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ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
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Αξιότιμοι Κύριοι Μέτοχοι, 
Η παρούσα χρήση είναι η 21

η
 κατά σειρά και περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως και 31 

Δεκεμβρίου 2019. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την τιμή να θέσει υπόψη της Συνέλευσης των Μετόχων τις 
ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ως άνω χρήσης, όπως προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία 
της Εταιρίας, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. 
Επί των εργασιών της Εταιρίας για την κρινόμενη χρήση σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Ο κύκλος εργασιών από τις πωλήσεις υπηρεσιών ανήλθε το έτος 2019 στο ποσό των 2.537.654,58 € από την 
εκμετάλλευση των Σταθμών Αυτοκινήτων έναντι 2.137.841,45 € το 2018. Τα μικτά αποτελέσματα 
εκμετάλλευσης (ζημιές) ανήλθαν στο ποσό των -97.614,32 € το έτος 2019 έναντι (ζημιών) – 412.897,38 € το 
2018. Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν στο ποσό των 27.314,28 € το έτος 2019 έναντι 27.239,28 € το 2018 
και από πιστωτικούς τόκους στο ποσό των 71,72 € το έτος 2019 έναντι 422,38 το 2018. 
Αν στα παραπάνω μικτά αποτελέσματα προστεθούν τα έκτακτα αποτελέσματα 268.661,54 € το έτος 2019, 
έναντι 268.660,66 € το 2018, και αφαιρεθούν οι χρεωστικοί τόκοι 1.368.963,71 € το έτος 2019, έναντι 
453.865,29 € το 2018, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας 33.455,50 € το έτος 2019, έναντι 7.451,18 € το 2018, 
τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης 64.000,00 € το έτος 2019, έναντι 40.000,00 € το 2018, και τα έκτακτα έξοδα και 
οι έκτακτες ζημιές 3.981,63 € το έτος 2019, έναντι 3.951,99 € το 2018, προκύπτει ως καθαρό αποτέλεσμα 
(ζημιά) για την χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019 το ποσό των -1.272.467,62  €, έναντι (ζημιών) -621.843,52 € 
το 2018, το οποίο θα προστεθεί στη ζημιά των προηγούμενων χρήσεων. 

 
ΓΗΠΕΔΑ – ΟΙΚΟΠΕΔΑ – ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Τα κτήρια – εγκαταστάσεις κτηρίων σε ακίνητα τρίτων της Εταιρίας, των οποίων η συνολική αξία κτήσης είναι 
34.584.502,46 €, είναι τα εξής: 
1. Το κτήριο του Υπογείου Σταθμού Αυτοκινήτων της Οδού Ριζάρη & Βασ. Κωνσταντίνου και συγκεκριμένα 

των χώρων στάθμευσης οχημάτων και γενικότερης λειτουργίας του Υ.Σ.Α., συνολικής επιφάνειας 
18.732,95 m

2
. 

 Αναπόσβεστη αξία κτήσης: 3.945.719,13 €. 
2. Ο χώρος του καταστήματος στον Υπόγειο Σταθμό Αυτοκινήτων της Οδού Ριζάρη & Βασ. Κωνσταντίνου, 

συνολικής επιφάνειας 30,00 m
2
. 

 Αναπόσβεστη αξία κτήσης: 4.860,00 €. 
3. Οι χώροι γραφείων του Υπογείου Σταθμού Αυτοκινήτων της Οδού Ριζάρη & Βασ. Κωνσταντίνου, 

συνολικής επιφάνειας 176,80 m
2
. 

 Αναπόσβεστη αξία κτήσης: 86.693,79 €. 
4. Ο χώρος της αίθουσας ελέγχου στον Υπόγειο Σταθμό Αυτοκινήτων της Οδού Ριζάρη & Βασ. 

Κωνσταντίνου, συνολικής επιφάνειας 38,00 m
2
. 

