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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Σύσταση - Επωνυµία - Σκοπός - Έδρα και ∆ιάρκεια της Εταιρείας
ΑΡΘΡΟ 1ο
Η επωνυµία της Ανώνυµης Εταιρείας είναι : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ». και ο
διακριτικός τίτλος «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε». Για τις σχέσεις της εταιρίας µε την αλλοδαπή, η επωνυµία
θα αποδίδεται ως «ENERGIAKI PINIAS 2 S.A» και ο διακριτικός τίτλος «ENERGIAKI PINIAS 2 S.A»

ΑΡΘΡΟ 2ο
1. Έδρα της

Εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος Πεύκης-Λυκόβρυσης Αττικής

και η διεύθυνση των

γραφείων της εταιρίας είναι επί της οδού Κολοκοτρώνη 95, Τ.Κ. 151 21.
2. Με απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου η Εταιρεία µπορεί να ιδρύει υποκαταστήµατα και
γραφεία και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των υποκαταστηµάτων και των γραφείων και
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του διευθυντή και του προσωπικού της.3. Η Εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός εάν ο Νόµος ορίζει διαφορετικά.ΑΡΘΡΟ 3ο
Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι :
Η ίδρυση και εκµετάλλευση φωτοβολταικών πάρκων παραγωγής ενέργειας και γενικά η ίδρυση και
εκµετάλλευση µονάδων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (ηλιακή, αιολική, υδάτινη, γεωθερµική,
υδρογόνο, βιοµάζα) ή συνδυασµό αυτών (υβριδικές µονάδες παραγωγής).
Η παραγωγή υλικών και άυλων αγαθών που σχετίζονται µε τα ανωτέρω.
Η πώληση της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού
Α.Ε. (∆.Ε.Η.), ∆ΕΣΜΗΕ, ή οπουδήποτε αλλού ορίζεται και προβλέπεται από τον Νόµο.

Η πραγµατοποίηση όλων των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε τους παραπάνω σκοπούς της
εταιρείας.
Ο άνω σκοπός υπόκειται στους περιορισµούς της κείµενης νοµοθεσίας περί παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας.
Η ίδρυση εταιρειών και η συµµετοχή σε ήδη υφιστάµενες εταιρείες µε τους παραπάνω σκοπούς προς
τις οποίες η εταιρεία θα παρέχει υπηρεσίες οργάνωσης διοίκησης, παροχής τεχνογνωσίας, επίβλεψης,
εκπόνησης µελετών και ερευνών, αδειοδότησης και επιδότησης έργων, διαχείρισης έργου, επίβλεψης
λειτουργίας

και

συντήρησης

έργου,

µετρήσεων,

λογιστικών

υπηρεσιών,

τεχνικού

συµβούλου,

χρηµατοοικονοµικού συµβούλου, διαχείρισης έργου, επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης έργου και
εξεύρεσης των αναγκαίων εκτάσεων γης εφ’ όσον αυτό ήθελε απαιτηθεί, σε εταιρείες που επιδιώκουν ίδιους,
παρόµοιους ή συναφείς σκοπούς µε τους σκοπούς της εταιρείας.
Β.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία µπορεί να συνάπτει και δάνεια κάθε µορφής τόσο

στην Ελληνική όσο και στην διεθνή κεφαλαιαγορά.
Τα δάνεια αυτά µπορούν και να εκχωρούνται ή το προϊόν τους να διατίθεται στις επιχειρήσεις που η
εταιρία συµµετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Η εταιρία µπορεί να παρέχει εγγυήσεις προς εξασφάλιση
συναπτοµένων δανείων υπέρ αυτής ή υπέρ τρίτων και ιδία υπέρ των επιχειρήσεων στις οποίες µετέχει µε
οποιοδήποτε τρόπο.
Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία µπορεί:
α) Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που υφίσταται ή θα ιδρυθεί µελλοντικά, ηµεδαπή ή
αλλοδαπή, µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.β) Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασµό δικό της, είτε για λογαριασµό
τρίτων, µε προµήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύµπραξη µε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
[κοινοπραξίες].
γ) Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και µε οποιοδήποτε τρόπο.δ) Να ιδρύει υποκαταστήµατα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ηµεδαπή ή αλλοδαπή, µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό
και
στ) Να παρέχει, µε απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά
επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ηµεδαπών ή αλλοδαπών στις οποίες συµµετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται µαζί
τους µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εµπράγµατες.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Η διάρκεια της Εταιρείας, η οποία αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της
έγκρισης της απόφασης από την αρµόδια εποπτεύουσα αρχή, ορίζεται για τριάντα (30) έτη και λήγει την
αντίστοιχη ηµεροµηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα ένα (2041).-

Φύλλο 2
Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να συντµηθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές
ΑΡΘΡΟ 5ο
1.- Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 600.000,00 ( εξακοσίων χιλιάδων
ευρώ) και διαιρείται σε 60.000 (εξήντα χιλιάδες) µετοχές ονοµαστικής αξίας € 10 (δέκα ευρώ ) η κάθε µία.
Το κεφάλαιο δηµιουργήθηκε :
• Με αρχική εισφορά κεφαλαίου κατά τη σύσταση της εταιρείας 60.000 € (εξήντα χιλιάδες ευρώ) τα
οποία καταβλήθηκαν από τον ιδρυτή µέτοχο διαιρούµενο σε 60.000 (εξήντα χιλιάδες) µετοχές αξίας ενός (1)
ευρώ εκάστη.
• Με την αύξηση κατόπιν της από 19-10-2011 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως του
µετοχικού κεφαλαίου κατά

€ 300.000,00 ( τριακόσιες χιλιάδες

ευρώ) µε µετρητά µέσω τραπέζης, µε

αποτέλεσµα το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται σε 360.000,00 ( τριακόσιες εξήντα χιλιάδες
ευρώ) διαιρούµενο σε ( εξήντα χιλιάδες) 60.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 6 € (έξι ευρώ )εκάστη.
• Με την αύξηση κατόπιν της από 28-6-2013 απόφασης της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του
µετοχικού κεφαλαίου κατά

€ 240.000,00 (διακόσιες

χιλιάδες

ευρώ) µε µετρητά µέσω τραπέζης, µε

αποτέλεσµα το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται σε 600.000,00 ( εξακόσιες χιλιάδες ευρώ)
διαιρούµενο σε ( εξήντα χιλιάδες) 60.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας € 10 (δέκα ευρώ ) εκάστη.

2.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της
καταβολής η µη αυτού από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να γίνεται µέσα σε προθεσµία δύο
(2) µηνών από την ορισθείσα προθεσµία καταβολής του ποσού της αύξησης.
3.- Η προθεσµία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν µπορεί να ορισθεί µικρότερη των δέκα
πέντε (15) ηµερών και µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) µηνών από την ηµέρα της λήψης της σχετικής
απόφασης από το αρµόδιο όργανο της Εταιρείας.
4.- Σε περίπτωση που η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση
του σχετικού άρθρου του καταστατικού, η προθεσµία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την
ηµέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και δύναται να παραταθεί
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για έναν (1) ακόµη µήνα.
5.- Μέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου,
η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρµόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού
κεφαλαίου έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. α! του ΚΝ 2190/1920 και στην περίπτωση
αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.6.- Η καταβολή των µετρητών για κάλυψη µετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς
και οι καταθέσεις µετοχών µε προορισµό τη µελλοντική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, πραγµατοποιείται

υποχρεωτικά µε κατάθεση σε λογαριασµό επ’ ονόµατι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα
που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα.
7.- Καµία αύξηση του κεφαλαίου δεν µπορεί να αποφασισθεί πριν τη δηµοσίευση, κατά το άρθρο 12
παρ. 2 εδ. ε! του ΚΝ 2190/1920, της πρόσκλησης για πληρωµή της τελευταίας οφειλόµενης δόσης, εκτός εάν
πρόκειται για αύξηση επιβαλλόµενη από διάταξη Νόµου.

