και εκµετάλλευση ολοκληρωµένων 
συστηµάτων διαχείρισης υδάτινων πόρων, απορριµµάτων ή αποβλήτων. ζ) Η παραγωγή και 
προµήθεια σε τρίτους πόσιµου ύδατος, η διαχείριση υγρών λυµάτων,  απορριµµάτων ή 
αποβλήτων και η εµπορία προϊόντων από τη καθ΄οιονδήποτε τρόπο επεξεργασίας αυτών. η) Ο 
σχεδιασµός, η µελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση και εκµετάλλευση έργων ύδρευσης, 
περιβαλλοντικών και ενεργειακών έργων. θ) Η παροχή υπηρεσιών συµβούλων, οργάνωσης, 
διοίκησης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης έργων, έρευνα αγοράς, αξιοποίησης ακινήτων και 
γενικά η παροχή υπηρεσιών πάσης φύσεως που συνδέεται µε την ανάπτυξη τεχνικών έργων, 
την προώθηση και την εφαρµογή της πληροφορικής, της υψηλής τεχνολογίας, της ενέργειας ή 
των επικοινωνιών καθώς και οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας αναφέρεται παραπάνω. ι) Η 
άσκηση, οποιασδήποτε συναφούς, επενδυτικής, ή εµπορικής δραστηριότητας όπως και 
εργοληπτικής που απορρέει ή οποιασδήποτε συνδέεται, µε όλες τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται, παραπάνω, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό εµπορικών 
επιχειρήσεων όπως επίσης και η συµµετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες και η 
εκτέλεση κάθε άλλης οµοειδούς ή συναφούς σύµφωνα µε το εταιρικό σκοπό της εργασίας για 
την οποία θα αποφασίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και εφόσον αυτές οι δραστηριότητες 
εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρείας. 
 
Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 522.000,00 € διαιρούµενο σε 174.000 µετοχές 
ονοµαστικής αξίας 3,00 €. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής: 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ Αρ. Μετοχών % 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ 55.680 32,0% 
ΤΟΜΗ ΑΤΕ 55.680 32,0% 
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 55.680 32,0% 
ZITA TECHNOLOGIES Ε.Τ.Ε 3.480 2,00% 
ΑALFA - LAVAL A.E.B.E. 3.480 2,00% 
Σύνολο 174.000 100,0% 

   
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας έχει ως εξής: 
 

Ονοµατεπώνυµο 
Ιδιότητα 

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΤΖΑ ΜΕΛΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ ΜΕΛΟΣ 

 
Η θητεία του ∆.Σ. λήγει στις 30.6.2003.  
 
Η εταιρεία έκλεισε την πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση στις 31.12.2002. Παρακάτω παρατίθενται 
συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία για τη χρήση 2002: 
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(σε χιλ. €) 2002 
Αναπόσβεστα έξοδα 
εγκατάστασης 

0,00 

Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 0,00 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  807,02 
Μετοχικό Κεφάλαιο 522,00 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  517,10 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 373,48 
Κύκλος Εργασιών  566,34 
Μικτό κέρδος  0,00 
Αποτελέσµατα προ φόρων  -4,90 
Αποτελέσµατα µετά από φόρους -4,90 
 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
 
 

7.3.29. ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε. 

 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1985 ως ΕΠΕ και το 1995 µετατράπηκε σε ΑΤΕ. Η έδρα της βρίσκεται 
στο ∆ήµο Αργυρούπολης και τα κεντρικά της γραφεία στην οδό Κρήτης 2 & Γραβιάς 12. 
 
Σκοπός της εταιρείας είναι: 
α) Η εκτέλεση τεχνικών έργων, δηµοσίων και ιδιωτικών, β) Η µελέτη ιδιωτικών έργων , γ) Η 
εκτέλεση ιδιωτικών έργων µε αυτοχρηµατοδότηση και η εκµετάλλευση τους στη συνέχεια, δ) Η 
εκµετάλλευση έργων περιβάλλοντος όπως χωµατερών, εργοστασίων ανακύκλωσης, σταθµών 
µεταµόρφωσης κλπ, ε) Η ανάληψη, εκµετάλλευση και συντήρηση έργων πρασίνου, στ) Η αγορά 
κάθε είδους πρώτων και βοηθητικών υλών από την Ελλάδα και το εξωτερικό προς εξυπηρέτηση 
των σκοπών της εταιρείας, ζ) Η αντιπροσώπευση προϊόντων και ειδών από οίκους του 
εξωτερικού ή εσωτερικού η πραγµατοποίηση εισαγωγών ή  εξαγωγών για τους σκοπούς της 
εταιρείας και η άσκηση κάθε εν γένει είδους εµπορικής δραστηριότητας συναφούς µε τους 
σκοπούς του παρόντος άρθρου, η) Για την πραγµατοποίηση των σκοπών της εταιρείας έχει τη 
δυνατότητα να συστήνει οποιανδήποτε µορφής άλλες εταιρείες, συνεταιρισµούς ή κοινοπραξίες 
ή να συµµετέχει σε παρόµοιες ηµεδαπές ή αλλοδαπές, µε οποιουσδήποτε όρους αποφασίσει το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 
Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 4.224.996,00 €, διαιρούµενο σε 7.041.660 µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας 0,60 €. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής:  
 

ΜΕΤΟΧΟΙ Αρ. Μετοχών % 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ 1.408.332 20,00% 
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 5.633.328 80,00% 
Σύνολο 7.041.660 100,000% 

 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας έχει ως εξής: 
 
Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα 
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΙΤΟΣ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ  ΜΕΛΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ  ΜΕΛΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ΜΕΛΟΣ 
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Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη της ΤΟΜΗ ΑΕ για την τριετία 2000-2002 είναι τα ακόλουθα: 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε χιλ. 
€) 

2000 2001 2002 

Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης 548,79 472,49 366,60 
Αναπόσβεστα ασώµατα πάγια 0,00 0,00 0,00 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 6.333,09 6.403,52 9.185,82 
Σύνολο παγίου ενεργητικού 14.406,46 10.388,85 11.395,71 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  4.099,78 10.808,51 10.297,24 
Σύνολο Ενεργητικού 19.055,03 21.669,85 23.284,74 
Μετοχικό Κεφάλαιο 3.272,19 3.345,56 4.225,00 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  11.589,14 13.573,00 13.406,56 
Προβλέψεις 275,86 278,80 991,73 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 349,23 0,00 0,00 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 6.843,73 7.818,05 8.886,45 
Κύκλος Εργασιών Εταιρείας 21.977,99 15.104,92 13.099,66 
Κύκλος Εργασιών Κοινοπραξιών 17.291,27 17.942,77 31.718,84 
Σύνολο Κύκλου Εργασιών 39.272,19 33.047,69 44.818,50 
Μικτό κέρδος από αµιγή κύκλο εργασιών 3.674,25 2.567,87 984,05 
Αποτελέσµατα προ φόρων  4.437,27 3.228,17 392,58 
Αποτελέσµατα µετά από φόρους 2.811,45 2.192,22 -1.018,15 
 
Στη χρήση 2002, η  ΤΟΜΗ ΑΤΕ συγχώνευσε δια απορρόφησης την εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 
προκειµένου να αποκτήσει η ΑΚΤΩΡ, ως µητρική εταιρεία, πτυχίο 6ης τάξεως.  
 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
 
 

7.3.30. ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. 

