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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΡΙΘ. : ΙΒ 335040
Περί παροχής αδείας συστάσεως και εγκρίσεως του Καταστατικού της
Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία ''Ε.ΠΑΙΡΗΣ'' Ανώνυμος Βιομηχανική και
Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών.
Ο Νομάρχης Αττικής Διαμέρισμα Πειραιώς, έχοντας υπ'όψει τις διατάξεις :
1) Του άρθρου 37 του Εμπορικού Νόμου,
2) του άρθρου 4 του Β.Δ. υπ' αριθ.174/1963 ''περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων
του Ν.
2190/1920 εις ενιαίον κείμενον '' ,
3) του Β.Δ.708/1970 '' περί καθορισμού των διατηρουμένων υπέρ του Υπουργείου
και λοιπών αρμοδιοτήτων '',
4) του Ν.Δ. 1147/1972 '' περί διοικήσεως της μείζονος Πρωτευούσης
5) την υπ'αριθ. Λ7/7 -2/2/11.12.72 κοινήν απόφασιν των Υπουργών παρά τω
Πρωθυπουργώ , Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας ''περί οργανώσεως των
παρά την Νομαρχίαν Αττικής και Διαμερίσμασιν αυτής Υπηρεσιών , αρμοδιότητος
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (Τομεύς Εμπορίου), αποφασίζομεν:
Παρέχομεν την άδειαν συστάσεως της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμίαν ''Ε.
ΠΑΙΡΗΣ,, Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών'' και εγκρίνομεν
το Καταστατικόν αυτής , ως τούτο καταρτισθεί δια της υπ' αριθ. 44677 / 10.12.74
πράξεως του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Παναγ. Μαλτέζου.
Η παρούσα δημοσιευθήτω δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών
Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως , μετά του κειμένου του
εγκρινόμενου ως άνω Καταστατικού.
Εν Πειραιεί, τη 16 Δεκεμβρίου 1974
Ο Αναπληρωτής Νομάρχης
Π. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
(Ατελώς Ν.Δ. 1297/8.12.72, Τ.Α.Π.Ε.Τ. 16191)
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Αριθμός 44677
Σύστασις Ανωνύμου Εταιρείας ''Ε. ΠΑΙΡΗΣ,,
Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία
Πλαστικών,, δια μετατροπής ατομικής επιχειρήσεως
Μετοχικού κεφαλαίου 10.000.000 δρχ.

Εν Αθήναις σήμερον την δεκάτην ( 10ην ) του μηνός Δεκεμβρίου του χιλιοστού
εννεακοσιοστού εβδομηκοστού τετάρτου(1974) έτους, ημέραν Τρίτην και εν τω
Συμβαιολαιογραφείω μου, κειμένω εν τω ενταύθα και επί της Λεωφόρου Ελευθερίου
Βενιζέλου ( Πανεπιστημίου ) αριθμός 56,μεγάρω και επί οριζοντίου ιδιοκτησίας
Εμμανουήλ Βλάντη , ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών
Ιωάννου Παναγιώτου Μαλτέζου , εδρεύοντος εντάθα , ενεφανίσθησαν οι γνωστοί μοι
και μη εξαιρετέοι 1) Εμμανουηλ Παιρης του Δημητριου και της Δημητρας,
βιοτεχνης,τοσον κατα το δελτιον ταυτότητος αυτού , όσον και κατά δήλωσιν του,
γεννηθείς εις την Θεσσαλονίκην το έτος1929,κάτοικος κατά μεν το δελτίον ταυτότητος
του Καλλιθέας (οδός Ιφιγένειας 119) , νυν δε κατά δήλωσιν του Δάσους Χαϊδαρίου
Αττικής ( οδός Δάφνιδος 60 ), επιδείξας μοι το υπό στοιχεία Α.245384/15.1.1963 του
ΙΒ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών και 2) Δωρίς σύζυγος Εμμανουήλ Παϊρη, το
γένος Ανέστη και Χρυσής Αναστασιάδου, γεννηθείσα εις Πειραιά το έτος 1926,
οικοκυρά τόσον κατά το δελτίον ταυτότητος της , όσον και κατά δήλωσιν της ,
κάτοικος κατά το μεν δελτίον ταυτότητος της Καλλιθέας ( οδός Ιφιγένειας 119 ) νυν δε
κατά δήλωσιν της Δάσους Χαϊδαρίου Αττικής ( οδός Δάφνιδος 60 ) επέδειξε μοι τα
υπό στοιχεία Α.245383/15.1.63 δελτίον Αστυνομικής ταυτότητος του ΙΒ
Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών , οίτινες μοι εδήλωσαν ομοφώνως ότι ,
γνωρίζοντες γραφήν και ανάγνωσιν δεν επιθυμούσι την σύμπραξιν δεύτερου
Συμβολαιογράφου
η
μαρτύρων δηλώσαντες
,
συνομολογήσαντες και
συναποδεχθέντες τα ακόλουθα:
Ότι ο Εμμανουήλ Δημητρίου Παϊρης , ασκών από της 16.2.1968 εν Πειραιεί και επί
της οδού Μυκάλης 39 ατομικήν επιχειρήσιν παραγωγής πλαστικών, απεφάσισε την
μετατροπήν ταύτης εις Ανώνυμον Εταιρείαν δι'εισφοράς εις την τελευταίαν α)
ολοκλήρου του κατά την 30.6.1974 ενεργητικού και παθητικού της εν λόγω ατομικής
επιχειρήσεως, β) των εν τη κατωτέρω από 5.10.1974 εκθέσει της κατ'αρθρον 9
Ν.2190/1920 αρμοδίας εκτιμητικής Επιτροπής λεπτομερώς αναφερομένων 89
καλουπιών παραγωγής πλαστικών φιαλών, πωμάτων , κυπέλων κλπ. και 2
ανταλλακτικών μηχανών παραγωγής πλαστικών , ανήκοντων κατά κυριότητα , νόμην
και κατοχήν εις τον Εμμανουήλ Παϊρην προσωπικώς και ουχί εις το ενεργητικόν της
άνω επιχειρήσεως του και γ) μετρητών. Ότι εκτιμηθείσης της αξίας των ως άνω εις
είδος εισφορών υπό της προμνησθείσης Επιτροπής κατά τα εν άρθρω 37 του κάτωθι
Καταστατικού οριζόμενα , οι ώδε συμβαλλόμενοι δηλούν ήδη από κοινού και εξ
συμφώνου ότι συνιστώσι μεταξύ των και δια μετατροπής της προαναφερθείσης
ατομικής επιχειρήσεως του Εμμανουήλ Δημητρίου Παϊρη Ανώνυμον Εταιρείαν,
διεπομένην υπό των κάτωθι όρων , οίτινες εν τω συνόλω των αποτελούσι το
καταστατικόν αυτής.
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
Της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία ''Ε. ΠΑΙΡΗΣ Ανώνυμος
Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών''.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

Α'

Επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια
Άρθρον 1.
Συνίσταται Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία υπό την Επωνυμία ''Ε.
ΠΑΙΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών''. Δια τις μετά της
αλλοδαπής σχέσης η επωνυμία της εταιρείας θα αναγράφεται εν πιστή μεταφράσει,
και συγκεκριμένα E. PAIRIS S.A.
Άρθρον 2.
Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ασπροπύργου Αττικής, υφιστάμενης της
δυνατότητας ιδρύσεως υποκαταστημάτων ή παραρτημάτων οπουδήποτε κατόπιν
αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
μπορούν να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα υποκαταστήματα ή παρατήματα της
Εταιρείας. Την ίδρυση, τους όρους λειτουργίας καθώς και τη φύση και έκταση των
εργασιών των υποκαταστημάτων και παραρτημάτων της Εταιρείας αποφασίζει το
Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρον 3.
Σκοπός της εταιρείας είναι: α) η βιομηχανία και εμπορία προϊόντων εκ πλαστικών
υλών, η ανάληψη εμπορικών αντιπροσωπειών ομοειδών ή παρεμφερών προϊόντων,
η συνεργασία και συμμετοχή εις ετέρας επιχειρήσεις του αυτού ή συναφούς σκοπού
και η ανάπτυξη οιωνδήποτε σχετικών προς τις ανωτέρω δραστηριότητες και β) η
διενέργεια εργασιών αποθήκευσης και διανομής προϊόντων για λογαριασμό τρίτων
(LOGISTICS) καθώς και κάθε άλλη εργασία σχετική με την ανωτέρω δραστηριότητα.