ΑΡΘΡΟ 6ο
1.- Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από
την σύσταση της εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα, µε απόφασή του, για την οποία
χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του:
α) Να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή µερικά, µε έκδοση νέων µετοχών, για ποσό που δεν
µπορεί να υπερβεί το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο και
β) Να εκδίδει οµολογιακό δάνειο µε έκδοση οµολογιών µετατρεψίµων σε µετοχές, για ποσό που δεν
µπορεί να υπερβεί το µισό (1/2) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ήτοι τις τριάντα χιλιάδες ευρώ
(30.000,00 €). Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρ. 3α του ΚΝ
2190/1920, όπως ισχύει.
Οι εν λόγω εξουσίες µπορούν να εκχωρούνται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και µε απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως
ισχύει.
Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου δεν µπορεί να υπερβεί το
ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία που χορηγήθηκε στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο η εν λόγω εξουσία, ενώ το ύψος του οµολογιακού δανείου δεν µπορεί να υπερβαίνει το µισό (1/2)
του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ηµεροµηνία, ήτοι τις τριάντα χιλιάδες ευρώ
(30.000,00 €).
Οι εν λόγω εξουσίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική
Συνέλευση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση.Η ισχύς τους αρχίζει µετά τη λήξη της κάθε πενταετίας, ενώ η απόφαση αυτή της Γενικής
Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.2.- Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωµα, κατά τη
διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, µε απόφασή της, που λαµβάνεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 31 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει
σήµερα, να αυξάνει ολικά ή µερικά το µετοχικό κεφάλαιο, µε έκδοση νέων µετοχών, µέχρι το πενταπλάσιο
του αρχικά καταβεβληµένου κεφαλαίου.-

Φύλλο 3
3.- Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των προηγουµένων παραγράφων και εάν τα αποθεµατικά της
Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση
αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα και ανάλογη τροποποίηση του
σχετικού µε το µετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος.4.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου οι οποίες αποφασίζονται σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου
αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.5.- Περαιτέρω, η αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο,
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου αυτού, µπορεί να ασκηθεί παράλληλα µε αυτήν της Γενικής Συνέλευσης,
κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.6.- Η απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση
οµολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του
οµολογιακού δανείου, τον τρόπο της κάλυψής του, τον αριθµό και το είδος των µετοχών ή των οµολογιών
που θα εκδοθούν, την ονοµαστική αξία και την τιµή διάθεσης αυτών και την προθεσµία κάλυψης.Η καταβολή των µετρητών για την κάλυψη του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων
αυτού, καθώς και οι καταθέσεις µετόχων µε προορισµό τη µελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, θα
πραγµατοποιείται υποχρεωτικά µε κατάθεση σε λογαριασµό επ’ ονόµατι της εταιρείας, που θα τηρείται σε
οποιαδήποτε Τράπεζα η οποία λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ΚΝ
2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηµένο από το άρθρο 7 του Ν. 2339/1995.ΑΡΘΡΟ 7ο
1.- Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ονοµαστικές, µπορούν δε να µετατραπούν σε ανώνυµες, µε
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, µε την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 23 παρ. 1 και
24 παρ. 1 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου αυτού.2.- Οι τίτλοι των µετοχών κόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι χρονολογηµένοι και αριθµηµένοι και
φέρουν τον αύξοντα αριθµό καταχώρησης της Εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της αρµόδιας
Νοµαρχίας, την σφραγίδα της Εταιρείας, καθώς και τις υπογραφές δύο (2) Συµβούλων που ορίζονται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο.
3.- Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Κάθε τίτλος δύναται να περιλαµβάνει
περισσότερες της µιας (1) µετοχές, σύµφωνα µε όσα θα ορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
4.- Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και µέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, µπορούν
να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα αντικατασταθούν αργότερα από τους οριστικούς.
5.- Οι µετοχές και τα δικαιώµατα που απορρέουν απ’ αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση
συγκυριότητας περισσοτέρων, επί µιας (1) µετοχής, οι περισσότεροι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό
αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους µε την Εταιρεία. Η Εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίζει ένα (1) µόνον κύριο
κάθε µετοχής.
Σε περίπτωση κατά την οποία οι περισσότεροι συγκύριοι µιας ή περισσοτέρων µετοχών δεν ορίσουν
κοινό αντιπρόσωπο, η µετοχή ή οι µετοχές αυτές δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων µε
την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 8ο
1.- Η κυριότητα της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας
και των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλων οργάνων της Εταιρείας, οι οποίες λαµβάνονται
σύµφωνα µε τον Νόµο.
2.- Οι µέτοχοι δικαιούνται να συµµετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ανάλογα µε τον αριθµό
των µετοχών των οποίων τυγχάνουν κύριοι και δικαιούνται να ασκούν το δικαίωµα αυτό σύµφωνα µε το
Νόµο, το καταστατικό και τις νόµιµες αποφάσεις της Εταιρείας.
3.- Οι µέτοχοι ευθύνονται µόνον µέχρι την ονοµαστική αξία των µετοχών τους.
4.- Σε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, όταν αυτή δεν πραγµατοποιείται µε εισφορές
σε είδος όπως και µε έκδοση οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής σε µετοχές, παρέχεται δικαίωµα προτίµησης
για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και για το οµολογιακό αυτό δάνειο, υπέρ των µετόχων της Εταιρείας κατά την
εποχή της έκδοσης των νέων µετοχών ή του οµολογιακού δανείου και κατά την αναλογία της συµµετοχής
τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο.Μετά την πάροδο της προθεσµίας που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας, το οποίο αποφασίζει
την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώµατος αυτού, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα (1)
µήνα, οι µετοχές που δεν θα αναληφθούν σύµφωνα µε τα παραπάνω από τους παλαιούς µετόχους
διατίθενται ελεύθερα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας σε τιµή όχι κατώτερη της τιµής που
προσφέρθηκε στους µετόχους.
Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώµατος αυτού, στην οποία πρέπει να αναφέρεται και η
προθεσµία για την άσκησή του, δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσµία άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης µπορούν να
παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν µέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του
µετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσµίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώµατος
προτίµησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την απ’ αυτούς άσκηση ή µη του δικαιώµατος προτίµησης.
Με τους περιορισµούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, µπορεί µε
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωµα προτίµησης.
5.- απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαµβάνει δικές της µετοχές, όπως επίσης και µετοχές
εξηρτηµένης Εταιρείας της ως ενέχυρο, προς εξασφάλιση δανείων, χορηγουµένων απ’ αυτήν ή προς
εξασφάλιση άλλων απαιτήσεών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
∆ιοίκηση της Εταιρείας - ∆ιοικητικό Συµβούλιο
ΑΡΘΡΟ 9ο