 Αναπόσβεστη αξία κτήσης: 6.404,72 €. 
5. Το κτήριο του Υπογείου Σταθμού Αυτοκινήτων της Πλατείας Κάνιγγος και συγκεκριμένα των χώρων 

στάθμευσης οχημάτων και γενικότερης λειτουργίας του Υ.Σ.Α., συνολικής επιφάνειας 15.234,04 m
2
. 

 Αναπόσβεστη αξία κτήσης: 4.035.156,39 €. 
6. Ο χώρος του καταστήματος στον Υπόγειο Σταθμό Αυτοκινήτων της Πλατείας Κάνιγγος, συνολικής 

επιφάνειας 47,62 m
2
. 

 Αναπόσβεστη αξία κτήσης: 8.428,74 €. 
7. Οι χώροι γραφείων του Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων της Πλατείας Κάνιγγος, συνολικής επιφάνειας 

47,83 m
2
. 

 Αναπόσβεστη αξία κτήσης: 8.867,14 €. 
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8. Ο χώρος της αίθουσας ελέγχου στον Υπόγειο Σταθμό Αυτοκινήτων της  Πλατείας Κάνιγγος, συνολικής 
επιφάνειας 47,75 m

2
. 

 Αναπόσβεστη αξία κτήσης: 8.719,03 €. 
9. Το κτήριο του Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων της Πλατείας Νοσοκομείου Παίδων "Αγία Σοφία" και 

συγκεκριμένα των χώρων στάθμευσης οχημάτων και γενικότερης λειτουργίας του Υ.Σ.Α., συνολικής 
επιφάνειας 17.340,80 m

2
. 

 Αναπόσβεστη αξία κτήσης: 4.042.728,13 €. 
10. Οι χώροι γραφείων & της αίθουσας ελέγχου στον Υπόγειο Σταθμό Αυτοκινήτων της Πλατείας 

Νοσοκομείου Παίδων "Αγία Σοφία", συνολικής επιφάνειας 82,11 m
2
. 

 Αναπόσβεστη αξία κτήσης: 15.765,12 €. 
11. Ο χώρος του καταστήματος στον Υπόγειο Σταθμό Αυτοκινήτων της Πλατείας Νοσοκομείου Παίδων 

"Αγία Σοφία", συνολικής επιφάνειας 60,93 m
2
. 

 Αναπόσβεστη αξία κτήσης: 2.511,85 €. 
12. Το κτήριο του Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων της Πλατείας Αιγύπτου και συγκεκριμένα των χώρων 

οχημάτων και γενικότερης λειτουργίας του Υ.Σ.Α., συνολικής επιφάνειας 11.414,90 m
2
. 

 Αναπόσβεστη αξία κτήσης: 2.980.934,95 €. 
13. Ο χώρος της αίθουσας ελέγχου στον υπόγειο Σταθμό Αυτοκινήτων της Πλατείας Αιγύπτου, συνολικής 

επιφάνειας 55,02 m
2
. 

 Αναπόσβεστη αξία κτήσης 10.812,56 €. 
Επί των κτηρίων της Εταιρίας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. 

 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Το σύνολο της Καθαρής Θέσης της Εταιρίας την 31
η
 Δεκεμβρίου 2019 ανήλθε σε 1.649.935,86 €, έναντι 

2.922.403,48 € κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2018. 

Η μεταβολή αυτή προέρχεται κυρίως από τα ακόλουθα: 
1. Μείον οι ζημιές χρήσεως εις νέο 1.272.467,62 €. 

 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

α. Για την χρήση 01.01 έως 31.12.2019 
Την 9

η
 Δεκεμβρίου 2019 γνωστοποιήθηκε στους Ομολογιούχους του Ομολογιακού Δανείου μέχρι ποσού Ευρώ 

13.500.000 κ.λπ. εκδόσεως της Εταιρίας η συμφωνία της Εταιρίας και των μετόχων αυτής εταιρειών «Άκτωρ 
Παραχωρήσεις Α.Ε.», «Άβαξ Α.Ε.» και «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» με τους προτεινόμενους από τους Ομολογιούχους 
όρους (Term Sheet) για την αναχρηματοδότηση του Ομολογιακού Δανείου μέσω νέας δανειοδότησης της 
Εταιρίας και, στην συνέχεια (μετά από δύο εβδομάδες), παραδόθηκε το υπογεγραμμένο αντίγραφο αυτού 
(του σχετικού Term Sheet) στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων. 
Με την από 20