Άρθρον 4.
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εις εκατόν ( 100 ) έτη, αρχόμενη από της
δημοσιεύσεως της εγκρινόμενης το παρόν Καταστατικό αποφάσεως εις το Δελτίο
Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της
Κυβέρνησης.
Με απόφαση όμως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία θα τροποποιεί
το παρόν άρθρον , δύναται να παραταθεί ή μειωθεί ο χρόνος της διάρκειας αυτής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο
Άρθρον 5
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορισθεί αρχικώς εις δρχ. δέκα εκατομμύρια
( 10.000.000 ) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας
χιλίων δρχ. (1000) έκαστη και καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις μετρητοίς και δι'
εισφορών σε είδος κατά τα εν άρθρω 37 του παρόντος καταστατικού ειδικότερα
οριζόμενα, αυξηθεί δι' αποφάσεως της κατά την 30.6.82 συνελθούσης Γενικής
Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας κατά δρχ. δύο εκατομμύρια εννιακόσιες
δέκα χιλιάδες (2.910.000) κατ' ακολουθία κεφαλαιοποιήσεως της κατά τις διατάξεις
του Ν.1249/1982 έχοντας προκύψει ισόποσου υπεραξίας του γηπέδου της εταιρείας
της τοιαύτης αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιηθείσης δι' αυξήσεως
κατά δραχμές διακόσιες εννενήντα μίαν ( 291 ) της ονομαστικής αξίας των άνω
μετοχών της Εταιρείας. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται εις δρχ.
(12.910.000), διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ.
χιλίων διακοσίων ενενήκοντα μιαs(1291) εκάστης και είναι ολοσχερώς
καταβεβλημένον.
Κατόπιν αποφάσεως της κατά 30.06.89 συνελθούσης Γενικής Συνελεύσεως των
μετόχων της Εταιρειας δια κεφαλοποιησεως της εκ της αναπροσαρμογης των
παγιων περιουσιακων στοιχειων της εταιρειας, συμφωνα με την κοινη αποφαση των
Υπουργων Εθνικης Οικονομιας και Οικονομικων Ε 2665/88 , προελθουσης αξιας , το
μετοχικον καφαλαιον ηυξηθη κατα δρχ.17.480.140 το οποιον διαιρεθη εις 13540
μετοχας ονομαστικης αξιας 1291 δρχ. εκαστης. Ουτω το μετοχικον κεφαλαιον της
Εταιρειας ανερχεται πλεον εις δρχ. 30.390.140 διαιρουμενον εις 23.540 μετοχας εκ
των οποιων 4267 ονομαστικαι και 19273 ανωνυμαι, ονομαστικης αξιας 1291 δρχ
εκαστης και ειναι ολοσχερως καταβεβλημενον.
Κατοπιν αποφασεως της κατα την 30.6.91 συνελθουσης Γενικης Συνελευσεως
των μετοχων της Εταιρειας , δια κεφαλοποιησεως του αφορολογητου αποθεματικου
νεων επενδυσεων συμφωνα με το αρθρο 1 της Ε 2665/88 αποφασεως προελθουσης
αξιας το μετοχικον κεφαλαιον ηυξήθη κατα δρχ. 45.320.555, το οποιον διαιρεθη εις
35105 μετοχας ονομαστικης αξιας 1291 δρχ. εκαστης , ουτω το μετοχικο κεφαλαιο
της εταιρειας ανερχεται πλεον εις δρχ. 75.710.695 διαιρουμενον εις 58645 μετοχας
εκ των οποιων 4267 ονομαστικαι και 54378 ανωνυμαι , ονομαστικης αξιας 1291 δρχ.
εκαστης και ειναι ολοσχερως καταβεβλημενον.
Κατοπιν αποφασεως της κατα την 30.6.92 συνελθουσης Γενικης Συνελευσεως
των Μετοχων της Εταιρειας δια κεφαλοποιησεως του αφορολογητου αποθεματικου
νεων επενδυσεων συμφωνα με το αρθρον 22 του Ν. 1828/89 ,προελθουσα αξια , το
μετοχικον κεφαλαιον ηυξηθη κατα δρχ. 24.609.042 το οποιον διαιρεθη εις 19062
μετοχας ονομαστικης αξιας δρχ. 1291 εκαστης. Ουτω το μετοχικον κεφαλαιον της
εταιρειας ανερχεται πλεον εις δρχ. 100.319.737 διαιρουμενον εις 77.707 μετοχας εκ
των οποιων
4267 ονομαστικαι και 73440 ανωνυμαι και ειναι ολοσχερως
καταβεβλημενον.
Κατοπιν αποφασεως της κατα την 30.6.93 συνελθουσης Tακτικής Γενικ.
Συνελευσεως των μετοχων της Εταιρειας, δια κεφαλοποιησεως:
α) του υπολοιπου αφορολογητου Αποθεματικου που σχηματιστηκε το 1988 με την
Ε.2665/88 αποφαση εκ δρχ. 1187.
β) του αφορολογητου Αποθεματικου που σχηματιστηκε το 1989 με τον Νομο
1828/89 κατα δρχ. 18.001.808.
γ) του υπολοιπου ποσου της υπεραξιας που προεκυψε απο την αναπροσαρμογη
των παγιων περιουσιακων στοιχειων με το Ε 2665 /88 Αποφ. κατα δρχ. 12.632.
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δ) του ποσου της υπεραξιας που προεκυψε απο την αναπροσαρμογη των παγιων
περιουσιακων στοιχειων με τον ΝΔ. 2065/92 κατα δρχ.65.283.566 και εν
συνολω η αυξηση ητο : δρχ. 83.299.193 με εκδοση 64.523 νεων ανωνυμων
μετοχων των δρχ.
1291 καθε μιας.
Ουτω το μετοχικον κεφαλαιο της εταιρειας ανερχεται πλεον εις δρχ. " εκατον ογδοντα
τρια εκατομμυρια , εξακοσιες δεκα οκτω χιλιαδες εννιακοσιες τριαντα " ( 183.618.930
) διαιρουμενο σε 142.230 μετοχες των δρχ. 1291 καθε μιας εκ των οποιων 4267 ειναι
ονομαστικες , και 137.963 ανωνυμες .
Κατοπιν αποφασεως της κατα την 15 Ιουνιου 1994 Συνελθουσης Εκτακτου
Γενικης Συνελευσεως των μετοχων της εταιρειας , δια καταβολης νεων εισφορων
υπο των μετοχων το κεφάλαιο αυξηθηκε κατα δρχ 152.399.968 δι' εκδόσεως
118.048 ονομαστικων μετοχων ονομαστικης αξιας 1291 εκαστη.
Ουτω το μετοχικο κεφαλαιο της εταιρειας ανερχεται πλεον εις δρχ. " Τριακοσια
τριαντα εξι εκατομμυρια , δεκα οκτω χιλιαδεs ,οκτακοσιες εννενηντα οκτω ,
(336.018.898) ιαιρουμενο σε 260.278 μετοχες εκ των οποιων 122.315 ειναι
ονομαστικες και 137.963
ανωνυμες , ονομαστικης αξιας εκαστης 1291.
Κατοπιν αποφασεως της Τακτικης Γενικης Συνελευσεως των μετοχων της
εταιρειας της συνελθουσης την 30 Ιουνιου 1994 επικυρωνεται η αυξηση που
αποφασιστηκε απο την προηγουμενη Γενική Συνέλευση εκ δρχ. 152.399.968 και
διορθωνεται ως προς το σημειο οτι το ποσον της .αυξησεως του κεφαλαιου δεν θα
καλυφθει με εισφορες των μετοχων αλλα με κεφαλοποιηση των διανεμητεων
μερισματων χρησεως 1993.
Οι μετοχες παραμενουν ονομαστικες, και θα ειναι μη μεταβιβασιμες για μια δεκαετιαν
ανευ αποφασεως του Υπουργου Εθνικης Οικονομιας. Κατοπιν αποφασεως της
Συνελθουσης Γενικης Συνελευσεως της 30.06.94 των μετοχων της εταιρειας δια
κεφαλοποιήσεως αφορολογητου αποθεματικου του Νομου 1828/89 που
σχηματιστηκε: κατα το 1989 κατα δρχ. 692 , κατα το 1990 κατα δρχ. 29.305.008
το κεφαλαιον της αυξηθηκε κατα δρχ. εικοσι εννεα εκατομμυρια τριακοσιες πεντε
χιλιαδες επτακοσιες δρχ. " 29.305.700 " δι'εκδοσεως 22.700 νεων ανωνυμων
μετοχων ονομαστικης αξιας 1291 .Ουτω το μετοχικον κεφαλαιον της εταιρειας
ανερχεται πλεον εις δρχ.365.324.598 και διαιρειται δε σε 282.978 μετοχες
ονομαστικης αξιας 1291 εκαστης , εκ των οποιων 118.948 ειναι ονομαστικες και μη
μεταβιβασιμες δια μιαν 10ετια και 4267 ειναι ονομαστικες μεταβιβασιμες ητοι εν
συνολω ονομαστικες μετοχες 122.315 και 160.663 ανωνυμες ονομαστικης αξιας
εκαστης μετοχης 1291 δρχ. και ειναι ολοσχερως καταβεβλημενον.
Κατοπιν αποφασεως της κατα την 3ης Νοεμβριου 1994 συνελθουσης Εκτακτου
Γενικης Συνελευσεως των μετοχων της για μετατροπη 160.663 ανωνυμων μετοχων
εις ονομαστικες , το μετοχικο κεφαλαιο ανερχεται πλεον εις δρχ. 365.324.598 και
διαιρειται δε σε 282.978 μετοχες ονομαστικης αξιας 1291 εκαστη, εκ των οποιων
118.048 ειναι ονομαστικες και μη μεταβιβασιμες για μια 10ετια ανευ αποφάσεως του
Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και 164.930 ονομαστικες ελευθερως μεταβιβασιμες
και ειναι ολοσχερως καταβεβλημενον. "
Κατοπιν αποφασεως της κατα την 30.06.95 συνελθουσης Γενικης Τακτικης
Συνελευσεως των Μετοχων της Εταιρειας
που επανεγκρίθηκε με την από
16.10.1995 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της δια κεφαλοποιησεως του
αφορολογητου αποθεματικου του αρθρου 22 του Ν. 1828 / 89, χρησεως 1990 κατα
δρχ. 792 και της χρησεως 1991 κατα δρχ. 44.703.956 ( υπολοιπο 551 ). Το μετοχικο
κεφαλαιο αυξηθηκε κατα δρχ. 44.704.748."
Ουτω το μετοχικον κεφαλαιον της εταιρειας ανερχεται πλεον σε 410.029.346 δρχ.
διαιρουμενο σε 317.606 μετοχες εκ των οποιων 122.315 ειναι ονομαστικες και μη
μεταβιβασιμες για μια δεκαετια ανευ αποφασεως του Υπουργου Εθνικης Οικονομιας
και 195.291 ονομαστικες μεταβιβασιμες ονομαστικης αξιας 1291 και θα ειναι
ολοσχερως καταβεβλημένον.
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Κατόπιν απόφασης της κατά την 25 Νοεμβρίου 1995 συνελθούσης εκτάκτου
Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρειας δια κεφαλαιοποιήσεως των
διανεμητέων υπό μορφή μερισμάτων κερδών χρήσεως 1994 το μετοχικό κεφάλαιο
αυξήθει κατά εκατόν είκοσι μια χιλιάδες τριακόσιες πενήντα τέσσερις (121.354) δρχ.
δια εκδόσεως ενενήντα τεσσάρων (94) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής
αξίας χιλιες διακόσιες ενενήντα μία (1291) δρχ. εκαστη.
Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον εις δρχ. τετρακόσια δέκα
εκατ. εκατόν πενήντα χιλιάδες επτακόσιες (410.150.700) και διαιρείται σε τριακόσιες
δεκα επτά χιλιάδες επτακόσιες (317.700) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλιες διακόσιες
ενενήντα μία (1291) δρχ. εκαστη εκ των οποίων εκατον εικοσι δύο τριακόσιες δεκα
πέντε (122.315) είναι κοινές ονομαστικές μη μεταβιβάσιμες δια μια δεκαετία άνευ
εγκρίσεως του υπουργούΥΠΕΘΟ και εκατόν ενενήντα πέντε τριακόσιες ογδόντα
πέντε (195.385) είναι κοινές ονομαστικές ελευθέρως μεταβιβαζόμενες.
Ομοίως κατά την αύτη Εκτακτη Γενική Συνέλευση δια μειώσεως της ονομαστικής
αξίας της μετοχής εις δρχ. εκατόν πενήντα (150) το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται
πλέον εις δρχ. τετρακόσια δέκα εκατ. εκατόν πενήντα χιλιάδες επτακόσιες
(410.150.700) διαιρούμενο εις δύο εκατ. επτακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες
τριακόσιες τριάντα οκτώ (2.734.338) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας
εκάστης εκατόν πενήντα (150) δρχ. εκ των οποίων ένα εκατ. δέκα έξι χιλιάδες
(1.016.000) είναι μη μεταβιβάσιμες και ένα εκατ. επτακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες
τριακόσιες τριάντα οκτώ(1.718.338) είναι κοινές ονομαστικές ελευθέρως
μεταβιβάσιμες.
Κατόπιν αποφάσεως της ίδιας εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της 25.11.95 δια
καταβολής εισφορών υπό νέων μετόχων δια δημοσίας εγγραφής το μετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. εξηντα ένα εκατ. πεντακόσιες εικοσι
τέσσερις χιλιάδες (61.524.000) δια εκδόσεως τετρακοσίων δέκα χιλιάδων εκατόν
εξήντα (410.160) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστη εκατόν
πενήντα (150) δρχ. Ούτως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε
δρχ. τετρακόσια εβδομήντα ένα εκατ. εξακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιαδες
επτακόσιες (471.674.700) διαιρούμενο σε τρία εκατ. εκατόν σαράντα τέσσερις
χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα οκτώ (3.144.498) κοινές ονομαστικές μετοχές εκ των
οποίων ένα εκατ. δέκα έξι χιλιάδες (1.016.000) μετά από απόφαση του υπουργου
ΥΠΕΘΟ θα είναι όλες μεταβιβάσιμες μετά την είσοδο της εταιρείας στο
Χρηματιστήριο Αθηνών και δύο εκατ. εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες
ενενήντα οκτώ (2.128.498) κοινές ονομαστικές ελευθέρως μεταβιβάσιμες και είναι
ολοσχερώς καταβεβλημένο.
Κατόπιν αποφάσεως της κατά την 30 Ιουνίου 1998 συνελθούσης Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας δια Κεφαλαιοποιήσεως:
1. Αποθεμ. Αναπροσαρμογής Πάγιων Ν. 2065/92 Δρχ.
78.877.750
2.. Αφορολόγητο Αποθεματικό
Ν. 1116/81 Δρχ.
10.144.660
3. Αφορολόγητο Αποθεματικό
Ν. 1828/89 Δρχ.
68.202.490
ήτοι συνολικώς
Δρχ. 157.224.900
Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας
της μετοχής από 150δρχ. σε 200δρχ.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε δρχ. « Εξακόσια Είκοσι
Οκτώ εκατομμύρια Οκτακόσιες Ενενήντα Εννιά Χιλιάδες Εξακόσιες» ( 628.899.600)
και διαιρείται σε «Τρία εκατομμύρια Εκατόν Σαράντα Τέσσερις χιλιάδες Τετρακόσιες
Ενενήντα Οκτώ» ( 3.144.498 ) μετοχές , ονομαστικής αξίας 200δρχ, και είναι κοινές
ονομαστικές ελευθέρως μεταβιβαζόμενες , το δε μετοχικό κεφάλαιο ολοσχερώς
καταβεβλημένο.
Ομοίως κατά την αυτή Τακτική Γενική Συνέλευση δια Κεφαλαιοποιήσεως :
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1. Αφορολ. Αποθ. Ν. 1828/89
Δρχ. 62.890.000
Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά Δρχ. «Εξήντα δύο εκατομμύρια
Οκτακόσιες Ενενήντα χιλιάδες» ( 62.890.000 ) δια εκδόσεως «Τριακοσίων Δέκα
Τεσσάρων Χιλιάδων, Τετρακοσίων Πενήντα» (314.450) μετοχών, ούτω το μετοχικό
κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε Δρχ. «Εξακόσια Ενενήντα ένα
εκατομμύρια, Επτακόσιες Ογδόντα Εννέα χιλιάδες, Εξακόσιες» ( 691.789.600 ) και
διαιρείται σε «Τρία εκατομμύρια , Τετρακόσιες Πενήντα Οκτώ Χιλιάδες, Εννιακόσιες
Σαράντα Οκτώ» (3.458.948) μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δρχ. και είναι κοινές
ονομαστικές ελευθέρως μεταβιβαζόμενες , το δε μετοχικό κεφάλαιο ολοσχερώς
καταβεβλημένο.
Ομοίως κατά την αυτή Τακτική Γενική Συνέλευση δια καταβολής νέων εισφορών, το
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. «Τριάντα Ένα εκατομμύρια
Τετρακόσιες Σαράντα Πέντε Χιλιάδες» ( 31.445.000) δια εκδόσεως «Εκατόν
Πενήντα Επτά Χιλιάδων, Διακοσίων Είκοσι Πέντε» (157.225) νέων μετοχών.
Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε δρχ. «Επτακόσια Είκοσι
Τρία εκατομμύρια, Διακόσιες Τριάντα Τέσσερις Χιλιάδες, Εξακόσιες» ( 723.234.600)
και διαιρείται σε «Τρία Εκατομμύρια, Εξακόσιες Δέκα έξι Χιλιάδες, Εκατόν
Εβδομήντα Τρεις» (3.616.173) μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δρχ. και είναι κοινές
ονομαστικές μετοχές, ελευθέρως μεταβιβαζόμενες, το δε μετοχικό κεφάλαιο
ολοσχερώς καταβεβλημένο.
Κατόπιν αποφάσεως της κατά την 25 Ιουνίου 2002 Συνελθούσης
Α΄Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας
πραγματοποιήθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε EURO δηλαδή η
διαιρεσή του με την ισοτιμία δρχ/€=340,75.Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο των
«Επτακόσιων Είκοσι Τριών εκατομμυρίων, Διακόσιων Τριάντα Τέσσάρων Χιλιάδων,
Εξακοσίων δρχ» ( 723.234.600 δρχ) είναι ίσο με «δύο εκατομμύρια εκατό είκοσι δύο
χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ και εξηντα πέντε λεπτά» (2.122.478,65 €)
Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά 1.132.077,05 € ως
ακολούθως
1.Με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας παγίων Ν.2065/98 ύψους 587.068,64 €
2.Με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών αναπτυξιακού νόμου 1828/89 ύψους
545.008,41 €
Κατόπιν της αυξήσεως αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας
ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια διακόσια πενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια
πενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά (3.254.555,70 €) Διαιρεμένο σε «Τρία
Εκατομμύρια, Εξακόσιες Δέκα έξι Χιλιάδες, Εκατόν Εβδομήντα Τρείς»
(3.616.173) κοινές ονομαστικές μετοχές, ελευθέρως μεταβιβαζόμενες
ονομαστικής αξίας ενενήντα λεπτών του ευρώ (0,90 €) η μία και είναι ολοσχερώς
καταβεβλημένο.
Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της 18ης Οκτωβρίου 2002, δια προγράμματος
προαιρέσεως αγοράς μετοχών εις το Δ.Σ. και το εργατικό προσωπικό της εταιρίας,
το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 361.000 μετοχές ύψους 324.900 € . Κατόπιν
της αυξήσεως αυτής το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 3.579.455,70
€ και είναι διαιρημένο σε 3.977.173 κοινές ονομαστικές μετοχές ελευθέρως
μεταβιβαζόμενες ονομαστικής αξίας 0,90 € η μία και είναι ολοσχερώς
καταβεβλημένο.
Κατόπιν αποφάσεως της Α επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως της 24ης
Ιουνίου 2003, δια καταβολής μετρητών, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά
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994.293 μετοχές και ύψους 894.863,70 €. Κατόπιν της αυξήσεως αυτής το μετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.474.319,40 €
διαιρημένο σε 4.971.466
μετοχές ονομαστικής αξίας 0,90 € εκάστης και θα είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.
Κατόπιν αποφάσεως της Α επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως στις 20
Ιουλίου 2006,
απεφασίσθει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δυο
εκατομμυρίων επτακόσια ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων είκοσι ευρώ και ενενήντα έξη
λεπτά του ευρώ (2.784.020,96) με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού όπως
αυτό εμφανίζετε στον (συγκεντρωτικό λογαριασμό «Αποθεματικά Εύλογης Αξίας
Παγίων») στις εγκεκριμένες και συνταχθείσες με βάση τα ΔΛΠ οικονομικές
καταστάσεις της 31.12.2005 της αυξήσεως αυτής υλοποιουμένης με αύξηση της
ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της εταιρείας από 0,90 ευρώ σε 1,46
ευρώ.
Έτσι μετά την εν λόγω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε
ευρώ 7.258.340,36 διαιρούμενο σε 4.971.466 κοινές ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχές 1,46 ευρώ.
Αρθρον 6