 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1997. Η έδρα της βρίσκεται στο ∆ήµο Αθηναίων και τα κεντρικά της 
γραφεία στην Λουίζης Ριανκούρ 78Α.  
 
Η διάρκεια της εταιρείας λήγει στις 22.07.2047. 
 
Σκοπός της εταιρείας είναι : 
 
Α) Η εγκατάσταση κατόπιν µελέτης ενός αιολικού πάρκου δυναµικότητας 10 MW στη θέση 
«Ξερολίµπα -Μονολάτη» της  κοινότητας ∆ιλινάτων Κεφαλληνίας, Β) η συντήρηση των 
εγκατεστηµένων µετατροπέων αιολικής ενέργειας συµπεριλαµβανοµένων και των λοιπών 
τεχνικών εγκαταστάσεων, Γ) η παραγωγή υλικών και άυλων αγαθών που σχετίζονται µε τα 
ανωτέρω, ∆) η πώληση της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις 
ανεµογεννήτριες του αιολικού πάρκου στη ∆ηµόσια Επιχείριση Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ), Ε) η 
πραγµατοποίηση όλων των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε τους παραπάνω σκοπούς της 
εταιρίας.  
    
Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 88.050,00 € διαιρούµενο σε 3.000 κοινές ονοµαστικές 
µετοχές ονοµαστικής αξίας 29,35 €. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής: 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ Αρ. Μετοχών % 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ 1.000 33,33% 
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 2.000 66,67% 
ΣΥΝΟΛΟ 3.000 100,0% 
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας έχει ως εξής: 
 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΜΟ∆ΟΥΡΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΙΕΤΗΣ 
ΜΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΣΣΙ∆ΗΣ 

ΜΕΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΑΚΗΣ 
 
 
Η θητεία του ∆.Σ. λήγει στις 11.01.2005.  
 
Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία για τις χρήσεις 2001-2002: 
 
(σε χιλ. €) 2001 2002 
Αναπόσβεστα έξοδα 
εγκατάστασης 96,00 

155,35 

Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 0,00 10,29 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  25,46 40,18 
Μετοχικό Κεφάλαιο 58,69 88,05 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  58,69 88,05 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 62,77 117,77 
Κύκλος Εργασιών  0,00 0,00 
Μικτό κέρδος  0,00 0,00 
Αποτελέσµατα προ φόρων  -69,48 -59,34 
Αποτελέσµατα µετά από φόρους - - 
 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
 
 

7.3.31. E – CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΥΛΗΣ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  

 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2002. Η έδρα της βρίσκεται στο ∆ήµο Χαλανδρίου και τα κεντρικά της 
γραφεία στην οδό Γιασεµιών 57.  
 
Η διάρκεια της εταιρείας λήγει στις 17.12.2050. 
 
Σκοπός της εταιρείας είναι : 
 
Ο σχεδιασµός, ανάπτυξη, λειτουργία, υποστήριξη, προώθηση και εµπορική εκµετάλλευση 

«πύλης» ηλεκτρονικού εµπορίου στο διαδίκτυο (Internal Portal Site) για τη διακίνηση, 
προµήθεια και εµπορία υλικών, αγαθών και υπηρεσιών που αφορούν όλες τις 
δραστηριότητες στον κατασκευαστικό κλάδο καθώς και η αξιοποίηση και εκµετάλλευση 
δραστηριοτήτων υπαρχόντων σήµερα ή µη, που δηµιουργούνται ή απορρέουν από την ως 
άνω διακίνηση, ακόµα και η διενέργεια των ως άνω για λογαριασµό τρίτων. 

Η ανάπτυξη, λειτουργία, υποστήριξη και προώθηση στην αγορά ολοκληρωµένων συστηµάτων 
(Turn Key Solutions), υπηρεσιών και προιόντων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών µε 
βασικό (αλλά όχι αποκλειστικό) επιχειρηµατικό στόχο την πλήρη εκµετάλλευση της «πύλης» 
ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Η ανάπτυξη υποδοµής και τεχνολογίας συστηµάτων ηλεκτρονικού εµπορίου και παροχής 
υπηρεσιών, η δηµιουργία βάσεων δεδοµένων και η εµπορική εκµετάλλευση αυτών, µέσω 
διαδικτύου ή άλλων δηµόσιων ή ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων, καθώς και η εµπορία 
και εν γένει διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών µε χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής 
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και του διαδικτύου (λ.χ. Internet, Intranets, Extranets) και η υποστήριξη αυτών µε βασικό 
(αλλά όχι αποκλειστικό) επιχειρηµατικό στόχο την πλήρη εκµετάλλευση της πύλης 
ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Ο σχεδιασµός, η δηµιουργία, κατασκευή, ανάπτυξη, αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή, εµπορία, 
διάθεση, µίσθωση, εκµίσθωση, πώληση και µεταπώληση –χονδρική ή/και λιανική- και εν 
γένει εκµετάλλευση απλών ή/και δυναµικών (Dynamic) σελίδων σε παγκόσµιο ή µη 
διαδίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (Web Authoring), υπάρχον σήµερα ή µη, 
περιβάλλοντος για την καταχώρηση των σελίδων αυτών (Web Hosting) και προγραµµάτων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών σχετικών µε –υπάρχον σήµερα ή µη, παγκόσµιο ή µη διαδίκτυο 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, η ενδοεπιχειρησιακή δικτύωση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
(γνωστή ως Intranet) ή άλλων έτοιµων ή κατά παραγγελία προγραµµάτων για λογαριασµό 
φυσικών ή νοµικών προσώπων. 

Η παροχή υπηρεσιών σχετικών µε υπάρχον σήµερα ή µη, παγκόσµιο ή µη διαδίκτυο 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενδεικτικώς: η υποστήριξη των κεντρικών µονάδων (server) 
Internet και Intranet ή άλλων διαδικτύων, η παροχή της απαραίτητης υποδοµής, η διενέργεια 
σεµιναρίων και άλλων εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και γενικά η παροχή εκπαίδευσης και 
πληροφοριών µε αντικείµενο των προϊόντων, τις υπηρεσίες και εν γένει τις δραστηριότητες 
της «πύλης» ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη, η αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή, εµπορία, διάθεση, µίσθωση, 
εκµίσθωση, πώληση και µεταπώληση –χονδρική ή/και λιανική- και εν γένει η εκµετάλλευση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναλώσιµων και εξοπλισµού, προγραµµάτων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και συναφών υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, χρήσιµων για 
την οργάνωση, προβολή, λειτουργία, διαχείριση, υποστήριξη και εκµετάλλευση των 
προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρίας και των πελατών της. 