ης
 Δεκεμβρίου 2019 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας 

αποφασίστηκε η έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου μέχρι ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) Ευρώ 
το οποίο θα καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση από την εταιρεία «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» (με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 5959201000) για την κάλυψη άμεσων και 
βραχυπρόθεσμων οικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρίας, διαθέσιμου εντός 6 μηνών, διάρκειας δέκα (10) 
ετών, με ισόχρονη περίοδο χάριτος, αποπληρωτέου κατά την λήξη του (με δικαίωμα προπληρωμής χωρίς 
επιβάρυνση), με επιτόκιο το εκάστοτε δικαιοπρακτικό επιτόκιο, που θα παρέχει δικαίωμα απόληψης τόκου, 
και το οποίο θα έπεται (ως προς τις υποχρεώσεις και τις εξασφαλίσεις) του υφιστάμενου κοινού ομολογιακού 
δανείου μέχρι ποσού Ευρώ 13.500.000 εκδόσεως της Εταιρίας που έχει καλυφθεί από τις τράπεζες Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα EurobankErgasias A.E., καθώς και του νέου κοινού ομολογιακού 
δανείου, που πρόκειται να εκδώσει η Εταιρία, με κάλυψη από τις ίδιες Τράπεζες, προς αναχρηματοδότηση 
του υφιστάμενου κοινού ομολογιακού δανείου της. Η σχετική Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου υπογράφηκε 
κατόπιν και της από 30

ης
 Δεκεμβρίου 2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας μεταξύ αυτής 

και της εταιρείας «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» την 30
η
 

Δεκεμβρίου 2019, η δε ως άνω εταιρεία έχει καλύψει το μέρος των Ομολογιών, συνολικού ύψους 400.000,00 
€ που εξέδωσε η Εταιρία στα πλαίσια της Σύμβασης κατά τα προβλεπόμενα σε αυτήν. 
Με την από 27

ης
 Δεκεμβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας 

εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων 
εξακοσίων Ευρώ (120.600,00 €) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων είκοσι (4.020) 

κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00 €) εκάστης, κατά τροποποίηση των 

αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρίας της 13
ης

 Ιουνίου 2012 και της 10
ης

 Ιουλίου 
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2013 (Θέμα 6ο), και η αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας. 
Την 13

η 
Νοεμβρίου 2019 οι Ομολογιούχοι του Ομολογιακού Δανείου Μέχρι Ποσού Ευρώ 13.500.000,00 μετά 

Συμβάσεων Κάλυψης, Πρωτογενούς Διαθέσεώς του με Εκδότη την Εταιρία επανέφεραν εκ νέου προς 
συζήτηση και διαπραγμάτευση τους προτεινόμενους από αυτούς όρους ρύθμισης της οφειλής της Εταιρίας 
στο πλαίσιο του Ομολογιακού Δανείου και αναχρηματοδότησης του Ομολογιακού Δανείου αυτού μέσω νέας 
δανειοδότησης της Εταιρίας. 
Η αύξηση του κύκλου εργασιών της Εταιρίας συνεχίστηκε και καθ’όλη τη διάρκεια του 2019. 
β. Μετά τις 31.12.2019 
Από 1

ης
 Ιανουαρίου 2020 ήρθησαν όλοι οι περιορισμοί του ωραρίου λειτουργίας των Υπογείων Σταθμών της 

Εταιρίας που είχαν τεθεί σε εφαρμογή το 2012, λόγω της οικονομικής κρίσης της χώρας, ενώ την 11
η
 Μαρτίου 

2020 ετέθησαν εκ νέου σε πλήρη λειτουργία οι ημιόροφοι (ημιεπίπεδα) 5Α & 5Β του Υπογείου Σταθμού 
Αυτοκινήτων Πλατείας Νοσοκομείου Παίδων “Αγία Σοφία”, οι οποίοι είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας το 2013. 
Την 30