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ,κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας απο την
σύσταση της εταιρείας , η εντός πενταετιας απο της εγκρισεως της σχετικης
τροποποιησεως του αρθρου 5 του Καταστατικου , δυναται δι' αποφασεως αυτου ,
λαμβανομενης δια πλειοψηφιας των δυο τριτων ( 2/3 ) του συνολου των μελων :
α) να αυξάνει εν ολω η εν μερει το μετοχικον κεφαλαιον , δι' εκδοσεως νεων μετοχων
για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού
κεφαλαίου.
β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές,
για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιου του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου. Στη περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 71 και του άρθρου 20 του ν. 4548/2018.
Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό Συμβούλιο και με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας
του άρθρου 13 του ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο
μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του ποσού του κεφαλαίου που είναι
καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγείθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν
λογω εξουσία, το δε ύψος ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το
τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.
Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοκητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από
την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για
κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η
απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας
του άρθρου 13 του ν. 4548/2018.
2.Η Γενικη Συνελευσις των Μετοχων κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας ,
δυναται δι' αποφασεως της, λαμβανομενης εν συνηθει απαρτια και δι' απολυτου
πλειοψηφιας των εν αυτη εκπροσωπουμενων ψηφων, να αυξανει εν ολω η εν
μερει το μετοχικον κεφαλαιον , δι'εκδοσεως νεων μετοχων μεχρι του
πενταπλασιου του αρχικως καταβεβλημενου κεφαλαιου. Αι κατα τας
παραγραφους 1 και 2 του αρθρου τουτου αυξησεις του μετοχικου κεφαλαιου, δεν
αποτελουν τροποποιησεις του παροντος καταστατικου.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρθρου 13 του Κ,Ν. 2190 / 1920
ως το άρθρο τουτο τροποποιηθει με το άρθρο 9 του Ν.2339 / 1995.
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3. Δια πασαν περαιτερω αυξησιν του μετοχικου κεφαλαιου απαιτειται παντοτε
αποφασις της Γενικης Συνελευσεως κατα τας περι εξαιρετικης απαρτιας και
πλειοψηφιας διαταξεις του παροντος Καταστατικου και τροποποιησις του
αρθρου 5 αυτου.
4. Εις τας ανωτερω περιπτωσεις αυξησεως του μετοχικου κεφαλαιου οριζεται παρα
του αποφασιζοντος την αυξησιν οργανου, το ποσό της αυξήσεως του μετοχικού
κεφαλαίου, ο τρόπος καλυψής του, ο αριθμός και το είδος που θα εκδοθούν, η
ονομαστική αξία και η τιμή διαθέσεως αυτών και η προθεσμία κάλυψης. Η τιμη
των ουτως εκδιδομενων μετοχων δεν δυναται να ειναι κατωτερα του αρτιου, η δε
δι' εκδοσεως μετοχων υπερ το αρτιον προκυπτουσα διαφορα δεν δυναται να
διατεθει προς πληρωμην μερισματων η ποσοστων, μπορεί όμως: (α) να
κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμφηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας,
εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.
5. Εις π’ασαν περιπτωσιν αυξησεως του κεφαλαιου που δεν γίνεται με εισφορά σε
είδος ή εκδόσεως ομολογιων με δικαιωμα μετατροπης εις μετοχας, παρεχεται
δικαιωμα προτιμησεως εφ' ολοκληρου του νεου κεφαλαιου η του ομολογιακου
δανειου υπερ των κατα τον χρονον της εκδοσεως μετοχων της Εταιρειας κατα
την αναλογιαν τουτων εις το υφισταμενον μετοχικον κεφαλαιον. Μετα την
παροδον της υπο του αποφασιζοντος την αυξησιν οργανου , τασσομενης προς
ενασκησιν του δικαιωματος τουτου προθεσμιας , ητις δεν δυναται να ειναι
βραχυτερα των δεκατεσσάρων ημερών αι τυχον μη αναληφθεισαι υπο των
παλαιων μετοχων μετοχαι, διατιθενται ελευθερως υπο του Διοικητικου
Συμβουλιου της Εταιρειας.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά
οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018.
6. Η προθεσμία κάλυψης του κεφαλαίου ορίζεται στο άρθο 20 του ν. 4548/2018. Η
πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με
μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις νόμιμες προθεσμίες. Ο ορκωτός
ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία που πιστοποιούν την καταβολή του
κεφαλαίου, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν μπορεί να διενεργούν και τον τακτικό
έλεγχο της εταιρείας. Επίσης, ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν μπορεί να ανήκει σε
ελεγκτική εταιρεία που διενεργεί τον έλεγχο αυτόν. Η εταιρεία υποχρεούται να
υποβάλλει στο Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο της έκθεσης πιστοποίησης της καταβολής του
κεφαλαίου, σύμφωνα με το νόμο.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού
κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθ. 48 παρ. 1 εδαφ. α’ του Ν.2190/20
και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική
απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.
Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν
αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοπιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε
λογαριασμό επ’ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(ΕΟΧ).
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Αρθρον 7.
1. Οι μετοχές είναι ονομαστικες εν των συνολω των, ως χρόνος έκδοσής τους δε
ορίζεται ο χρόνος καταχώρησης τους στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου
Αξιών.
2. Ο τύπος των μετοχών κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου .
3. Η κυριότητα ή η κατοχή των μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του
Καταστατικού της Εταιρίας και των συμφώνως προς αυτό και τον Νόμο
ειλημμένων αποφάσεων των διαφόρων οργάνων της Εταιρίας.
4. Οι μέτοχοι δεν ενέχονται πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου έκαστης μετοχής.
5. Μέτοχος έναντι της εταιρίας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του Κεντρικού
Αποθετηρίου Αξιών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 40 του ν.
4548/2018. Η Εταιρεία μπορεί να τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή το βιβλίο μετόχων
ή και να επαφίει την τήρησή του στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, σε πιστωτικό
ίδρυμα ή σε επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν
χρηματοπιστωτικά μέσα. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο
εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των
εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές
διατάξεις.
Αρθρον 8.
Αι μετοχαι ειναι αδιαιρετοι, η δε εταιρεια αναγνωριζει ενα μονον κυριον εκαστης
μετοχης. Παντες οι αδιαιρετως συγκυριοι μετοχης η οιωδηποτε τιτλω κεκτημενοι
δικαιωματα επ'αυτης και αυτοι οι εχοντες την επικαρπιαν η την ψιλην κυριοτητα
οφειλουσι να αντιπροσωπευονται παρα τη εταιρεια δι'ενος και του αυτου προσωπου,
κοινη παντων συμφωνια οριζομενου. Εν διαφωνια αυτων η μετοχη δεν
αντιπροσωπευεται.
Αρθρον 9.
1. Πας μετοχος καθ' οτι αφορα τας μετα της Εταιρειας σχεσεις αυτου λογιζεται ως
εχων παντοτε νομιμον κατοικιαν την εδραν της Εταιρειας και υποκειται εις τους
Ελληνικους Νομους. Πασα δικαστικη η εξωδικος κοινοποιησις , γινομενη προς
μετοχον, εφ'οσον ουτος δεν εχει διορισει νομιμως αντικλητον εν τη εδρα της
Εταιρειας, εγκυρως γενησεται εις τον Γραμματεα του Πρωτοδικειου της εδρας της
Εταιρειας.
2. Πασα διαφορα μεταξυ της Εταιρειας αφ' ενος και των μετοχων η οιουδηποτε
τριτου αφ'ετερου, ειτε εκ του Καταστατικου, ειτε εκ του Νομου , υπαγεται εις την
αποκλειστικην αρμοδιοτητα των Ελληνικων Δικαστηριων ,η δε Εταιρεια εναγεται
μονον ενωπιον Δικαστηριων της εδρας αυτης , εστω και εαν υφισταται
περιπτωσις συντρεχουσης ειδικης τινος δωσιδικιας.
Αρθρον 10.
Οι καθ' εκατον μετοχοι , οι καθολικοι η ειδικοι διαδοχοι αυτων η οι δανεισται των
μετοχων εν ουδεμια περιπτωσι δυνανται να προκαλεσουν κατασχεσιν η σφραγισιν
οιασδηποτε εταιρικης περιουσιας η των βιβλιων της Εταιρειας η να επιδιωξουν την
εκκαθαρισιν η διανομην της εταιρικης περιουσιας , μη δικαιουμενοι επισης να
αναμιχθωσι καθ'οιονδηποτε τροπον εις την διοικησιν της Εταιρειας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