Η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υποστήριξης, η εκπόνηση σχεδίων και 
προγραµµάτων για λογαριασµό τρίτων, συµπεριλαµβανοµένης και της παροχής υπηρεσιών 
τεχνογνωσίας και υποδοµής, σε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δραστηριοποιούµενα σε 
συναφείς τοµείς.  

Η εκπαίδευση χρηστών σε τεχνολογίες και προϊόντα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, 
προκειµένου να αξιοποιηθούν στο µέγιστο βαθµό οι δυνατότητες που παρέχει η «πύλη» 
στους χρήστες της.  

 
   
Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 450.000,00 € διαιρούµενο σε 15.000 κοινές ονοµαστικές 
µετοχές ονοµαστικής αξίας 30,00 €. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής: 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ Αρ. Μετοχών % 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ 
ΑΕ 

5.625 
37,5% 

ΑΒΑΞ Α.Ε. 5.625 37,5% 
ΓΕΚ Α.Ε. 3.750 25,0% 
ΣΥΝΟΛΟ 15.000 100,0% 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας έχει ως εξής: 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ 
ΜΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΒΑΛΕΤΣΚΟΣ 

ΜΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΡΧΑΚΗΣ 

ΜΕΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ 

ΜΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΣΑΡΙ∆ΗΣ  
ΜΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ 
 
 
Η θητεία του ∆.Σ. λήγει στις 30.06.2003.  
 



 120 

Η εταιρία έκλεισε την πρώτη υποδωδεκάµηνη χρήση στις 31.12.2002. Παρακάτω παρατίθενται 
συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία για τη χρήση 2002: 
 
(σε χιλ. €) 2002 
Αναπόσβεστα έξοδα 
εγκατάστασης 

450,21 

Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 144,95 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  197,93 
Μετοχικό Κεφάλαιο 450,00 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  56,55 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 750,97 
Κύκλος Εργασιών  0,00 
Μικτό κέρδος  0,00 
Αποτελέσµατα προ φόρων  -393,44 
Αποτελέσµατα µετά από φόρους -393,44 
 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
 
 

7.3.32. ALPHA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. 

 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2002. Η έδρα της βρίσκεται στο ∆ήµο Αθηναίων και τα κεντρικά της 
γραφεία στην οδό Λουίζης Ριανκούρ 80.  
 
Η διάρκεια της εταιρείας λήγει στις 24.09.2102. 
 
Σκοπός της εταιρίας είναι: 
 
Η διενέργεια στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή, του συνόλου των εργασιών, δραστηριοτήτων, 

επενδύσεων και συναλλαγών, που ο ν.2778/1999, ως εκάστοτε ισχύει, επιτρέπει, ρητά 
εξαιρούµενης της, κατ' άρθρο 22 παρ.1 εδ. β) ν. 2778/1999, όπως ισχύει, επενδύσεως 
διαθεσίµων της εταιρίας σε µετοχές.  

Για την προώθηση και επίτευξη του σκοπού της η εταιρία ενδεικτικώς, αντιπροσωπεύει οµοειδείς 
ή συναφείς επιχειρήσεις, ιδρύει, συµµετέχει ή συνεργάζεται µε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες 
οποιασδήποτε µορφής ή εταιρικού τύπου στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό που επιδιώκουν 
ίδιους, συναφείς ή παρεµφερείς σκοπούς, ιδρύει υποκαταστήµατα, πρακτορεία ή γραφεία 
οπουδήποτε, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και γενικά διενεργεί οποιαδήποτε 
άλλη πράξη σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε το σκοπό της ή µε τις ως άνω ενδεικτικώς 
αναφερόµενες. 

Προς επίτευξη του ως άνω εταιρικού σκοπού η εταιρία µπορεί να συµµετέχει σε άλλες 
επιχειρήσεις ή εταιρίες οιουδήποτε εταιρικού τύπου που επιδιώκουν τους αυτούς ή 
διάφορους σκοπούς προς τους ανωτέρω. 

  
Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 30.000.000,00 € διαιρούµενο σε 1.000.000 κοινές 
ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 30,00 €. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής: 
 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ Αρ. Μετοχών % 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ 400.000 40,0% 
ALPHA BANK A.E.  

600.000 60,0% 
ΣΥΝΟΛΟ 1.000.000 100,0% 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας έχει ως εξής: 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΙΛΑΒΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 

ΜΕΛΟΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 

ΜΕΛΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΕΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

ΜΕΛΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 
 
 
Η θητεία του ∆.Σ. λήγει στις 30.06.2004.  
 
Η εταιρεία θα κλείσει την πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση στις 31.12.2003. 
 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
 
 

7.3.33. ATHENS RESORT CASINO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  

 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2002. Η έδρα της βρίσκεται στο ∆ήµο Αµαρουσίου και τα κεντρικά της 
γραφεία στην οδό Αιγιαλείας 54.   
 
Η διάρκεια της εταιρείας λήγει στις 28.08.2052. 
 
Αποκλειστικός σκοπός της εταιρείας είναι σύµφωνα µε την οριστική διακήρυξη του διαγωνισµού 
για την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" 
Α) η συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυµης Εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ 
ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε." δια εξαγοράς µετοχών, δια συµµετοχής σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ή δια 
οποιονδήποτε άλλον τρόπο, Β) η διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία και εµπορική ανάπτυξη της 
επιχείρησης του καζίνο Πάρνηθας και δη η προσήκουσα εκπλήρωση της σύµβασης που θα 
συναφθεί για το σκοπό αυτό µεταξύ της εταιρίας και της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε." και θα κυρωθεί µε νόµο.  
  
Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 70.020.000,00 € διαιρούµενο σε 23.340.000 κοινές 
ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 3,00 €. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής: 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ Αρ. Μετοχών % 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ 7.002.000 30,0% 
HYATT REGENCY ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Ε 

 
16.338.000 70,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 23.340.000 100,0% 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας έχει ως εξής: 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΙΣ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΑΣ 
ΜΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΜΕΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΙΑΚΟΣ 
ΜΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΑΤΣΟΥ  
 
 
Η θητεία του ∆.Σ. λήγει στις 30.06.2004.    
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Η εταιρεία θα κλείσει την πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση στις 31.12.2003. 
 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
 

7.3.34. ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

 
Ιδρύθηκε το 1999 µε έδρα το ∆ήµο Χαλανδρίου. Τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στην οδό 
Φιλελλήνων 18. Η διάρκεια της εταιρίας λήγει στις 22.6.2034. 
 