η
 Μαρτίου 2020 η Εταιρία αποφάσισε τον προσωρινό περιορισμό του ωραρίου λειτουργίας ορισμένων 

Υπογείων Σταθμών Αυτοκινήτων αυτής, στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της πανδημίας του κορωνοϊού 
sars-cov-2, μέτρα που ήρθησαν προοδευτικά κατά τον Μάιο του 2020. Σε αυτό το πλαίσιο η Εταιρία ζήτησε με 
την από 16

ης
 Απριλίου 2020 επιστολή της από τον Δήμο Αθηναίων την μείωση των Δημοτικών Τελών που 

καταβάλλει για τους Υπόγειους Σταθμούς Αυτοκινήτων αυτής, ενώ με την από 15
ης

 Μαΐου 2020 επιστολής της 
ενημέρωσε την Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών (Δ21) του Υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών για τις μέχρι 
στιγμής επιπτώσεις της κρίσης λόγω της πανδημίας επί των εσόδων και την εν γένει λειτουργία της. Τέλος, 
συμφώνησε την μείωση της αμοιβής της Διαχειρίστριας εταιρείας «POLISPARK Α.Ε.», λόγω της παροχής 
μειωμένων υπηρεσιών από αυτήν. 
Με την από 22

ας
 Απριλίου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας αποφασίστηκε: α) η 

επανέναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης της Εταιρίας με την εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Ανώνυμη Εταιρία Παραχώρησης» και το διακριτικό τίτλο «SMYRNI PARK A.E.» με 
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5959201000 (με απορρόφηση αυτής από την Εταιρία), οι οποίες είχαν αποφασισθεί αρχικά με 
την από 19

ης
 Φεβρουαρίου 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και είχαν προσωρινά 

ανασταλεί, σύμφωνα πλέον με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, που 
ισχύει από 15 Απριλίου 2019, συμπληρωματικά με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 και του άρθρου 54 του 
νόμου 4172/2013, ως ισχύουν, και β) ο καθορισμός της 31

ης
 Μαρτίου 2020 ως νέας ημερομηνίας σύνταξης 

του ισολογισμού μετασχηματισμού της Εταιρίας. 
Με την από 28

ης
 Απριλίου 2020 απόφασή της η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας 

αποφάσισε εκ νέου την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας κυρίως για την προσαρμογή αυτού στις 
διατάξεις του Ν. 4548/2018. 

 
 
 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2019 

 

  

 
 

  
   

 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ.    31/12/2019 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 

   
 

Ενσώματα πάγια 
 

   
 

Ακίνητα 
 

   15.157.601,55 
Μηχανολογικός εξοπλισμός 

 
   57,75 

Λοιπός εξοπλισμός 
 

   0,95 

Σύνολο 
 

   15.157.600,25 

Άυλα πάγια στοιχεία 
 

   
 

Λοιπά άυλα 
 

   0,06 

Σύνολο 
 

   0,06 

  
   

 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 
   

 
Δάνεια και απαιτήσεις 

 
   8.580,00 

Σύνολο 
 

   8.580,00 

  
   

 
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 

 
   15.166.240,31 
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Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 
   

 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 

 
   

 
Εμπορικές απαιτήσεις 

 
   90.732.25 

Λοιπές απαιτήσεις 
 

   74.500,48 
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 

 
   852.272,37 

Προπληρωμένα έξοδα 
 

   17.055,59 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 
   689.897.11 

Σύνολο 
 

   1.724.457,80 

  
   

 
Σύνολο κυκλοφορούντων 

 
   1.724.457,80 

  
   

 
Σύνολο Ενεργητικού 

 
   16.890.698,11 

  
   

 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ.    31/12/2019 

Καθαρή θέση 
 

   
 

Καταβλημένα κεφάλαια 
 

   
 

Κεφάλαιο 
 

   3.634.806,00 
Καταθέσεις ιδιοκτητών 

 
   0,00 

Σύνολο 
 

   3.634.806,00 

  
   

 
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο 

 
   