Φύλλο 4
1.- Η Εταιρεία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αποτελούµενο από τρεις (3) έως και επτά (7)
Συµβούλους.
2.- Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και την διαχείριση της
περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήµατα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στον σκοπό
της, µε εξαίρεση εκείνα, τα οποία κατά το Νόµο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική
αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία αυτή ήδη νόµιµα αποφάσισε.
3.- Ειδικότερα και κατά ενδεικτική και µη περιοριστική απαρίθµηση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και
πάντοτε µέσα στον εταιρικό σκοπό:
α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε ∆ικαστηρίου και κάθε ∆ηµόσιας, ∆ιοικητικής
∆ηµοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νοµικούς συµβούλους, παρίσταται ενώπιον
δικαστηρίου κάθε βαθµού και δικαιοδοσίας, µε όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σ’
ένα από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ∆ιευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, συνοµολογεί διαιτησίες,
διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων µέσων ή προσωρινών, ή προφυλακτικών ή συντηρητικών
µέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει
µηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.
β) ∆ιαχειρίζεται, τοποθετεί και εκµεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει,
ενεχυριάζει, συνιστά πραγµατικές ή προσωπικές δουλείες, µισθώνει, εκµισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή
ακίνητα, συνιστά οριζόντια ιδιοκτησία σε ακίνητα και καταρτίζει κανονισµούς που διέπουν τις σχέσεις των
συνιδιοκτητών, ναυλώνει ή µισθώνει πλοία ή σκάφη ή τα δικαιώµατα επ’ αυτών, λαµβάνει εξασφαλιστικά ή
άλλα µέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγµατικές ή
άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για
τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε τα οποία η εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφ’ όσον τούτο
κρίνεται σκόπιµο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, ή δάνεια, εξαιρουµένων των δι’ οµολογιών
τοιούτων, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις
Τραπεζιτικές ή άλλες µε οποιαδήποτε ασφάλεια αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών συνάπτει γενικά
κάθε ενοχική, εµπράγµατη ή εµπορική σύµβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή µε την επιφύλαξη των διατάξεων
των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920.
γ) Αποφασίζει για την συµµετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες που επιδιώκουν
παρεµφερείς σκοπούς.
δ) ∆ιοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συµβάσεις αντιπροσώπευσης
µε αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων,
γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστηµάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει ∆ιευθυντές,
πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αµοιβή τους, συγκαλεί
τις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ηµερησία διάταξη αυτών.
ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασµούς της Εταιρείας, συντάσσει τον Ισολογισµό, και τις ετήσιες
εκθέσεις πεπραγµένων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της
εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανοµής των κερδών ή τις µεταβολές του καταστατικού.

στ) ∆ιενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαµβάνει κάθε απόφαση σχετική µε τον σκοπό της Εταιρείας και
τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και εάν δεν µνηµονεύεται στο
άρθρο αυτό.
4.- Πράξεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ακόµα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσµεύουν
την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού
σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.
∆εν συνιστά απόδειξη µόνη η τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας ως προς το καταστατικό της
εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
Περιορισµοί της εξουσίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόµη και αν έχουν υποβληθεί στις
διατυπώσεις δηµοσιότητας.
5.- Όλα τα σύµφωνα µε αυτό το άρθρο καθήκοντα και υπόλοιπα έργα, την αντιπροσώπευση, τα
καθήκοντα και τα δικαιώµατά του, ασκεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συλλογικά, δύναται όµως να αναθέτει µε
απόφασή του την αντιπροσώπευση, τα έργα τα καθήκοντα ή τα δικαιώµατα αυτά, εκτός όσων απαιτούν
συλλογική ενέργεια, γενικά ή µερικά ή για συγκεκριµένη πράξη ή περιοχή, σ’ ένα ή περισσότερα µέλη του ή
σε άλλα πρόσωπα µη µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να εκλέγει συµβούλους, οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικά µέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 11ο
1.- Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
Εταιρείας για πενταετή θητεία, η οποία µπορεί να παρατείνεται µέχρι τη λήξη της προθεσµίας, εντός της
οποίας πρέπει να συνέλθει η αµέσως επόµενη Γενική Συνέλευση, αλλά σε καµία περίπτωση δεν δύναται να
υπερβεί σε σύνολο την εξαετία.
2.- Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου κενωθεί θέση συµβούλου, οι αποµένοντες
σύµβουλοι, εφ’ όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της
θητείας του αναπληρούµενου συµβούλου.
Ο διορισµός αυτός υποβάλλεται για έγκριση στην αµέσως επόµενη µετά από αυτή την εκλογή Γενική
Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας.
Οι πράξεις του κατά τον τρόπο αυτό εκλεγόµενου, θεωρούνται έγκυρες, ακόµα και αν ο διορισµός
του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
3.- Οι σύµβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιµοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Φύλλο 5
ΑΡΘΡΟ 12ο
1.- Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αµέσως µετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και
συγκροτείται σε Σώµα και εκλέγει, κατά την πρώτη µετά την εκλογή του συνεδρίαση µε ονοµαστική
ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και έναν ή δύο ∆ιευθύνοντες Συµβούλους.
Η ιδιότητα του Προέδρου ή/και του Αντιπροέδρου µε εκείνη του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου µπορεί να
συµπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.
2.- Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων διευθύνει τις εργασίες
του και ενηµερώνει το συµβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας.
Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόµενο να παραστεί σε συνεδρίαση, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος,
αυτόν δε απόντα ή κωλυόµενο να παραστεί, ένας από τους Συµβούλους που ορίζεται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 13ο
1.- Για ειδικά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθοριζόµενα θέµατα, οι εξουσίες του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου δύνανται να ασκούνται από Γενικό ∆ιευθυντή, τον αναπληρωτή του ή ένα (1) ή περισσότερα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή από άλλα πρόσωπα που δεν είναι µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή υπάλληλοι της Εταιρείας.
2.- Η ανάθεση των δικαιωµάτων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε έναν (1) από τους πιο πάνω
υποκατάστατους δεν εµποδίζει τον διορισµό και άλλου υποκατάστατου µε τις ίδιες ή και περιορισµένες
εξουσίες, ούτε στερεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο από το δικαίωµα να ασκεί και αυτό τα αναγνωρισµένα από το
καταστατικό και το Νόµο δικαιώµατά του.
3.- Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε απόφασή του, ορίζει πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την
ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε
ηµέρα και ώρα οριζόµενες απ’ αυτόν, µε πρόσκληση που γνωστοποιείται στα µέλη του δύο (2) τουλάχιστον
εργάσιµες ηµέρες πριν από την συνεδρίαση, τακτικά µεν µια φορά κάθε ηµερολογιακό µήνα, έκτακτα δε
όποτε ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιµο ή όποτε ζητηθεί τούτο από δύο Συµβούλους.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται :
α) Να συγκαλεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και να ορίζει την ηµέρα συνεδρίασής του που δεν θα απέχει
περισσότερο από δέκα (10) ηµέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
β) Να θέτει κάθε προτεινόµενο θέµα στην ηµερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης µετά την
υποβολή της σχετικής αίτησης.
Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός της παραπάνω
προθεσµίας ή σε περίπτωση εκπρόθεσµης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα µέλη που ζήτησαν τη σύγκληση
να συγκαλέσουν αυτά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη λήξη του
δεκαηµέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Στην παραπάνω πρόσκληση πρέπει, µε ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται µε σαφήνεια τα
ζητήµατα µε τα οποία θα ασχοληθεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί επιπλέον να συγκαλείται και να συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας
του και σε άλλο τόπο, είτε στην ηµεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και
στη λήψη αποφάσεων.
ΑΡΘΡΟ 15ο
1.- Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή
αντιπροσωπεύεται σ’ αυτό το ήµισυ (1/2) πλέον ενός των Συµβούλων, αλλ’ οπωσδήποτε πρέπει να
παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις (3 ) Σύµβουλοι.
Απόντες σύµβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύµβουλο µε βάση επιστολή τους που
δίδεται για µία ή και για περισσότερες συνεδριάσεις.
Κάθε Σύµβουλος δικαιούται να εκπροσωπεί έναν µόνον απόντα Σύµβουλο. Αντιπροσώπευση
Συµβούλου από µη Σύµβουλο δεν είναι έγκυρη.
2.- Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
και αντιπροσωπευοµένων συµβούλων, µε την επιφύλαξη του άρθρου 6, παρ. 1, του παρόντος Καταστατικού.
Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
3.- Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τηρούνται πρακτικά που
καταχωρούνται σε Ειδικό Βιβλίο, το οποίο µπορεί να τηρείται και κατά το µηχανογραφικό σύστηµα και
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες κατά την συνεδρίαση Συµβούλους.
Μετά από αίτηση µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα
πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώµης του.
Στο Βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την
συνεδρίαση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
4.- Αντίγραφα ή αποσπάσµατα από το Βιβλίο των πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, κατά
τον χρόνο της έκδοσης του αντιγράφου ή του αποσπάσµατος.
5.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τα οποία υπάρχει
υποχρέωση καταχώρισής τους στο Mητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, σύµφωνα µε το άρθρο 7α του παρόντος
υποβάλλονται στο Υπουργείο Εµπορίου µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την συνεδρίαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 16ο
1.- Στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να χορηγηθεί αποζηµίωση για κάθε αυτοπρόσωπη
παράστασή τους στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Φύλλο 6
Το ποσό της αποζηµίωσης ορίζεται προσωρινά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε την αίρεση της
έγκρισής του από την Τακτική Γενική Συνέλευση µε ειδική απόφαση.
2.- Κάθε άλλη αµοιβή ή αποζηµίωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου βαρύνει την Εταιρεία
µόνον εάν εγκριθεί µε ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση µετά από εισήγηση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 17ο
1.- Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ευθύνονται ατοµικά µόνον για τις ανατεθείσες σ’ αυτούς
εντολές απέναντι του νοµικού προσώπου της Εταιρείας και δεν έχουν ευθύνη έναντι των µετόχων ή των
τρίτων για την γενική διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας εκτός µόνον για όσες περιπτώσεις ορίζει ο Νόµος.
2.- Κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη
διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για κάθε πταίσµα.
Η εν λόγω ευθύνη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παύει να υφίσταται, αν αποδειχθεί ότι
κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων καταβλήθηκε η επιµέλεια συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν
ισχύει για τους ∆ιευθύνοντες Συµβούλους που υποχρεούνται σε κάθε επιµέλεια. Η παραπάνω ευθύνη δεν
υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννοµη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3.- Η αστική δίωξη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για παράβαση του Νόµου ή του
Καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους ασκείται µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β
του Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920, όπως ισχύει κατά τη διάρκεια της εταιρείας και κατά το στάδιο της
εκκαθάρισης της µόνον µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή µετά από αίτηση προς το
∆ιοικητικό Συµβούλιο µετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου.
Η αίτηση της µειοψηφίας λαµβάνεται υπόψη µόνον αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν µέτοχοι
τρεις (3) τουλάχιστον µήνες προ της υποβολής της αίτησης. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται
στην περίπτωση που η ζηµία οφείλεται σε δόλο των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
4.- Απαγορεύεται σε Συµβούλους και ∆ιευθύνοντες Συµβούλους να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής
Συνέλευσης για λογαριασµό τους ή για λογαριασµό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε κάποιον από τους
σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, καθώς επίσης και να µετέχουν ως οµόρρυθµοι εταίροι σε εταιρείες που
επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
5.- Κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της
Εταιρείας που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συµβούλου.
6.- ∆άνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές ή µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Γενικούς ∆ιευθυντές
ή ∆ιευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών µέχρι και του τρίτου βαθµού εξ αίµατος ή αγχιστείας
συµπεριλαµβανοµένου ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή η παροχή
εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται και είναι άκυρα.
Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και παροχή πιστώσεων σ’ αυτούς µε οποιονδήποτε
τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών µε σκοπό την απόκτηση απ’ αυτούς µετοχών της Εταιρείας
απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