Σκοπός της εταιρείας είναι η µελέτη, κατασκευή, αυτοχρηµατοδότηση και εκµετάλλευση 
τεσσάρων Υπογείων Σταθµών Αυτοκινήτων στην περιοχή Αθηνών, ήτοι: Πλατείας Νοσοκοµείου 
Παίδων «Αγία Σοφία», ∆ιασταύρωσης οδών Ριζάρη & Βασ. Κωνσταντίνου, Πλατείας Κάνιγγος 
και Πλατείας Αιγύπτου, σύµφωνα µε την από 20.6.1999 σχετική Σύµβαση Παραχώρησης µε το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο, όπως αυτή τροποποιήθηκε την 7.11.2001. 
 
Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 4.500.000,00 € και είναι κατανεµηµένο σε 150.000 
ονοµαστικές µετοχές των 30,00 € κάθε µία. Η αναλυτική µετοχική σύνθεση της εταιρείας 
περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 
 
ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 
% 

Συµµετοχής 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. 30.000 20,0% 
ΑΒΑΞ Α.Ε. 30.000 20,0% 
ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 30.000 20,0% 
ΓΕΚ Α.Ε. 30.000 20,0% 
ΑΕΓΕΚ Α.Ε. 30.000 20,0% 
ΣΥΝΟΛΟ 150.000 100% 

 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας έχει ως εξής: 
 
Λεωνίδας Μπόµπολας Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Αντώνης Σγαρδέλης Αντιπρόεδρος  
Γεώργιος Μαυροσκότης Μέλος 
Νικόλαος Κάµπας Μέλος 
Σπυρίδων Παπαγεωργίου Μέλος 

 
Η θητεία του ∆.Σ. λήγει στις 30.06.2008.  
 
Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία για τις χρήσεις 2001-2002: 
 
(σε χιλ. €) 2001 2002 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 2.270,85 8.107,46 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  1.958,02 1.873,71 
Μετοχικό Κεφάλαιο 3.052,09 4.500,00 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  3.052,09 4.500,00 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 930,11 5.200,76 
 
Σηµείωση:Η εταιρεία βρισκόµενη σε κατασκευαστική περίοδο δε συντάσσει Κατάσταση 
αποτελεσµάτων χρήσης και πίνακα διανοµής κερδών.  
 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
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7.3.35. ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.  

 
 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2001. Η έδρα της βρίσκεται στο δήµο Αθηναίων  και τα κεντρικά της 
γραφεία στην Λ. Ριανκούρ 78Α. Η διάρκεια της εταιρείας λήγει στις 12.10.2051.  
 
Σκοπός της εταιρείας είναι α) Η εγκατάσταση ή / και λειτουργία ή / και εκµετάλλευση 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων, β) Η εν γένει παροχή πάσης φύσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
και η ανάπτυξη κάθε είδους τηλεπικοινωνιακής δραστηριότητας, γ) Η χρήση, οργάνωση, 
διαχείριση, διοίκηση, λειτουργία, ανάπτυξη και εκµετάλλευση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, δ) 
Η αγορά, ανέγερση µίσθωση ακινήτων για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας, ε) Η 
διενέργεια πράξεων εµπορικής αντιπροσωπείας ή πρακτορείας οίκων του εσωτερικού ή 
εξωτερικού σε αντικείµενα ή δραστηριότητες που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τους σκοπούς 
της εταιρείας, στ) Η εισαγωγή, εµπορία, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού για την ίδια την Εταιρεία ή για λογαριασµό τρίτων, ζ) Η 
συµµετοχή σε διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού 
∆ικαίου, Οργανισµών, ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και ιδιωτών ως και η αγορά και εισαγωγή υλικών 
για την εκτέλεση των αναληφθέντων έργων, η) Η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και 
τεχνογνωσίας στο πλαίσιο των παραπάνω αντικειµένων, θ) Η ανάληψη, µελέτη, επίβλεψη, 
χρηµατοδότηση, εκτέλεση και εκµετάλλευση πάσης φύσεως µελετών, ερευνών και έργων στον 
τοµέα των τηλεπικοινωνιών 
 
Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 5.745.000,00 € διαιρούµενο σε 9.575.000 ονοµαστικές 
µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,60 € η κάθε µία. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής: 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 1.634.998 17,08% 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ 
Α.Ε. 

1.929.433 20,15% 

J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε. 1.864.370 19,47% 
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 899.137 9,39% 
ΕΤΕΘ Α.Ε. 940.964 9,83% 
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 1.827.348 19,08% 
ΕΜΠΕ∆ΟΣ ΑΕ 478.750 5,00% 
Σύνολο 9.575.000 100,00% 
   
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας έχει ως εξής: 
 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΛΙ∆ΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΜΕΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΟΚΑΡΗΣ ΜΕΛΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΜΕΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΣΣΙ∆ΗΣ ΜΕΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΤΖΑΛΗΣ ΜΕΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΜΕΛΟΣ 
Ε∆ΟΥΑΡ∆ΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΜΕΛΟΣ 
Κ. ΤΣΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ 

 
Η θητεία του ∆.Σ. λήγει στις 30.06.2003.  
Η εταιρεία έκλεισε την πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση στις 31.12.2002. Παρακάτω παρατίθενται 
συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία για τη χρήση 2002: 
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(σε χιλ. €) 2002 
Αναπόσβεστα έξοδα 
εγκατάστασης 

834,33 

Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 3.977,60 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  4.370,57 
Μετοχικό Κεφάλαιο 5.745,00 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  5.545,28 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 3.637,22 
Κύκλος Εργασιών  26,29 
Μικτό κέρδος  -158,93 
Αποτελέσµατα προ φόρων  -199,72 
Αποτελέσµατα µετά από φόρους - 
 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
 
 

7.3.36. ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ Α.Ε.  

 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2000. Η έδρα της βρίσκεται στο δήµο Χαλανδρίου και τα κεντρικά της 
γραφεία στην οδό Φιλελλήνων 18. Η διάρκεια της εταιρείας λήγει στις 23.6.2050. 
 
Σκοπός της εταιρίας είναι: 
 
1)α.Η συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης εταιρείας που θα αναλάβει σύµφωνα µε 
το άρθρο 43.1.10 της από 23-5-1996 σύµβασης παραχώρησης της µελέτης, κατασκευής, 
αυτοχρηµατοδότησης και εκµετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας-Σταυρού 
Αεροδροµίου Σπάτων και ∆υτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υµηττού,  που κυρώθηκε µε το 
Ν.2445/1996(ΦΕΚ Α 274/1996), συγκεκριµένες από τις υποχρεώσεις για τη συντήρηρση, 
λειτουργία και εκµετάλλευση του Εργου .β.Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα  που σχετίζεται µε 
τα ανωτέρω.2) Για την πραγµατοποίηση του παραπάνω σκοπού η Εταιρεία µπορεί:α. Να 
συµµετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση οποιασδήποτε µορφής, ηµεδαπή ή αλλοδαπή, 
που έχει το ίδιο, ταυτόσηµο ή παρόµοιο σκοπό.β.Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε τρόπο µε 
οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και ένωση προσώπων.γ.Να ιδρύει υποκαταστήµατα ή 
αντιπροσωπείες οπουδήποτε, είτε στην ηµεδαπή είτε στην αλλοδαπή.δ.Να αντιπροσωπεύει 
σχετικές επιχειρήσεις είτε ηµεδαπές είτε αλλοδαπές.ε. Να διεξάγει κάθε δραστηριότητα στην 
ηµεδαπή και αλλοδαπή που είναι συναφής προς τους πιο πάνω σκοπούς και αντικείµενα. 
 
Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 642.241,50 € διαιρούµενο σε 2.140.805 κοινές 
ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 € η κάθε µία. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει 
ως εξής: 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ % ΣΥΜ/ΧΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ 431.386 20,1506% 
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 365.557 17,0757% 
J&P ΑΒΑΞ ΑΕ 416.841 19,4712% 
ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ  201.033 9,3905% 

ΕΤΕΘ ΑΕ  210.383 9,8273% 

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ  408.564 19,0846% 
ΕΜΠΕ∆ΟΣ  107.041 5,0000% 

ΣΥΝΟΛΟ 2.140.805 100,00% 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας έχει ως εξής: 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Κ.ΜΙΤΖΑΛΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Λ.ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Θ. ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Χ.ΓΙΟΚΑΡΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Κ.ΤΣΈΛΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆.ΚΟΥΤΡΑΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α.ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ν.ΤΡΙΧΑΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Κ.ΚΟΥΒΑΡΑΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Κ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 
Η θητεία του ∆.Σ. λήγει στις 30.06.2007.  
 
Η εταιρεία έκλεισε την πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση στις 31.12.2001. Παρακάτω παρατίθενται 
συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία για τη χρήση 2002: 
 
(σε χιλ. €) 2002 
Αναπόσβεστα έξοδα 
εγκατάστασης 

5,02 

Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 0,00 
Συµµετοχές & λοιπές 
µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

 
1.014,08 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  180,00 
Μετοχικό Κεφάλαιο 642,24 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  1.061,41 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 137,70 
Κύκλος Εργασιών  0,00 
Μικτό κέρδος  0,00 
Αποτελέσµατα προ φόρων  564,54 
Αποτελέσµατα µετά από φόρους - 
 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
  
 
 

7.3.37. Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α.  Α.Ε. 

 
Η εταιρεία ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΡΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΡΙΟΥ –ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΑΕ 
ιδρύθηκε το 1995 µε έδρα το Χαλάνδρι Αττικής. Τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στην οδό 
Ριζαρείου 2. Σκοπός της εταιρείας είναι:  
 
Η ανάληψη όλων ανεξαιρέτως των δραστηριοτήτων που συνδέονται µε τη µελέτη, κατασκευή, 

χρηµατοδότηση, λειτουργία, εκµετάλλευση και συντήρηση του έργου της Ζεύξης Ρίου – 
Αντιρρίου, προκειµένου να διασφαλισθεί ότι σε κάθε περίπτωση θα λάβουν χώρα όλες οι 
απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη και ικανοποιητική ολοκλήρωση του έργου της Ζεύξης 
Ρίου – Αντιρρίου και την λειτουργία και εκµετάλλευσή του.  

Η πραγµατοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται προβλέπονται ή συνάγονται και 
άσκηση όλων των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας που προκύπτουν από τη 
Σύµβαση Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της εταιρείας.  
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Η διαπραγµάτευση µε τρίτους, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µε σκοπό την προµήθεια 
εξοπλισµού, την επίβλεψη και το συντονισµό οποιασδήποτε απαραίτητης εργασίας που έχει 
σχέση µε το παραπάνω έργο.   

Όλες οι δραστηριότητες και εργασίες που σχετίζονται µε τους προαναφερόµενους σκοπούς 
συµπεριλαµβανοµένης της συνάψεως και εκτελέσεως συµβάσεων δανείων ή εισπράξεως 
χρηµάτων, της παροχής εγγυήσεων για την εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρεώσεως ή της 
παροχής ασφαλειών επί κινητής ή ακινήτου περιουσίας εντός του εταιρικού σκοπού και της 
δεσµεύσεως της εταιρείας για την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης ή παροχής 
εγγυοδοσίας. 

 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέχεται σε 65.220.000,00 € και διαιρείται σε 21.740.000 
κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας 3,00 €. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής: 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ 
 Αρ. Μετοχών % 
VINCI 11.522.200 53,00% 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. 3.365.352 15,48% 
J & P (ΕΛΛΑΣ ) ΑΤΕ (ΖΕΥΣ ΑΕ) 2.434.880 11,20% 
ΑΘΗΝΑ ΑΕ 1.682.676 7,74% 
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΕ 1.682.676 7,74% 
Κ.Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  1.052.216 4,84% 
Σύνολο 21.740.000 100,00% 

 
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας έχει ως εξής:   
 
Jean Paul Τeyssandier, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Νικόλαος Τρίχας, Αντιπρόεδρος 
Gilles Pierre Yves Breem, Μέλος 
Frederic Gauchet, Μέλος  
Γεώργιος ∆ηµητρίου, Μέλος 
 
Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία για τις χρήσεις 2000-2002: 
 
 
(σε χιλ. €) 2000 2001 2002 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 203.565,66 362.112,99 506.369,55 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  60.052,82 48.416,73 72.648,61 
Σύνολο Ενεργητικού 303.260,45 436.871,61 587.260,16 
Μετοχικό Κεφάλαιο 56.933,24 65.220,84 65.220,00 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  293.341,16 312.854,00 356.997,53 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 120.000,00 220.000,00 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 9.916,36 3.982,39 9.477,87 
 
Σηµείωση: Κατά τη διάρκεια  της κατασκευαστικής περιόδου, η εταιρεία δεν συντάσσει 
Καταστάσεις  αποτελεσµάτων χρήσης. 
 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
 
 

7.3.38. ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 

 
Ιδρύθηκε το 1996 µε έδρα το Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Φιλελλήνων 18. Η έδρα της 
εταιρείας στις 31.10.2000 µεταφέρθηκε στο Μαρούσι Αττικής (οδός Νερατζιωτίσσης αρ. 113) 
ενώ στις 4.3.2002 η έδρα µεταφέρθηκε  στην Παιανία Αττικής (41,9 χλµ. Αττικής Οδού). 
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Σκοπός της εταιρείας είναι:  
 
Η µελέτη, κατασκευή, αυτοχρηµατοδότηση και εκµετάλλευση της Ελεύθερης Λεωφόρου 

Ελευσίνας-Σταυρού Α/∆ Σπάτων και ∆υτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υµηττού 
(«Λεωφόρος»), δυνάµει της σχετικής Σύµβασης Παραχώρησης που συνήφθη και υπεγράφη 
νόµιµα µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο στις 23 Μαΐου 1996 και  κυρώθηκε µε το νόµο 2445/96 
όπως εκάστοτε ισχύει, εφαρµόζεται και ερµηνεύεται (« Σύµβαση Παραχώρησης»). 