Γ'

Διοικητικον Συμβουλιον
Αρθρον 11.
1. Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβούλιου , ενεργούντος συλλογικώς
συμφώνως προς τις διατάξεις του Νόμου, του παρόντος και τις αποφάσεις της
Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και αποτελούμενου από τρία (3) έως εννέα
(9) μέλη, προερχόμενα εκ μετόχων η εκ μη μετόχων, εκλεγόμενα υπό της Γενικής
Συνελεύσεως των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτον
πλειοψηφίαν με τετραετή θητεία, και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη
τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του. Η ως
άνω τετραετής θητεία λήγει κατά την ήμεραν της εκλογής νέου Διοικητικού
Συμβούλιου υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας,
ήτις θα συνέλθη εντός του έτους λήξεως της θητείας του απερχόμενου
Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και
νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να
ορίσει ένα (1) φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού
προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός
υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4548/2018.
2. Μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου, των οποίων έληξεν η θητεία, είναι
επανεκλέξιμα.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβούλιου,

άρχεται την επομένην της

ημέρας καθ'ην συνήλθεν η εκλέξασα τούτο Γενική Συνέλευσις των μετόχων.
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη για την
περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν από αυτήν ή
για

οποιονδήποτε

άλλο

λόγο

έχασαν

την

ιδιότητα

του

μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του αναπληρωματικού μέλους θα
ταυτίζεται με εκείνη του αναπληρωθέντος. Η απόφαση αυτή της Γενικής
Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα. H αναπλήρωση μπορεί να γίνει και
στην