7.- Οποιεσδήποτε άλλες συµβάσεις της εταιρείας µε τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς
προηγουµένη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθησαν µέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το
ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουµένου στη Συνέλευση µετοχικού κεφαλαίου.
Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση σύµβασης που δεν εξέρχεται των ορίων των
τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας µε τους πελάτες της.
8.- Η απαγόρευση της παρ. 6 του άρθρου αυτού ισχύει επίσης και στην περίπτωση δανείων ή
παροχής πιστώσεων που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του
ΚΝ 2190/1920 ή από οµόρρυθµες εταιρείες στις οποίες η ανώνυµη εταιρεία είναι οµόρρυθµο µέλος.
9.- Η παράβαση των διατάξεων των παρ. 7 και 8 του παρόντος άρθρου επάγεται για τον παραβάτη
τις ποινές του άρθρου 58α του ΚΝ 2190/1920.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆
Γενική Συνέλευση
ΑΡΘΡΟ 18ο
1.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να
αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.
Οι νόµιµες αποφάσεις αυτής δεσµεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες µετόχους.
2.- Η Γενική Συνέλευση είναι µόνη αρµόδια να αποφασίζει για :
α) Τροποποιήσεις του καταστατικού.
Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή µειώσεις του µετοχικού κεφαλαίου µε εξαίρεση τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος, ως και οι επιβαλλόµενες
αυξήσεις από διατάξεις άλλων Νόµων.
β) Εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου
11 του παρόντος
γ) Έγκριση ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας,
δ) ∆ιάθεση των ετησίων κερδών,
ε) Έκδοση δανείου δι’ οµολογιών καθώς και δι’ οµολογιών περί των οποίων το άρθρο 3α του ΚΝ
2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/19671, πλην της περίπτωσης του άρθρου 6 παρ. 1 του
παρόντος,
στ) Συγχώνευση, πλην της περίπτωσης του άρθρου 78 του ΚΝ 2190/1920, διάσπαση µετατροπή,
αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,
ζ) Εκλογή ελεγκτών και
η) ∆ιορισµό εκκαθαριστών.