Η οργάνωση, διαχείριση, διοίκηση, λειτουργία, ανάπτυξη και εκµετάλλευση της Λεωφόρου και 
περιλαµβάνει κάθε δραστηριότητα ή πράξη και ανάπτυξη κάθε είδους επιχειρησιακής 
δραστηριότητας που προβλέπεται  ή προκύπτει άµεσα ή έµµεσα από τη Σύµβαση 
Παραχώρησης. 

Η αγορά, ανέγερση, µίσθωση και εν γένει εκµετάλλευση ακινήτων, για την ευόδωση των σκοπών 
της εταιρείας. 

Η διενέργεια πράξεων εµπορικής αντιπροσωπείας ή πρακτορείας οίκων του εσωτερικού ή 
εξωτερικού σε αντικείµενα ή δραστηριότητες που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τους 
σκοπούς της εταιρείας. 

Η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας στο πλαίσιο των παραπάνω 
αντικειµένων. 

Η διενέργεια κάθε επιχειρηµατικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας 
(εµπορικής ή µη, βιοµηχανικής, χρηµατοδοτικής, κεφαλαιουχικής, σχετικής µε ακίνητη 
περιουσία ή άλλης), που είτε σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε τους παραπάνω σκοπούς της 
εταιρείας είτε τα αρµόδια όργανα της εταιρείας κρίνουν ότι είναι ή µπορεί να είναι ωφέλιµη 
για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού. 

 
Το ∆.Σ. της εταιρείας αποτελείται από τους:  
 
Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ.ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΤΖΑΛΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΟΚΑΡΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
Η θητεία του ∆.Σ. λήγει στις 30.06.2008. 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήµερα σε 173.693.760,00 € και είναι διαιρεµένο 
σε 2.366.400 κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας 73,4 € η κάθε µία. Η 
αναλυτική µετοχική σύνθεση της εταιρείας περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ 476.625 20,1414% 
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 403.910 17,0685% 
J&P - ΑΒΑΞ ΑΕ 460.555 19,4623% 
ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ 222.121 9,3865% 
ΕΤΕΘ ΑΕ 232.454 9,8231% 
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 451.414 19,0760% 
ΕΜΠΕ∆ΟΣ Α.Ε. 118.321 5,0000% 
EGIS  1.000 0,0423% 
ΣΥΝΟΛΟ 2.366.400 100,00% 
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Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία για την περίοδο 2000-2002: 
 
(σε χιλ. €) 2000 2001 2002 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 381.584,74 682.514,79 983.473,00 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  265.288,33 295.167,88 239.656,05 
Σύνολο Ενεργητικού 650.121,79 980.825,61 1.225.620,62 
Μετοχικό Κεφάλαιο 97.578,87 131..092,40 173.693,76 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  268.528,25 408.671,84 542.822,25 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 296.889,21 472.257,93 591.757,93 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 77.546,59 86.355,10 86.907,76 
Κύκλος εργασιών - 6.284,85 13.538,30 
Μικτό κέρδος - -4.245,83 -1.536,69 
Αποτελέσµατα προ φόρων - 0,00 0,00 
Αποτελέσµατα µετά από φόρους - - - 
Σηµείωση: Η εταιρεία, αν και ευρισκόµενη σε κατασκευαστική περίοδο, συντάσσει Κατάσταση 
αποτελεσµάτων χρήσης για το τµήµα του οδικού άξονα που λειτουργεί και αποκτά έσοδα από τη 
λειτουργία του.  
 
 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
 
Εταιρίες στις οποίες συµµετέχουν τα µέλη του ∆.Σ. της REDS A.E.  
 
 

7.3.39. ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ Α.Ε. 

 
Ιδρύθηκε το 1994 µε έδρα την Αθήνα. Σκοπός της εταιρείας είναι η συµµετοχή της σε τεχνικές 
εταιρίες.  
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 105.660,00 € διαιρούµενο σε 3.600 κοινές 
ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας  29,35 €. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής: 
 
ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ % Συµµετοχής 
Αναστάσιος  Καλλιτσάντσης 1.800 50,0% 
∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης 1.800 50,0% 
ΣΥΝΟΛΟ 3.600 100,0% 

 
Το ∆.Σ. της εταιρείας αποτελείται από τους: 
Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος  
∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης, Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Αλέξανδρος Σπηλιωτόπουλος, Σύµβουλος 
 
Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία για τη χρήση 2002: 
 
(σε χιλ. €) 30.6.2002 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 0,00 
Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες 
απαιτήσεις 

94,76 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  116,58 
Μετοχικό Κεφάλαιο 105,6 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  142,70 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 68,64 
Κύκλος Εργασιών  73,80 
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Μικτό κέρδος  68,25 
Αποτελέσµατα προ φόρων  68,73 
Αποτελέσµατα µετά από φόρους 68,55 

 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
 

7.3.40. ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 

 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1987. Έδρα της εταιρείας είναι ο ∆ήµος Χαλανδρίου, Φιλλελλήνων 18. Η 
Εταιρεία έχει σκοπό και αντικείµενο εργασιών την ανέγερση, λειτουργία και εκµετάλλευση 
ξενοδοχείων. 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 98.928,00 € διαιρούµενο σε 2.160 κοινές 
µετοχές ονοµαστικής αξίας 45,80 € εκάστη. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής: 
 
 

Ονοµατεπώνυµο Αριθµός µετοχών % 
Λεωνίδας Μπόµπολας 540 25,0% 
Φώτιος Μπόµπολας 540    25,0% 
Αντώνης Αναστασόπουλος 540 25,0% 
Γεώργιος Νάσιουτζικ 540 25,0% 
ΣΥΝΟΛΟ 2.160 100,0% 

 

 
Το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο απαρτίζεται από τους ακόλουθους: 
 
Λουκάς Γιαννακούλης, Πρόεδρος ∆.Σ. &  ∆/νων Σύµβουλος 

Μαρία Καρατζά, Μέλος 

Ιωάννης Κούτρας, Μέλος 

Γεώργιος Νάσιουτζικ, Μέλος                    

 

 

Τα κυριότερα οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας για τη χρήση 2002, παρουσιάζονται στον πίνακα 
που ακολουθεί: 

 
(σε χιλ. €) 31.12.2002 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 152,87 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  0,65 
Μετοχικό Κεφάλαιο 98,93 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  153,53 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 
Κύκλος Εργασιών  0,00 
Μικτό κέρδος από Αµιγή Κύκλο Εργασιών  0,00 
Αποτελέσµατα προ φόρων  -5,64 
Αποτελέσµατα µετά από φόρους -5,64 

 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
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7.3.41. ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε. 