περίπτωση

σύγκρουσης

συμφερόντων

του

μέλους

του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97
του ν. 4548/2018, εφόσον αυτό έχει ειδικώς προβλεφθεί στην πράξη εκλογής του
αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και
αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση. Τα αναπληρωματικά
μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
χωρίς ψήφο και μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του Προέδρου.
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Αρθρον 12.
Κενωθεισης θεσεως συμβουλου τινος προ της ληξεως της θητειας αυτου, λογω
θανατου, παραιτησεως η εξ οιουδηποτε λογου εκπτωσεως, τα εναπομειναντα μελη,
δικαιούνται να εκλεξωσιν αντικαταστατην του ουτινος εξεκενωθη η θεσις συμβουλου.
Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι
εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η
απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από
το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί
να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα
στην ημερήσια διάταξη. Εάν δεν εκλέξουν νέο μέλος, τα εναπομείναντα εφόσον είναι
τουλάχιστον τρία συγκροτούν νομίμως το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Των
ουτω υπο του Διοικητικου Συμβουλιου διοριζομενων προσωρινων συμβουλων, αι
κατα το μεσολαβησαν μεταξυ του διορισμου των μεχρι και της τυχον κυρωσεως του
διορισμου των υπο της Γενικης Συνελευσεως πραξεις αυτων λογιζονται παντως ως
απολυτως εγκυροι και ισχυραι. Ως χρονος υπηρεσιας των προσωρινων συμβουλων
λογιζεται ο υπολοιπος της υπηρεσιας των εκεινων , ους εκληθησαν ουτοι να
αντικαταστησωσι.
Αρθρον 13
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη αυτού συνεδρίαση μετά την υπό της
Γενικής Συνέλευσης εκλογή των μελών του , εκλέγει μεταξύ αυτών τον Πρόεδρο και
Αντιπρόεδρο αυτού δια μυστικής ψηφοφορίας κατ' απόλυτη πλειοψηφία των νομίμως
παρισταμένων κατά τη συνεδρίαση αυτή συμβούλων.
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Αρθρον 14.
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και εκτός αυτής σε
άλλο τόπο είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή εφόσον στην συνεδρίαση αυτή
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην
πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Η συνεδρίαση
του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς
ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς
τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και
τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Συγκαλείται κατά τα
οριζόμενα εις την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4548/2018.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν
παρίστανται η αντιπροσωπεύονται εν αυτώ ο ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων,
ουδέποτε πάντως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παριστάμενων συμβουλών
επιτρέπεται να είναι ελάσσων των τριών (3).
3. Έκαστος σύμβουλος έχει μια ψήφο, αντιπροσωπειών όμως απόντα σύμβουλο έχει
δυο ψήφους , εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή διδομένης με επιστολή ή και
τηλεγραφικώς προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου. Ουδέποτε εν τω προσώπω ενός και του αυτού συμβούλου δύνανται
να συμπεσωσι πλειονες των δυο ψήφων, συμπεριλαμβανομένης και της ιδίας
αυτού ψήφου. Ουδείς σύμβουλος δύνανται να αντιπροσωπευθεί εν τω
Συμβούλιο δια προσώπου , μη αποτελούντος μέλος αυτού, εκτός αν η
αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει τη
μορφή επιστολής (συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, τηλεγράφημα, ή τηλεομοιοτυπία (TELEFAX) απευθυνόμενη στο
Διοικητικό Συμβούλιο και δύναται να αφορά εις μίαν η πλειονας της μιας
συνεδριάσεις.
4. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται δια απολύτου πλειοψηφίας των
παρόντων ή και των αντιπροσωπευόμενων μελών . Για την τροποποίηση των
παραγράφων 2 και 4 του παρόντος άρθρου απαιτείται απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης με απαρτία του ενός δευτέρου (1/2) και πλειονοψηφία των δύο
τρίτων (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αρθρον 15.
Του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Προέδρος του Συμβουλίου ή τούτου
κωλυομένου η απόντος ο Αντιπρόεδρος, εφόσον δεν έχει εκλεγεί αναπληρωτής
Προέδρου. Η Γενική Συνέλευση (ή και το διοικητικό συμβούλιο) εκλέγουν επίσης
αναπληρωτή του Προέδρου. Ο Προέδρος διευθύνει τας εργασίας του Συμβουλίου,
προεδρεύει των συνεδριάσεων , προσκαλεί ταύτας , ορίζει ημέρα και ώρα
συγκροτήσεως αυτών , δέχεται τις υπό του Νομού προβλεπόμενες αιτήσεις των
μέτοχων και ενεργεί μονός και πάσαν άλλην πράξη της αρμοδιότητάς του και
τοιαύτης εντός των πλαισίων της τυχόν δοθείσης αυτώ πάρα του Διοικητικού
Συμβουλίου εξουσιοδοτήσεως.
Αρθρον 16.
1. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται
πρακτικά, καταχαρούμενα σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα
παριστάμενα κατά την συνεδρίαση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της
συνεδριάσεως Συμβουλίου , καθ’ ην παρίσταται, δικαιούμενος μόνον να κάνει
ορισμένες επιφυλάξεις και να διατυπώνει αυτές πριν την υπογραφής του ,
προκειμένου έτι περί της ακρίβειας πρακτικών. Εν πάση περιπτώσει και εφόσον
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δεν τεθεί από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η υπογραφή του στα πρακτικά,
γίνεται σχετική μνεία σε αυτά.
3. Την τήρηση των πρακτικών δύναται να αναθετει το Συμβουλιον εκάστοτε δι'
αποφάσεως αυτού εις τι των μελών του ή τρίτον τινά.
4. Τα αντίγραφα η αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
επικυρώνονται από τον Προέδρο αυτού ή τον Αντιπρόεδρο η του Εντεταλμένου
Συμβούλου , μόνον δε τα ούτως κεκυρωμενα αντίγραφα η αποσπάσματα είναι
προσακτεα ενώπιον των Δικαστηρίων ή Αρχής τινός.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η
ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους
συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς
συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι
υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να
αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Στην τελευταία αυτήν περίπτωση της
αντικατάστασης της υπογραφής από ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, η Εταιρία φροντίζει να
πιστοποιεί την ταυτότητα του ψηφίσαντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με τα παραπάνω καταχωρίζεται στο
βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018.
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Αρθρον 17.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς ,
κεκτηται δε ευρύτατη εξουσία προς διοίκησίν της Εταιρείας προς διαχείρισίν της
περιουσίας αυτής και προς επιδίωξίν εν γενεί του σκοπού αυτής, άνευ ουδενός
περιορισμού η επιφυλάξεως, επιώ πάσης υποθέσεως μη υπαγομένης κατά Nόμο ή
το παρόν εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Ιδια της επομενης
απαριθμησεως ουσης ενδεικτικης και ουχι περιοριστικης ουδε θιγουσης
οπωσδηποτε την προπεριγραφεισαν γενικην αρχην
α) συγκαλει τας Γενικας Συνελευσεις των μετοχων εξ ιδιας πρωτοβουλιας η
υποχρεωτικως , τη αιτησει μετοχων η ελεγκτων κατα Νομον , κανονιζει την
ημερησιαν διαταξιν αυτων , τηρει τα βιβλια των πρακτικων αυτων , καταρτιζει
τους υποβλητεους εις την Γενικην Συνελευσιν λογαριασμους και ιδια τον
ισολογισμον της Εταιρειας , συντασσει τας πασης φυσεως προς την Γενικην
Συνελευσιν εκθεσεις περι των εταιρικων υποθεσεων καιπροτεινει τα διανεμητεα
μερισματα,
β) καθοριζει τους κανονισμους των υπηρεσιών των γραφείων και λοιπων
εγκαταστασεων της Εταιρειας ,τας γενικας δαπανας διοικησεως , διοριζει και
παυει τους Διευθυντας και λοιπον πασης φυσεως προσωπικον της Εταιρειας ,
προσδιοριζει τα καθηκοντα και τας εν γενει αποδοχας αυτου, εφ'οσον δεν
προκειται περι μελων του Διοικητικου Συμβουλιου διοριζει τους πληρεξουσιους
της Εταιρειας δικηγορους η μη κανονιζει τον τυπον και τους ορους των υπο της
Εταιρειας εκδιδομενων πασης φυσεως τιτλων, ιδια τον αριθμον των μετοχων η
ομολογιων των περιλαμβανομενων εις εκαστον τιτλον , προσδιοριζει τον τροπον
της τοποθετησεως των διαθεσιμων αποθεματικων
γ) αποφασιζει υφ' οιουσδηποτε ορους ηθελε κρινει συμφεροντας τη Εταιρεια αγορας
και πωλησεις ακινητων , εργασιας και εργου, συστασεις ιδιοκτησιας κατ'οροφους
και κανονισμους σχεσεων οροφοκτητορων, ληψεις και χορηγησεις δανειων ,
πιστωσεων και εγγυησεων προς οιουσδηποτε τριτους ( Δημοσιον , Τραπεζας
,Οργανισμους και λοιπα φυσικα η νομικα προσωπα ), υπερ φυσικων η νομικων
προσωπων , μεθ' ων η Εταιρεια ευρισκεται εις συναλλαγας και εφ'οσον τουτο
κρινεται σκοπιμον προς ευοδωσιν του εταιρικου σκοπου, συστασιν
εμπραγματων βαρων επι ακινητων ως
και ενεχυρων επι κινητων της
Εταιρειας , ανταλλαγας , παρακαταθηκας, καταθεσεις των διαθεσιμων της
Εταιρειας παρα ταις τραπεζαις η παρ'ετεροις φυσικοις η νομικοις προσωποις και
αναληψεις τοιουτων καταθεσεων, εντολας, εγγυησεις, εκχωρησεις, κατασχεσεις,
ενεχυριασεις, προμηθειας, πλειστηριασμους, παραγγελιας, ασφαλειας,
μετακομισεις, ναυλωσεις, εκδοσεις ,αποδοχας και οπισθογραφησεις
συναλλαγματικων και γραμματιων, επιταγων και πιστωτικων επιστολων και
τιτλων αλληλοχρεους λογαριασμους, εξαλειψεις και αρσεις υποθηκων,
προσημειωσεων και κατασχεσεων, εγερσεις, αποκρουσεις και καταργησεις
δικων , ασκησεις και παραιτησεις τακτικων και εκτακτων ενδικων μεσων ,
επαγωγας, αντεπαγωγας ορκων , ανακοπας και αναγγελιας, μηνυσεις και πασαν
δικαστικην η εξωδικον πραξιν εγκειμενην εις την φυσιν και τον σκοπον της
Εταιρειας και αφορωσαν την διοικησιν και διαχειρησιν της περιουσιας αυτης.
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Αρθρον 18.
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέσει την ενάσκηση μέρους ή του όλου
των δικαιωμάτων αυτού , πλην των απαιτούντων συλλογική ενέργεια, σε ένα ή
περισσότερα εκ των μελων αυτου, κεχωρισμενως η συλλογικως δρωντα. Ο
τοιουτος εντολοδοχος, εαν μεν είναι απλό μελος του Συμβουλιου , ονομαζεται
Εντεταλμενους η Διευθυνων Συμβουλος εαν δεν ειναι ο Προεδρος η ο
Αντιπροεδρος αυτου κατονομαζεται δι' αμφοτερων τουτων των ιδιοτητων του.
Αυτή η ανάθεση υπο του Διοικητικου Συμβουλιου μπορεί να γλίνει και σε ένα ή
περισσότερους υπαλληλους της Εταιρειας η και τριτους. Τα πρόσωπα αυτά
μπορούν, εφόσον αυτό προβλέπεται από τις ως άνω αποφάσεις ανάθεσης
του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών
που
τους
ανατέθηκαν
ή
μέρους
τούτων
σε
άλλα
μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, μπορεί επίσης να συγκροτεί
εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ’ αυτήν ορισμένες εξουσίες ή
καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Στην ίδια απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της, ορίζονται και η σύνθεση, οι
αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της
εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της.
2. Δια την δοσιν των εις την Εταιρειαν επιβαλλομενων ορκων το
ΔιοικητικονΣυμβουλιον δυναται να οριση το μελλον να δωση τον ορκον
προσωπον μεταξυ των συμβουλων η υπαλληλων της εταιρειας.
Αρθρον 19
1. Απαγορευεται εις τους οπωσδηποτε μετεχοντας της Διευθυνσεως της Εταιρειας
συμβουλους και τους Διευθυντας αυτης να ενεργωσι κατ' έπαγγελμα , ανευ
αδειας της Γενικης Συνελευσεως, δι' ιδιον λογαριασμον η δια λογαριασμον τριτων
πραξεις υπαγομενας εις τινα των επιδιωκομενων σκοπων υπο της Εταιρειας, ως
και να μετεχωσιν ως ομορρυθμοι εταιροι, ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι εις
Εταιρειας επιδιωκουσας τοιουτους σκοπους. Η προηγουμενη απαγορευσις δεν
ισχυει μεχρι της πρωτης συγκληθησομενης Γενικης Συνελευσεως των μετοχων
προκειμενου περι των ιδρυτων της Εταιρειας.
2. Εν περιπτωσει παραβασεως της ανωτερω διαταξεως η εταιρεια δικαιουται εις
αποζημιωσιν , δυναμενη αντι ταυτης να απαιτηση προκειμενου μεν περι
πραξεων γενομενων δι' ιδιον λογαριασμον, οπως θεωρηθωσιν αι πραξεις αυται
ως ενεργηθεισαι δια λογαριασμον της Εταιρειας , προκειμενου δε περι πραξεων
γενομενων υπο των αυτων προσωπων δια λογαρισμον τριτων οπως δοθει εις
την Εταιρειαν η εκ της μεσολαβησεως αμοιβη η εκχωρηθη προς αυτην η εκ της
αμοιβης ταυτης απαιτησις.
3. Αι τοιαυται απαιτησεις της Εταιρειας κατα συμβουλων η Διευθυντων αυτης
παραγραφονται μετα εν ετος αφ'ης ανεκοινωθησαν εις συνεδριασιν του
Διοικητικου Συμβουλιου υπο μελους αυτου η εκοινοποιηθησαν προς την
Εταιρειαν υπο μετοχων . Η παραγραφη επερχεται παντως πεντε ετη μετα την
ενεργειαν της απαγορευμενης πραξεως.
Αρθρον 20.
Τα μελη του Διοικητικου Συμβουλιου ως τοιαυτα, ουδεμιαν υπεχουσι προσωπικην
ευθυνην εναντι τριτων η μετοχων ατομικως. Τα μελη ταυτα ευθυνονται μονον εκ της
ανατεθειμενης εις αυτα εντολης εναντι του νομικου προσωπου της Εταιρειας κατα τα
άρθρα 102, 103 και 104 του ν. 4548/2018 ειδικωτερον οριζομενα.
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Άρθρον 21
1. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν
ρυθμίζεται στον νόμο ή το παρόν καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί
με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα
άρθρα 110 έως 112 του ν. 4548/2018.
Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει
ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής
καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και τα ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη,
όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24 παρ. 9, δύνανται να λαμβάνουν αμοιβή
συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της κάθε εταιρικής χρήσεως.
3. Η Εταιρεία θεσπίζει κα ακολουθεί Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110
και 111 του ν. 4548/2018, η οποία εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση και έχει
τετραετή ισχύ, που άρχεται από την ημερομηνια της ως άνω εγκρίσεώς της εκ της
Γενικής Συνέλευσης. Η εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών εκτείνεται και στα
ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24 παρ.
9. Η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει την Πολιτική Αποδοχών προς έγκριση στη
Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με
τις οποίες καταρτίσθηκε η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και σε κάθε περίπτωση
ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της.
4. Η Εταιρεία καταρτίζει σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, για την
εκάστοτε εταιρική χρήση, σαφή και κατανοητή έκθεση αποδοχών, η οποία περιέχει
ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην
Πολιτική Αποδοχών, και επί της οποίας ψηφίζουν με συμβουλευτική ψήφο οι
μέτοχοι, στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
Γενικαι Συνελευσεις
Αρθρον 22.
1. Η Γενικη Συνελευση των μετοχων ειναι το ανωτατο οργανο της Εταιρειας και
δικαιουται να αποφασιζει περι πασης εταιρικης υποθεσεως, των αποφασεων
αυτης υποχρεουσων και αποντας η διαφωνουντας μετοχους.
2. Η Γενικη Συνελευσις ειναι μονη αρμοδια να αποφασιζη περι
α) τροποποιησεων του Καταστατικου ως τοιουτων θεωρουμενων παντως και
των αυξησεων η μειωσεων του εταιρικου κεφαλαιου,
β) εκλογης μελων του Διοικητικου Συμβουλιου ( πλην των περιπτωσεων του
αρθρου 12 του παροντος ) και ελεγκτων,
γ) εγκρισεως του ισολογισμου της Εταιρειας ,
δ) διαθεσεως των ετησιων κερδων ,
ε) εκδοσεως δανειου δι' ομολογιων και δι’ομολογιών περι ων το αρθρ. 71 του ν.
4548/2018, επιφυλλασσομένης της διάταξης του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος
στ) συγχωνευσεως παρατασεως η διαλυσεως της Εταιρειας και
ζ) διορισμου εκκαθαριστων.
η) ως και παντός θέματος όπως ορίζει ο νόμος.
Αρθρον 23.
1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικώς στην έδρα της Εταιρείας
τουλάχιστον άπαξ καθ' εκάστην εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δέκατη (10η )
ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, κατόπιν
προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η
Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του
Υπουργού Εμπορίου, 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 οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού
κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης
και στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει εκτάκτως την Γενική Συνέλευση
οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο.
3.