Φύλλο 7
ΑΡΘΡΟ 19ο
1.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, συνέρχεται
τακτικά στην έδρα της εταιρείας µια φορά τον χρόνο εντός του πρώτου εξαµήνου από την λήξη κάθε
εταιρικής χρήσης.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δικαιούται να συγκαλεί έκτακτα τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όποτε
κρίνει τούτο σκόπιµο.
Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείµενο στην ηµεδαπή,
µετά από ειδική άδεια της αρµόδιας δηµόσιας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους
οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και κανείς µέτοχος δεν
αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2.- Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εκτός από
τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Καταστατικό αυτό και το Νόµο και σε κάθε περίπτωση που θα
υποδειχθεί µε απόφασή της Γενικής Συνέλευσης.
3.- Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση µετά από αίτηση των
ελεγκτών µε την ηµερήσια διάταξη που θα ορίσουν οι ελεγκτές εντός δέκα (10) ηµερών από την επίδοση της
αίτησης στον Πρόεδρό του.
ΑΡΘΡΟ 20ο
1.- Οι προσκλήσεις για συγκλήσεις τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων
δηµοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ορισθείσα ηµέρα για την Συνέλευση στις
οποίες συνυπολογίζονται και οι µη εργάσιµες, αλλά όχι η ηµέρα της δηµοσίευσης της πρόσκλησης και της
πραγµατοποίησης της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
Οι προσκλήσεις για επαναληπτικές Συνελεύσεις καθώς και για τις εξοµοιούµενες µε αυτές,
συνεδριάσεις κατόπιν αναβολής, δηµοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την
ορισθείσα ηµέρα για την Συνέλευση, µε την εξαίρεση της παρ. 3 του άρθρου 39 του ΚΝ 2190/1920, όπως
ισχύει.
Οι προσκλήσεις για τακτικές και έκτακτες Συνελεύσεις δηµοσιεύονται προ είκοσι (20) πλήρων ηµερών
σε µια από τις εκδιδόµενες στην Αθήνα και ευρύτερα κατά την κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
κυκλοφορούσες σε όλη τη χώρα ηµερήσιες πολιτικές εφηµερίδες και σε µια από τις εκδιδόµενες ηµερήσιες
οικονοµικές εφηµερίδες από αυτές που ορίζονται µε απόφαση του αρµόδιας δηµόσιας Αρχής, σύµφωνα µε το
άρθρο 26 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει καθώς και προ δέκα (10) πλήρων ηµερών στο Τεύχος Ανωνύµων
Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης.
Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε ∆ήµο ή Κοινότητα του Νοµού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να
δηµοσιευθεί και σε µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τουλάχιστον εφηµερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην
έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νοµού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Η ηµέρα δηµοσίευσης της
πρόσκλησης και η ηµέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.
2.- Οι προσκλήσεις αναφέρουν τουλάχιστον την χρονολογία την ηµέρα την ώρα και το οίκηµα στο
οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια. Οι προσκλήσεις

αυτές εκτός από την παραπάνω δηµοσίευσή τους, πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εµφανή θέση του
καταστήµατος της εταιρείας.
3.- Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν µέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου
και κανείς απ’ αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
4.- Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να παρέχει δέκα (10) ηµέρες πριν από την
Τακτική Γενική Συνέλευση σε κάθε αιτούντα µέτοχο αντίτυπο των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και
αντίτυπο των σχετικών εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών.
Οι ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τουλάχιστον εφηµερίδες πρέπει να εµπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου
1 του Ν.∆. 1.263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4.286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να
κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και σε εκείνες που εξοµοιώνονται µ’ αυτές οι
παραπάνω προθεσµίες συντέµνονται στο µισό.
ΑΡΘΡΟ 21ο
1.- Οι Μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυµούν να µετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να
καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της Συνέλευσης, τους
τίτλους των µετοχών τους στο Ταµείο της Εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε
οποιαδήποτε από τις αναγνωρισµένες Ανώνυµες Τραπεζικές Εταιρείες στην Ελλάδα, καθώς και σε Τράπεζες
στην αλλοδαπή που ορίζονται στην πρόσκληση.
2.-

Οι

Μέτοχοι

που έχουν δικαίωµα

συµµετοχής

στην Γενική Συνέλευση

δύνανται

να

αντιπροσωπευθούν σ’ αυτή από πρόσωπο, µη µέτοχο, που έχει νόµιµα εξουσιοδοτηθεί απ’ αυτούς.
Η κυριότητα της µετοχής παρέχει δικαίωµα στον κάτοχο αυτής να παρίσταται και να ψηφίζει στη
Γενική Συνέλευση. Ο αριθµός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθµό των µετοχών.
3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης των µετοχών κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου,
καθώς και τα έγγραφα νοµιµοποίησης των αντιπροσώπων των µετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία
πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
4.- Μέτοχοι οι οποίοι δεν συµµορφώνονται µε τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού
δύναται να µετάσχουν στη Γενική Συνέλευση µόνον µετά από άδεια αυτής.
ΑΡΘΡΟ 22ο
1.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εµφανή
θέση του καταστήµατος της Εταιρείας πίνακας εκείνων που έχουν δικαίωµα ψήφου στην Γενική Συνέλευση,
µε ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθµού των µετοχών και των ψήφων καθενός και των
διευθύνσεων των µετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Φύλλο 8
Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο όλοι οι µέτοχοι που
έχουν συµµορφωθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του καταστατικού αυτού.
2.- Εάν Μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα δύναται να υποβάλει αυτές µόνον
στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων
που αναγράφονται στην ηµερήσια διάταξη.
ΑΡΘΡΟ 23ο
1.- Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης όταν παρίστανται µέτοχοι ή αντιπρόσωποι µετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5)
τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.
Εάν δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση η απαρτία αυτή, η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου
εντός είκοσι (20) ηµερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που µαταιώθηκε, προσκαλούµενη πριν από
δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες.
Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και
συνεδριάζει έγκυρα για τα θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και εάν είναι το κατ’ αυτή
εκπροσωπούµενο τµήµα του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.
2.- Εξαιρετικά εάν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη µεταβολή της εθνικότητας της
Εταιρείας ή του σκοπού της, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων, στην αύξηση, πέραν της
προβλεποµένης από το άρθρο 6, παρ. 1 και 2 του παρόντος ή επιβαλλόµενη από διατάξεις νόµων ή στη
µείωση του εταιρικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου µε οµολογίες, στη µεταβολή του τρόπου διάθεσης
των κερδών, την συγχώνευση, πλην της περίπτωσης του άρθρου 78 του ΚΝ 2190/1920, στη διάσπαση,
µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας
προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση οµολογιακού δανείου,
σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει
έγκυρα για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν µέτοχοι που
εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.
3.- Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί
των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ’ αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον
του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.
4.- Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ
νέου, σύµφωνα µε τα παραπάνω, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της
αρχικής ηµερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ’ αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.
ΑΡΘΡΟ 24ο
1.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που
εκπροσωπούνται σ’ αυτή.

2.- Εξαιρετικά οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται στις παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού, λαµβάνονται µε την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων
που εκπροσωπούνται σ’ αυτή.
ΑΡΘΡΟ 25ο
1.- Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή εάν
αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληροί και εάν και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των
παρισταµένων συµβούλων.
Χρέη Γραµµατέως εκτελεί προσωρινά ο από τον Πρόεδρο οριζόµενος.
2.- Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των µετόχων εκείνων που έχουν δικαίωµα ψήφου,
η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραµµατέα, ο οποίος εκτελεί χρέη
ψηφολέκτου.
ΑΡΘΡΟ 26ο
1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέµατα που
αναγράφονται στην δηµοσιευόµενη κατά το άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού ηµερήσια διάταξη.
Συζήτηση εκτός από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά µόνον και εξαιρετικά, εφ’ όσον
παρίσταται το σύνολο του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και συναινεί σ’ αυτό.
2.- Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στο Ειδικό Βιβλίο
και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα της.
Με αίτηση µετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει ακριβή περίληψη της
γνώµης του.
Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος όσων µετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν
κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 22 του
παρόντος,
3.- Αντίγραφα και αποσπάσµατα πρακτικών επικυρούνται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής
Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εάν αυτός κωλύεται από τον νόµιµο
αναπληρωτή του.
4.- Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας µόνο µέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της
αρµόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συµβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα
πρακτικά της Συνέλευσης.
ΑΡΘΡΟ 27ο
1.- Μετά την έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται µε
ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται µε ονοµαστική κλήση, περί απαλλαγής των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης.