 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1989. Έδρα της εταιρείας είναι ο ∆ήµος Χαλανδρίου, Φιλελλήνων 18. Η 
εταιρεία έχει σκοπό και αντικείµενο εργασιών την ανέγερση, οργάνωση, λειτουργία και 
εκµετάλλευση ξενοδοχείων. 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 296.512,00 € διαιρούµενο σε 6.560 κοινές 
µετοχές ονοµαστικής αξίας 45,20 € εκάστη. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής: 
 

Ονοµατεπώνυµο Αριθµός µετοχών % 
Λεωνίδας Μπόµπολας 1.312 20,0% 
Φώτιος Μπόµπολας 1.312 20,0% 
Αντώνιος Αναστασόπουλος 1.312 20,0% 
Γεώργιος Νάσιουτζικ 1.312 20,0% 
Μαρία Μπόµπολα 1.312 20,0% 
ΣΥΝΟΛΟ 6.560 100,0% 

 
Το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο απαρτίζεται από τους ακόλουθους: 
 
Λουκάς Γιαννακούλης, Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆/νων Σύµβουλος  
Μαρία Καρατζά, Μέλος 
Ιωάννης Κούτρας, Μέλος 
Γεώργιος Νάσιουτζικ, Μέλος  
 

Τα κυριότερα οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας για τη χρήση 2002, παρουσιάζονται στον 
πίνακα που ακολουθεί: 
 
(σε χιλ. €) 31.12.2002 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 286,34 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  9,79 
Μετοχικό Κεφάλαιο 296,51 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  296,14 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 
Κύκλος Εργασιών  0,00 
Μικτό κέρδος  0,00 
Αποτελέσµατα προ φόρων  -6,01 
Αποτελέσµατα µετά από φόρους -6,01 

 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
 

7.3.42. ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ Α.Ε. 

 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1968. Έδρα της εταιρείας είναι ο ∆ήµος Χαλανδρίου, Φιλελλήνων 18. Η 
εταιρεία είναι τεχνική µε σκοπό και αντικείµενο εργασιών την ανέγερση οικοδοµών και την 
κατασκευή τεχνικών έργων.  
 
Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 221.844,00 € διαιρούµενο σε 9.730 κοινές µετοχές 
ονοµαστικής αξίας 22,80 € εκάστη. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής: 
 

Ονοµατεπώνυµο Αριθµός µετοχών % 
Λεωνίδας Μπόµπολας 3.243 33,33% 
Λουκάς Γιαννακούλης 3.243 33,33% 
Άννα Μπόµπολα 3.244 33,33% 
ΣΥΝΟΛΟ 9.730 100,00% 

  

Το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο απαρτίζεται από τους ακόλουθους: 
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Λουκάς Γιαννακούλης  Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆/νων Σύµβουλος 
Ιωάννης Κούτρας  Σύµβουλος, Γραµµατέας 
∆ηµήτριος Κούτρας   Σύµβουλος  
Μαρία Καρατζά               Σύµβουλος   
Εµµανουήλ Μαρούπας  Σύµβουλος 
 
Τα κυριότερα οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας για τη χρήση 2002, παρουσιάζονται στον πίνακα 
που ακολουθεί: 
 
(σε χιλ. €) 31.12.2002 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 107,00 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  804,75 
Μετοχικό Κεφάλαιο 221,84 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  907,67 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 4,09 
Κύκλος Εργασιών Εταιρείας 0,00 
Μικτό κέρδος  0,00 
Αποτελέσµατα προ φόρων  -4,70 
Αποτελέσµατα µετά από φόρους -4,70 

 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρείας και της REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
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7.4. ∆ιεταιρικές Συναλλαγές 

Οι διεταιρικές συναλλαγές και τα διεταιρικά υπόλοιπα απαιτήσεων-υποχρεώσεων για την χρήση 
2002, παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: 
 
Πίνακας διεταιρικών συναλλαγών 31.12.2002 (σύνολο συναλλαγών 2002). 
 

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 2002 σε € 

ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  REDS A.E. 

ΓΥΑΛΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

Α.Ε. 

ΚΑΝΤΖΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

Α.Ε. 

ΛΟΦΟΣ 
ΠΑΛΛΗΝΗ 
Α.Ε. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 

ΤΕΒ ΑΚΤΩΡ 
∆ΙΕΘΝΗΣ 
ΑΛΚΗ  Σύνολο 

ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                 

REDS A.E.   153.811,96 23.947,98 8.664.944,77     99.686,76 8.942.391,47 

ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
& ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.               0,00 

ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
Α.Ε.               0,00 

ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ 
Α.Ε.               0,00 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ 
(*) 57.898,34     3.075,00       60.973,34 

ΑΚΤΩΡ 7.431.378,51             7.431.378,51 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ               0,00 

Σύνολο 7.489.276,85 153.811,96 23.947,98 8.668.019,77 0,00 0,00 99.686,76 16.434.743,32 
(*) Για τις απορροφηθείσες εταιρείες ΤΕΧΝΟ ΑΤΕ και REDS A.E., οι οποίες συνέταξαν ισολογισµό Μετασχηµατισµού 
την 31.08.2002, παρουσιάζονται διαιτερικές συναλλαγές της περιόδου 01.09.2002.-31.12.2002. 
 
Πίνακας διεταιρικών συναλλαγών 31.12.2002 (υπόλοιπα λογαριασµών Ισολογισµού την 
31.12.2002). 
 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 31.12.2002 σε € 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

  REDS A.E. 

ΓΥΑΛΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

Α.Ε. 

ΚΑΝΤΖΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

Α.Ε. 

ΛΟΦΟΣ 
ΠΑΛΛΗΝΗ 
Α.Ε. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 

ΤΕΒ ΑΚΤΩΡ 
∆ΙΕΘΝΗΣ 
ΑΛΚΗ  Σύνολο 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ 
ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ                 

REDS A.E.   181.498,11 895.286,08 -1.017.881,74     48.553,51 107.455,96 

ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
& ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.               0,00 

ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
Α.Ε.               0,00 

ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ 
Α.Ε.               0,00 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ 125.897,33             125.897,33 

ΑΚΤΩΡ 8.525.478,99             8.525.478,99 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ               0,00 

Σύνολο 8.651.376,32 181.498,11 895.286,08 -1.017.881,74 0,00 0,00 48.553,51 8.758.832,28 
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Εκτός των διεταιρικών συναλλαγών που περιγράφονται ανωτέρω, δεν υπήρξαν άλλες 
συναλλαγές ανάµεσα στην REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) και τις συνδεδεµένες µε αυτήν 
εταιρίες. 
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8.   ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 
Καθοριστικά γεγονότα στη χάραξη των νέων στόχων και προοπτικών της Εταιρίας απετέλεσαν:  

1) η αναδιάρθρωση του Οµίλου της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ»,  
2) η τροποποίηση του σκοπού της Εταιρίας τον Ιούλιο του 2001 και η µετατροπή της σε εταιρία 

Συµµετοχών και Ανάπτυξης Ακινήτων   

3) η εξαγορά µε σκοπό την απορρόφηση των εταιριών REDS Α.Ε. και ΤΕΧΝΟ Α.Τ.Ε., µε την 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 28.6.02.  