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να
συγκαλεί έκτακτη Γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης
αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45)
ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν
συγκλείει γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20)
ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από
τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς
πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της
συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Οι την σύγκληση της Γενικής
Συνελεύσεως αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους
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ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν για την άσκηση του εν λόγω
δικαιώματος σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 31 παρ. 10 του παρόντος.
Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση
κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που
εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν
αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.
4. Οι ελεγκτές, ή η ελεγκτική εταιρία αναλόγως, δικαιούνται κατόπιν αιτήσεως αυτών
προς τον Προέδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση
έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείτε υποχρεωτικώς
υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα ημέρων από της επιδόσεως της
αιτήσεως προς τον Προέδρων αυτού, έχει δε ως αντικείμενόν ημερήσιας
διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.
Αρθρον 24.
1. Η Γενικη Συνελευσις εξαιρεσει των επαναληπτικων συνελευσεων και των
εξομοιουμενων ταυταις , συγκαλειται εικοσι ( 20 ) τουλαχιστον ημερας προ της
οριζομενης δια την συνεδριασιν αυτης , υπολογιζομενων και των εξαιρετεων
ημερων. Η ημερα της δημοσιευσεως της προσκλησεως της Γενικης Συνελευσεως
και η ημερα της συνεδριασεως αυτης δεν υπολογιζονται. Η Συνελευσις
συνερχεται εν τη εδρα της εταιρειας.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με
ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης , ως και τα
θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν
δικαίωμα συμμετοχής και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι
θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα
δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου. Εκτός των ανωτέρω η
πρόσκληση περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 121
παρ. 4 του ν. 4548/2018.
Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης για τα οποία υπάρχει
υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.
4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018.
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Αρθρον 25.
1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως
μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της
εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας
ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου.