Φύλλο 9
Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιηµένου
Νόµου 2190/1920.
2.- Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από κάθε ευθύνη
δικαιούνται να µετάσχουν τα µέλη αυτού µόνον µε τις µετοχές των οποίων είναι κύριοι.
Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Ελεγκτές και δικαιώµατα µειοψηφίας
ΑΡΘΡΟ 28ο
1.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά µε τους ετήσιους
λογαριασµούς (Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις) αυτοί πρέπει να έχουν ελεγχθεί από δύο (2) Ελεγκτές.
2.- Οι Ελεγκτές αυτοί και οι ισάριθµοι αναπληρωµατικοί ορίζονται πάντοτε από την προηγούµενη
τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία µε απόφασή της ορίζει την εκλογή τους και την αµοιβή τους. Οι Ελεγκτές
πρέπει να έχουν άδεια ασκήσεως οικονοµολογικού επαγγέλµατος από το Ο.Ε.Ε., να είναι πτυχιούχοι
Ανωτάτης Σχολής και δεν µπορούν να επαναδιορίζονται για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις.
3.- Η Συνέλευση µπορεί να εκλέγει ένα µόνο τακτικό και έναν αναπληρωµατικό Ελεγκτή, εφόσον
είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α, σε
συνδυασµό µε το άρθρο 132 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι
υποχρεωτική.
4.- Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές,
πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισµού τους. Αν αυτοί δεν αρνηθούν το
διορισµό τους εντός πενθήµερης προθεσµίας θεωρείται ότι αποδέχθηκαν αυτόν και έχουν όλες τις ευθύνες
και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του ΚΝ 2190/1920.
5.- Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και
διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λαµβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου,
λογαριασµού ή εγγράφου, καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
Οι Ελεγκτές υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο,
σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόµου ή του καταστατικού, αναφέρονται στην αρµόδια
εποπτεύουσα Αρχή.
Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισµό και τον λογαριασµό
αποτελεσµάτων χρήσης και να υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισµα του
ελέγχου τους.
Από την Έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, µετά από έλεγχο της ακρίβειας και της
νοµιµότητος των εγγραφών στα Βιβλία της επιχείρησης, εάν ο ισολογισµός απεικονίζει την αληθινή
οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε
λογαριασµός «Αποτελέσµατα Χρήσεως» τα αποτελέσµατα που έχουν προκύψει σ’ αυτή.
Ειδικότερα, η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει :
α) Αν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους,

β) Αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισµού των εργασιών, των υποκαταστηµάτων, σε περίπτωση
που υπάρχουν τέτοια,
γ) Αν τηρείται κανονικά ο «Λογαριασµός Κόστους Παραγωγής»,
δ) Αν επήλθε τροποποίηση στη µέθοδο απογραφής, συγκριτικά µε την προηγούµενη χρήση και
ε) Αν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 43 παράγραφοι α και β του Κωδικοποιηµένου Νόµου
2190/1920, όπως ισχύει σήµερα.
6.- Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία
σχετική µε τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αυτούς.
ΑΡΘΡΟ 29ο
1.- Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων,
ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασης που να µην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από την χρονολογία
της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2.- Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης.
3.- Με αίτηση µετόχου ή µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, υποχρεούται να αναβάλει
µια φορά µόνο την λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά µε κάποια ή όλα τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης
αυτής και να ορίσει ηµέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αποφάσεων εκείνη η οποία ορίζεται στην
αίτηση των µετόχων, η οποία όµως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από τη
χρονολογία αναβολής.
Η µετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούµενης και δεν απαιτείται η
επανάληψη των διατυπώσεων δηµοσίευσης της πρόσκλησης των µετόχων, σ’ αυτήν δε µπορούν να
µετάσχουν και νέοι µέτοχοι, τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του ΚΝ 2190/1920,
όπως ισχύει.
4.- Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον
πλήρεις ηµέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική
Συνέλευση τις αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο µέτρο που αυτές
είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Επίσης µε αίτηση των
Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που
καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία σε κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τους ∆ιευθυντές της
Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύµβαση της Εταιρείας
µε αυτούς.

Φύλλο 10
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των
ζητουµένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος
µπορεί κατά τις περιστάσεις να είναι η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18.
5.- Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία µέσα στην προθεσµία της προηγούµενης παρ. και εφ’ όσον αυτοί
δεν εκπροσωπούνται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς
αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιµά πριν απ’ αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την
πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας.
Το ∆ιοικητικό συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουµένων πληροφοριών για
αποχρώντα ουσιώδη λόγο.
Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.
6.- Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του άρθρου αυτού, τυχόν
αµφισβήτηση για το βάσιµο ή µη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών λύεται από το Μονοµελές
Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας µε απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών
µέτρων.
Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που
αρνήθηκε.
7.- Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέµα της ηµερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται µε
ονοµαστική κλήση.
8.- Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5 του άρθρου αυτού, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να τηρούν
κατατεθειµένες, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920, τις µετοχές τους που
τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώµατα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής της µέχρι και την
ηµέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ. 6, µέχρι την έκδοση της
απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ή του αρµόδιου ∆ικαστηρίου.
9.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου
δικαιούνται να ζητήσουν από το αρµόδιο ∆ικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας έλεγχο της
εταιρείας, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 40 παρ. 1 και 2 του ΚΝ 2190/1920, εφ’ όσον
πιθανολογείται ότι µε τις καταγγελλόµενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόµου ή του Καταστατικού
της Εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να
υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της
οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόµενες πράξεις.
10.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου
δικαιούνται να ζητήσουν από το αρµόδιο ∆ικαστήριο της έδρας της Εταιρείας έλεγχο της Εταιρείας, σύµφωνα
µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 40 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920, εφ’ όσον από την όλη πορεία των εταιρικών
υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η
χρηστή και συνετή διαχείριση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται όταν η αιτούσα µειοψηφία εκπροσωπείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της Εταιρείας.
11.- Οι αιτούντες Μέτοχοι της παραπάνω παρ. πρέπει να έχουν κατατεθειµένες στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη αναγνωρισµένη Ελληνική Τράπεζα, τις
µετοχές τους οι οποίες τους παρέχουν το δικαίωµα προς υποβολή της αίτησης, πάντως δε όχι λιγότερο των
τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Εταιρική χρήση - Ισολογισµός - ∆ιανοµή Κερδών
ΑΡΘΡΟ 30ο
1.- Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει
την 31η ∆εκεµβρίου του ίδιου έτους.
Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόµιµη καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύµων
Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης από την αρµόδια εποπτεύουσα αρχή και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου του
έτους 2012.
2.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει τον Ισολογισµό, τις Ετήσιες
Οικονοµικές Καταστάσεις και την Έκθεση ∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις των άρθρων
42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει. Οι Ετήσιες Οικονοµικές
Καταστάσεις