  
Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Οµίλου, στον οποίο ανήκει η Εταιρία, οργανώθηκε το 
σχήµα των εταιριών και καθορίστηκαν οι τοµείς δράσης των βασικών σχηµάτων που συνδέονται 
µε τη µητρική εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ». Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε 
η ανάληψη ευθύνης του τοµέα ανάπτυξης ακινήτων του Οµίλου από την REDS A.E. (πρώην 
ΚΑΜΠΑΣ) και η ενδυνάµωση της Εταιρίας, ώστε αφενός να ανατραπεί η µέχρι σήµερα 
υφιστάµενη εικόνα αδράνειας που έδιδε η Εταιρία και να εισέλθει αυτή σε τροχιά ανάπτυξης, 
αφετέρου να ενισχυθεί η θέση του Οµίλου στον εν λόγω τοµέα. 
  
Μετά την απορρόφηση των εξαγοραζόµενων εταιριών, η REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) 
διαφοροποιείται ριζικά από άποψη δραστηριοτήτων, στόχων και προοπτικών. Ειδικότερα: 
  
Η Εταιρία, έχοντας ενσωµατώσει την εµπειρία από το σχεδιασµό, την ανέγερση, την εκµίσθωση 
και τη λειτουργία του πρώτου Ψυχαγωγικού κέντρου στην Πάτρα και βρισκόµενη στο στάδιο 
υλοποίησης του δεύτερου επενδυτικού της σχεδίου για ανάπτυξη παρεµφερούς Κέντρου  στο 
Ίλιον Αττικής, θα επιδιώξει την εδραίωσή της ως «Developer» στην αγορά «Ακινήτων», ενώ 
παράλληλα διερευνά την προοπτική νέων επενδυτικών ευκαιριών. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται 
και το ενδεχόµενο κάρπωσης των υπεραξιών από τα υλοποιούµενα έργα (VESOMARE, Ίλιον, 
ΛΟΦΟΣ Παλλήνη), η οποία θα επιτρέψει τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης νέων.    
 
Επιπροσθέτως, η Εταιρία θα επιδιώξει την αύξηση του κύκλου εργασιών που θα αποκτήσει µε 
την απορρόφηση των θυγατρικών της, αναπτύσσοντας περαιτέρω την παροχή υπηρεσιών 
Συµβούλου Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης Ακινήτων. Έτσι, πέραν της υποστήριξης του τοµέα 
ακίνητης περιουσίας του Οµίλου ή και συνεργαζόµενων σχηµάτων (µε µορφή Κοινοπραξίας ή 
άλλων συµβατικών µορφών ή επιχειρηµατικής κατά περίπτωση συµµετοχής), η Εταιρία 
προσβλέπει και σε παροχή υπηρεσιών προς τρίτους και σε ενίσχυση κατά συνέπεια του 
µεριδίου αγοράς.  
 
Η Εταιρία θα επιδιώξει επίσης την επαύξηση της τεχνογνωσίας, που έχει ήδη αποκτηθεί µέσω 
της REDS Α.Ε., καθώς και τη διεύρυνση του κύκλου εξειδικευµένων συνεργατών και Συµβούλων 
της τελευταίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εκµεταλλευόµενη και τη συνέργια που προκύπτει 
από τις στενότερες πλέον σχέσεις µε την εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.», η 
οποία αποτελεί βασικό της  µέτοχο. 
 
 
Η Εταιρία εξακολουθεί να έχει ως µεσοπρόθεσµο στόχο την υλοποίηση του επενδυτικού της 
σχεδίου για το ακίνητο στην Κάντζα Παλλήνης, µέσω της οµώνυµης θυγατρικής της, την οποία 
και υποστηρίζει, επιδιώκοντας την επανένταξη του ακινήτου στο Σχέδιο, προχωρώντας εν τω 
µεταξύ σε ενέργειες και µελέτες οι οποίες δεν εξαρτώνται από την ένταξη, αλλά θα δράσουν 
υποστηρικτικά στην περίπτωση νέας νοµοθετικής ρύθµισης.  
 
Η ανάπτυξη του Επιχειρηµατικού και ∆ιοικητικού Πάρκου στη Γυαλού Σπάτων, µέσω της 
οµώνυµης θυγατρικής της, αποτελεί άµεσο στόχο για την υλοποίηση του οποίου εργάζεται ήδη η 
Εταιρία, διερευνώντας πιθανούς χρήστες ή και ενδεχόµενες συνεργασίες για την ανάπτυξη. 
 
Ειδικά η ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων για Κάντζα και Γυαλού αποτελεί έργο 
εξαιρετικού µεγέθους και πολυπλοκότητας και απαιτεί από άποψη σχεδιασµού, εκτέλεσης και 
λειτουργίας, σηµαντικούς υλικούς και ανθρώπινους πόρους και χρόνο. 
   
Η Εταιρία, προκειµένου να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες που διαµορφώνουν τα επενδυτικά 
της σχέδια και η σχετική αγορά, στελεχώθηκε σε πρώτη φάση από το προσωπικό της REDS 
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Α.Ε, το οποίο είναι εξειδικευµένο στον τοµέα δράσης της. Η περαιτέρω ανάπτυξη του 
προσωπικού και η πολιτική και µορφές απασχόλησης εξαρτώνται περαιτέρω από το είδος και το 
µέγεθος των έργων που η Εταιρία θα αναλάβει. 
  
Η Εταιρία θεωρεί ότι η επιτυχής ολοκλήρωση των σχεδίων της θα την καταστήσει 
µεσοπρόθεσµα έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες στην αγορά ακινήτων, όχι µόνον 
λόγω του µεγέθους της, αλλά και λόγω ποιοτικής διαφοροποίησης στον τρόπο σχεδιασµού και 
ανάπτυξης των ακινήτων της, που είναι ανάλογος των σύγχρονων ευρωπαϊκών πρακτικών. 
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9.   ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
 

 

Η Εταιρία κατά τη χρήση 2002 παρουσίασε οριακή κερδοφορία και δεν προέβη σε διανοµή 

µερίσµατος προς τους µετόχους της. 

 

Η µερισµατική πολιτική που πρόκειται να ακολουθήσει η Εταιρία από το 2002 και µετά, εξαρτάται 

σε µεγάλο βαθµό από την πορεία της οικονοµικής της κατάστασης, ειδικότερα δε από την 

επιτυχή υλοποίηση του Επενδυτικού της σχεδίου. 

 
Σε κάθε περίπτωση η µερισµατική πολιτική που θα ακολουθήσει η Εταιρία θα είναι σύµφωνη µε 
τις διατάξεις του Ν.2190/1920, ήτοι διανοµή στους µετόχους το µεγαλύτερο ποσό, όπως αυτό 
προκύπτει µεταξύ του ποσοστού 6% επί του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και του 
ποσοστού 35% των καθαρών κερδών της µετά την αφαίρεση του 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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