 
Αποτελέσματα εις νέο 

 
   -1.984.870,14  

Σύνολο 
 

   -1.984.870,14  

Σύνολο Καθαρής Θέσης 
 

   1.649.935,86  

  
   

 
Υποχρεώσεις 

 
   

 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 
   

 
Δάνεια 

 
   400.000,00 

Κρατικές επιχορηγήσεις 
 

   3.223.662,36 

Σύνολο 
 

   3.623.662,36 

  
   

 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 
   

 
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 

 
   10.275.000,00 

Εμπορικές υποχρεώσεις 
 

   267.750,57 
Λοιποί φόροι και τέλη 

 
   54.999,17 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 
 

   0,00 
Λοιπές υποχρεώσεις 

 
   15.909,78 

Έξοδα χρήσης δουλευμένα 
 

   997.967,83  
Έσοδα επόμενων χρήσεων 

 
   5.472,54 

Σύνολο 
 

   11.617.099,89  

  
   

 
Σύνολο Υποχρεώσεων 

 
   15.240.762,25  

  
   

 
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και 
Υποχρεώσεων  

  
 16.890.698,11 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

   

 
Σημ. 31/12/2019 

Κύκλος εργασιών 
 

2.537.654,58 
Κόστος πωλήσεων 

 
-2.635.268,90 

Μικτό αποτέλεσμα 
 

-97.614,32 
Λοιπά συνήθη έσοδα 

 
27.314,28 

Έξοδα διοίκησης 
 

-70.300,04 
-33.955,50 

Έξοδα διάθεσης 
 

-64.000,00 
Λοιπά έξοδα και ζημίες 

 
-3.981,63 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 
 

268.661,54 

Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων 
 

96.424,37 

   Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 
 

71,72 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

 
-1.368.963,71  

Αποτέλεσμα(ζημίες) προ φόρων 
 

-1.272.467,62  

   Φόροι εισοδήματος 
 

0,00 

   Αποτέλεσμα περιόδου (ζημίες) μετά από φόρους 
 

-1.272.467,62  

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 
Α. Δείκτες οικονομικής διαρθρώσεως 2019: 

Σύνολο Κυκλοφορούντων  1.724.457,80 

= 10,21% 
Σύνολο ενεργητικού  16.890.698,11 

Καθαρή Θέση  1.649.935,86  

= 10,83 % 
Σύνολο υποχρεώσεων  15.240.762,25 

Σύνολο Κυκλοφορούντων  1.724.457,80 
= 14,84% 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  11.617.099,89 

Δείκτες οικονομικής διαρθρώσεως 2018: 

Σύνολο Κυκλοφορούντων  640.240,44 

= 3,75% 
Σύνολο ενεργητικού  17.074.902,46 

Καθαρή Θέση  2.922.403,48 

= 20,65% 
Σύνολο υποχρεώσεων  14.152.498,98 

Σύνολο Κυκλοφορούντων  640.240,44 
= 6,01% 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  10.660.198,10 

Β. Δείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 2019: 
Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων  -1.272.467,62  

= -77,12% 
Καθαρή Θέση  1.649.935,86  

Μικτά αποτελέσματα  -97.614,32 
= -3,85% 

Πωλήσεις υπηρεσιών  2.537.654.58 
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Δείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 2018: 
Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων  -621.843,52 

= -21,28% 
Καθαρή Θέση  2.922.403,48 

Μικτά αποτελέσματα  -412.897,38 
= -19,31% 

Πωλήσεις υπηρεσιών  2.137.841,45 

 
 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
Υποκαταστήματα εταιρίας «Αθηναϊκοί Σταθμοί Αυτοκινήτων Α.Ε.»: 

 Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα 

 Πλατεία Νοσοκομείου Παίδων “Αγία Σοφία”, Αθήνα 

 Πλατεία Αιγύπτου, Αθήνα 
 

 

 

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2020 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡ. ΓΙΟΚΑΡΗΣ 
 

 

 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του Δ.Σ. που αποτελείται από 6 σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται 

στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία  29.06.2020 

 

 