(ισολογισµός,

λογαριασµός

αποτελεσµάτων

χρήσεως,

πίνακας

διανοµής

κερδών

και

προσάρτηµα) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :
α) Από επεξηγηµατική έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα
ενεργητικά και παθητικά, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης, του πίνακα
διάθεσης κερδών και του προσαρτήµατος, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α
του Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση από το Π.∆. 409/86, και
β) Από την Έκθεση των Ελεγκτών.
3.- Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, εκτός από το Προσάρτηµα του Ισολογισµού, µαζί µε το
σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δηµοσιεύονται
τουλάχιστον είκοσι (20) ηµέρες πριν από την συνεδρίαση, στις εφηµερίδες που µνηµονεύονται στο άρθρο
43β του ΚΝ 2190/1920.
4.- Για να ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για τον Ισολογισµό που έχει εγκριθεί από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, πρέπει αυτός να έχει ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρείας και να έχει υπογραφεί
από:
α) Τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και
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β) Το ∆ιευθύνοντα ή Εντεταλµένο Σύµβουλο και σε περίπτωση έλλειψης αυτών ή όταν η ιδιότητά
του συµπίπτει µε εκείνη ενός των ανωτέρω προσώπων, από ένα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που
ορίζεται απ’ αυτό και
γ) Το ∆ιευθύνοντα το Λογιστήριο.
Εάν αυτοί διαφωνούν για τον τρόπο της κατάρτισης του Ισολογισµού από την άποψη της
νοµιµότητάς του, υποχρεούνται να εκθέσουν εγγράφως στην Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.
ΑΡΘΡΟ 31ο
1.- Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν µετά την αφαίρεση από τα
πραγµατοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζηµιάς, των αποσβέσεων των προβλεποµένων
από το Νόµο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
Τα καθαρά κέρδη διανέµονται ως εξής :
α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, που καθορίζεται κάθε φορά
από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για τον σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού.
Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική µόλις το αποθεµατικό καλύψει ποσό ίσο προς το τρίτο
(1/3) του µετοχικού κεφαλαίου.
Εάν τούτο µειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαµβάνεται µέχρι του ίδιου ορίου.
β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του ΚΝ 2190/1920 κρατείται το ποσό που απαιτείται για την
καταβολή του πρώτου µερίσµατος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου και σύµφωνα µε το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασµό προς τις διατάξεις του
Α.Ν. 148/1967, του Ν.∆. 34/1968 και του Ν. 876/1979.
γ) Το υπόλοιπο διατίθεται, µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σαν πρόσθετο µέρισµα,
έκτακτο αποθεµατικό, αµοιβή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή εγγράφεται σαν υπόλοιπο σε νέο.
2.- Η διανοµή προσωρινών µερισµάτων ή ποσοστών επιτρέπεται µόνον εφ’ όσον είκοσι (20)
τουλάχιστον ηµέρες πριν απ’ αυτή, δηµοσιευθεί λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας σε κάποια
ηµερήσια εφηµερίδα, από τις εκδιδόµενες στην Αθήνα ευρύτερης κυκλοφορίας, κατά την κρίση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και στο τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και η λογιστική αυτή κατάσταση υποβληθεί στην αρµόδια εποπτεύουσα Αρχή.
Τα διανεµόµενα προσωρινά µερίσµατα δεν δύνανται να υπερβούν το µισό (1/2) των καθαρών
κερδών της λογιστικής κατάστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
∆ιάλυση και Εκκαθάριση
ΑΡΘΡΟ 32ο
1.- Η Εταιρεία λύεται :
α) Μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού,
β) Πριν από την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων, η οποία λαµβάνεται σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες σχετικές διατάξεις,
γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγµα
ισολογισµού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920 και όπως τροποποιήθηκε από το Π.∆.
409/1986, µειωθεί περισσότερο από το µισό (1/2) του µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει
την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από τη λήξη της χρήσης,
για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο µέτρο.
ΑΡΘΡΟ 33ο
1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
Στην περίπτωση του εδαφίου α! της παρ. 1 του άρθρου 32 του καταστατικού αυτού, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού µέχρι του διορισµού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β! της αυτής πιο πάνω παρ. και άρθρου, η Γενική Συνέλευση, µε την
ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερις, από τους µετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι
ασκούν όλες τις αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τις συναφείς προς τη διαδικασία και τον τρόπο
της εκκαθάρισης, όπως αυτές τυχόν περιορισθούν από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας
υποχρεούνται να συµµορφώνονται. Ο διορισµός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση
εξουσίας των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2.- Οι από τη Γενική Συνέλευση διοριζόµενοι εκκαθαριστές οφείλουν, από την ανάληψη των
καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δηµοσιεύσουν µέσω του τύπου
και δια του Τεύχους Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της
Κυβέρνησης Ισολογισµό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρµόδια Εποπτεύουσα Αρχή.
Οι εκκαθαριστές έχουν επίσης την ίδια υποχρέωση, δηλαδή να δηµοσιεύσουν κατ’ έτος Ισολογισµό
Εκκαθάρισης, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 7α του ΚΝ 2190/1920, όπως τούτο τροποποιήθηκε από το
Π.∆. 409/1986.
3.- Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
4.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώµατά της κατά τη διάρκεια της
εκκαθάρισης.
5.- Οι λογαριασµοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία
αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6.- Τα αποτελέσµατα της εκκαθάρισης, συνοδευόµενα από την έκθεση για τους λόγους που
εµπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, υποβάλλονται κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων.
∆ικαιοδοσία - Γενική ∆ιάταξη
ΑΡΘΡΟ 34ο
Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθµιση των αντικειµένων που αξιώνει το άρθρο 2 του ΚΝ
2190/1920.

Φύλλο 12
Για όλα τα άλλα θέµατα που δεν ρυθµίζονται από το παρόν, ισχύουν οι ρυθµίσεις του ΚΝ 2190/1920,
όπως ισχύει, µετά την τροποποίησή του από τα Π.∆. 409/1986 και 498/1987, 56/1991, 360/1993 και
325/1994, το Ν. 3604/07 καθώς και από το Ν. 3763/09.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
Μεταβατικές ∆ιατάξεις
ΑΡΘΡΟ 35ο
1.- Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, και τις
µετοχές που αντιστοιχούν σ’ αυτό, ανέλαβε να καλύψει ο ιδρυτής της, δηλαδή η Ανώνυµη εταιρία µε την
επωνυµία «∆ΟΜΟΚΑΤ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία ανέλαβε να
καλύψει εξήντα χιλιάδες (60.000) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας ενός (1) € ευρώ η καθεµία
και συνολικής ονοµαστικής αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000) € ευρώ.
2.- Ο µέτοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταθέσει το ποσό που αναλογεί στις µετοχές της µε
το συµβόλαιο αυτό ιδρυοµένης εταιρείας, τις οποίες λαµβάνει κατά τα προαναφερόµενα, µέσα στην
προθεσµία που ορίζει το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε λογαριασµό και επ’
ονόµατι της Εταιρείας.
Ο λογαριασµός αυτός θα τηρηθεί σε οποιαδήποτε Τράπεζα λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα.
ΑΡΘΡΟ 36ο
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία µέχρι την πρώτη Τακτική Γενική
Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει µέχρι την 30η Ιουνίου 2012, αποτελείται από τους:
1.- Ιωάννη Ρήγα του Ανδρέα και της Ελευθερίας, επιχειρηµατία, γεννηµένο

στον Πύργο

Ηλείας, το έτος 1951, Ελληνα υπήκοο, κάτοικο Γέρακα Αττικής, Λεωφ. Σπάτων αριθµός 34-36, κάτοχο του
υπ’ αριθµόν Ξ. 427903/9-3-87 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Χαλανδρίου, µε Α.Φ.Μ. 015575467 της ∆.Ο.Υ.
Παλλήνης, ως Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο.2.- Ανδρέα Ρήγα του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, ηλεκτρονικό µηχανικό, γεννηµένο στην Αθήνα
το έτος 1978, Ελληνα υπήκοο, κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός Ροδόπης αριθµός 5, κάτοχο του υπ’ αριθµόν Π
046398/Ι993 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ Ραφήνας, µε Α.Φ.Μ 064948096 της ∆.Ο.Υ. Παλλήνης, ως
Αντιπρόεδρο του ∆.Σ.
3.- Ευαγγελία σύζυγο Ιωάννη Ρήγα, θυγατέρα του Αντωνίου και της Μαρίας Καρακαντά, οικοκυρά,
γεννηµένη στην Χαλκίδα Ευβοίας το έτος 1955, Ελληνίδα υπήκοο, κάτοικο Ντράφι Πικερµίου Αττικής, οδός
Θησέως αριθµός 7, κάτοχο δελτίου ταυτότητος µε αριθµό Σ 719913/2-2-2000 του Α.Τ. Ραφήνας, µε Α.Φ.Μ.
079775245 της ∆.Ο.Υ. Παλλήνης, ως µέλος του ∆.Σ.

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ οι :
α) Γεωργία Μυλωνάκη του Νικολάου και της Ειρήνης, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. γεννηµένη στα Χανιά
Κρήτης το έτος 1970, η οποία κατοικεί στην Αθήνα, οδός Βουρδουµπά αριθµ. 29, κάτοχος του µε αριθµό Ρ
696279/1995 ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας, µε αριθµό αδείας οικονοµικού επιµελητηρίου: 9997/047723,
ελληνικής ιθαγενείας και

β) Ευφροσύνη Γιαννοπούλου του Κωνσταντίνου, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, η οποία κατοικεί στην Αθήνα,
οδός Ιλισίων αριθµ. 15, κάτοχος του µε αριθµό Ν.012887 ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας του Η' Π.Α.
Αθηνών, µε αριθµό αδείας οικονοµικού επιµελητηρίου: 9996/023390, ελληνικής ιθαγενείας.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ορίζονται οι :
α) Σταυρούλα Κανελλοπούλου του Χαραλάµπους και της Θεοδώρας,
Πειραιά, η οποία γεννήθηκε στην Πύλο Μεσσηνίας

Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου

και κατοικεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Σ.

Καράγιωργα αριθµ.24, κάτοχος του µε αριθ. Τ 500250/1999 ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας του Τ.Α. Αγίας
Παρασκευής, µε αριθµό αδείας οικονοµικού επιµελητηρίου: 9996/002799, ελληνικής ιθαγενείας και
β) Γεώργιος Μακρής του Ευαγγέλου και της Αλεξάνδρας, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, ο οποίος γεννήθηκε
στην Αρτα το έτος 1966 και κατοικεί στην Αργυρούπολη Αττικής, οδός Πελοποννήσου αριθµ.136, κάτοχος
του µε

αριθµό Λ 509963/1980 ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας του Τ.Α. Αρτης, µε αριθµό αδείας

οικονοµικού επιµελητηρίου: 9996/04444, ελληνικής ιθαγενείας

Εγώ η Συµβολαιογράφος υπενθύµισα στον εµφανισθέντα τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί
Ανωνύµων Εταιρειών», τις διατάξεις των άρθρων 17-31 του Ν. 1676/86 για την υποχρέωση καταβολής του
φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου (1%), τις διατάξεις του Ν. 3419/2005 «Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας» (297 Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3853/2010
«Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις» (90 Α΄),
του Ν. 3853/2010 (90 Α΄) και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 4, της υπ’ αρ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380/2010
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Οργάνωση,
Λειτουργία και Αρµοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)-Ηλεκτρονική ∆ιεκπεραίωση
∆ιαδικασιών από τα ΕΚΕ» (1561 Β΄) και της ΚΥΑ Κ1-802/23-3-2001 απόφασης των Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης

και

Ηλεκτρονικής

∆ιακυβέρνησης,

Υπουργού

Οικονοµικών,

Υπουργού

Οικονοµίας,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υπουργού ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων «Καθορισµός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτοµερειών
και λοιπών θεµάτων σχετικά µε την λειτουργία των Υπηρεσιών µιας στάσης για τη σύσταση εταιριών» (ΦΕΚ
Β΄ 470/24-3-2011). Γίνεται µνεία ότι το παρόν καταστατικό πρέπει να καταχωρηθεί στα Μητρώα Ανωνύµων
Εταιριών της αρµόδιας Περιφέρειας και ανακοίνωση της καταχώρησης να δηµοσιευθεί µε τον προσήκοντα
τρόπο, κατά τις διατάξεις του Εµπορικού Νόµου και του Ν. 2190/1920 όπως µετά από τροποποιήσεις ισχύει,
στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιριών και Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως.
Γίνεται µνεία ότι το παρόν καταστατικό συντάχθηκε σύµφωνα µε τον Α.Ν. 148/1967 άρθρο 11 παρ. 4α,
όπως αυτό έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.∆. 34/1968 και ερµηνεύτηκε µε το άρθρο
µόνο του Ν∆ 665/1970, χωρίς καταβολή τελών χαρτοσήµου, δικαιωµάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ
∆ηµοσίου ή τρίτων, δικαιωµάτων υπέρ Ταµείου Νοµικών και Ταµείου Προνοίας ∆ικηγόρων Αθηνών. Εγώ η
Συµβολαιογράφος υπέµνησα στους συµβαλλοµένους τις διατάξεις του Ν. 1676/1986. Το συνολικό, κατά

Φύλλο 13
προσέγγιση, ποσό όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν
ανέρχεται σε 1519,76 Ευρώ, δηλαδή για σύνταξη του συµβολαίου, αµοιβή Συµβολαιογράφου, για δικαιώµατα
Ταµείου Νοµικών και αντίγραφα αυτού ευρώ 754,76, για την δηµοσίευση στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών
και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης παράβολο ευρώ ---- για φόρο στη
συγκέντρωση κεφαλαίου σύµφωνα µε τα άρθρα 1731 του Ν. 1676/1986 ανερχόµενο σε 1% επί του άνω
κεφαλαίου της Εταιρείας ευρώ 600 και για ανταποδοτικό τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισµού
ανερχόµενο σε 1‰ επί του κεφαλαίου, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2837/2000, ευρώ 60 για γραµµάτιο
κόστους σύστασης εταιρίας

ευρώ 70, για κόστος εγγραφής στο επιµελητήριο 10 ευρώ, για τέλος

καταχώρισης στο ΓΕΜΥ 10 ευρώ, και για τέλος παροχής πρόσβασης ΓΕΜΥ 15 ευρώ.
Σηµειώνεται ότι το παρόν συµβόλαιο συνετάγη ατελώς συµφώνως µε το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν.
148/67, όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα και ισχύουν. Στον εµφανισθέντα
υπενθύµισα τις διατάξεις του Νόµου 1.969/1991, του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα. Ο εµφανισθείς µε την παραπάνω ιδιότητά του - δηλώνει ότι :
α) Η έδρα της εδώ συµβαλλοµένης εταιρίας είναι εκείνη που

αναγράφεται στην αρχή του

συµβολαίου µου αυτού και
β) Παραιτείται από τώρα από κάθε γενικά δικαίωµά του και από κάθε αγωγή και ένστασή του προς
προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του συµβολαίου αυτού, για οποιονδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο και
αιτία, ακόµη και για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναγράφονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του
Αστικού Κώδικα. Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω που συµφώνησαν οι συµβαλλόµενοι συντάχθηκε αυτό το
συµβόλαιο σε είκοσι τρία (23) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος µεγαροσήµου 2,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για
δικαιώµατα του παρόντος καθώς και για δικαιώµατα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων εισπράχθηκαν
ευρώ 612,00 εκ των οποίων καθαρή συµβολαιογραφική αµοιβή 554,48 και δικαιώµατα ΕΤΑΑ (Τ.Α.Ν και Τ.Σ)
57,52. Επί των εισπραχθέντων δικαιωµάτων (µικτή αµοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α ευρώ 140,76.
Το συµβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και µεγαλόφωνα στον εµφανισθέντα µε την ιδιότητα που
παρίσταται, ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε και το υπέγραψε, όπως και εγώ η συµβολαιογράφος σύµφωνα
µε το νόµο.
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