Η ιδιότητα

του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξης της πέμπτης (5ης) ημέρας
που προηγείται της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, αρχικής και
επαναληπτικής,

(ημερομηνία

καταγραφής).

Στην

επαναληπτική

γενική

συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές
προϋποθέσεις,

για

να

ισχύει

δε

ως

ημερομηνία

καταγραφής

της

επαναληπτικής η ίδια με εκείνη της αρχικής, θα πρέπει η πρώτη να μην απέχει
της δεύτερης περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία
καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της
επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018, τότε στη Γενική
Συνέλευση συμμετέχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την
έναρξη της τρίτης (3) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της
επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη
γενική συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την
ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του
άρθρου 124 του ν. 4548/20108 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική
Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειάς της.
2. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των
μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η
οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και
την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση
αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά
πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους
μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Ο διορισμός και η ανάκληση του

αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της εταιρείας
τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την συνεδρίασης της γενικής
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συνέλευσης. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την α' και β' επαναληπτική γενική
συνέλευση.
4. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία πριν την
έναρξη της γενικής συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι
χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο
αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.
Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει
ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της
εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το
μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει
διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή γ)
είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον
έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται
από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή δ) είναι σύζυγος ή
συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται
στις περιπτώσεις α' έως γ'.
5. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία κατά τη γενική
συνέλευση των μετόχων είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με με
οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του
μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. είτε με ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας με
την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα
αυτά. Η εταιρεία αφού διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος
προσώπου και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης παρέχει τη
δυνατότητα στον εξ αποστάσεως συμμετέχοντα να παρακολουθεί με
ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να
απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της
συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται, και η
συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Η άσκηση
του δικαιώματος ψήφου με κατά τον ανωτέρω τρόπο μπορεί να γίνει πριν ή
και κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δια
αλληλογραφίας υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της
πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την
εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης.

22

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρίσει εις πίνακα των εχόντων
δικαίωμα ψήφου πάντα τους μέτοχους τους συμμορφωθέντας προς τας
διατάξεις του παρόντος άρθρου. Συγκεκριμένα είκοσι τέσσερις (24) ώρας προ
πάσης Γενικής Συνελεύσεως, δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του
Καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την
Γενικήν Συνέλευσιν Μετόχων, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων
αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων εκάστου και των
διευθύνσεων των Μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.
Πάσα αντιρρήση ή ένσταση κατά του κατάλογου τούτου προτείνεται επί ποινή
απαράδεκτου κατά την εναρξιν της συνεδριάσεως και πριν εισέλθει η Γενική
Συνελεύσεις εις τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.
7. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη
διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της,
καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών,
αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

Αρθρον 26.
1. Αι Γενικαι Συνελευσεις, επιφυλασσομενου του επομενου αρθρου, ευρισκονται εν
απαρτια και συνεδριαζουν εγκυρως επι των θεματων της ημερησιας διαταξεως
οταν παριστανται η αντιπροσωπευονται κατ' αυτας μετοχοι εκπροσωπουντες
τουλαχιστον το εν πεμπτον ( 1/5 ) του καταβεβλημενου εταιρικου κεφαλαιου.
2. Μη συντελεσθεισης τοιαυτης απαρτιας η Γενικη Συνελευσις συνερχεται εκ νεου
εντος εικοσιν (20) ημερων απο της χρονολογιας της ματαιωθεισης
συνεδριασεως, προσκαλουμενη προ δεκα (10) ημερων τουλαχιστον ευρισκεται
δε κατα την επαναληπτικην ταυτην Συνεδριασιν εν απαρτια και συνεδριαζει
εγκυρως επι των θεματων της αρχικης ημερησιας διαταξεως οιονδηποτε και αν
ειναι το κατ'αυτην εκπροσωπουμενον τμημα του καταβεβλημενου εταιρικου
κεφαλαιου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε
ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την
προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη
ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Οι αποφασεις της Γενικης Συνελευσεως λαμβανονται κατ' απόλυτη πλειοψηφια
των εν αυτη εκπροσωπουμενων ψηφων.
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Αρθρον 27.
1. Προκειμενου η Γενικη Συνελευση να αποφασισει περι μεταβολης της εθνικοτητας
της Εταιρειας, μεταβολης του αντικειμενου της επιχειρησεως αυτης, περι
επαυξησεως των υποχρεωσεων των μετοχων, περι αυξησεως του εταιρικου
κεφαλαιου, μη προβλεπομενης υπο του αρθρου 6 του παροντος,περι μειωσεως
του εταιρικου κεφαλαιου, περι εκδοσεως δανειου δι'ομολογιων ως και ομολογιων
περι ων το αρθρον 71 τουν. 4548/2018 περι μεταβολης του τροπου διαθεσεως
των κερδων, περι συγχωνευσεως, διασπάσεως, αναβιώσεως, μετατροπής,
παρατασεως της διαρκειας η διαλυσεως της Εταιρειας, ευρισκεται εν απαρτια και
συνεδριαζει εγκυρως επι των τοιαυτης φυσεως θεματων της ημερησιας
διαταξεως, εαν παριστανται η αντιπροσωπευωνται κατ' αυτην μετοχοι
εκπροσωπουντες το ένα δεύτερο ( 1/2 ) του καταβεβλημενου εταιρικου
κεφαλαιου.
2. Μη συντελεσθεισης τοιαυτης απαρτιας , αυτη προσκαλειται και συνερχεται εκ νεου
κατα τους ορους του αρθρου 25 παρ. 2 του παροντος , ευρισκεται δε εν απαρτια
και συνεδριαζει εγκυρως επι των θεματων της αρχικης ημερησιας διαταξεως ,
οταν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) τουλαχιστον του καταβεβλημενου
εταιρικου κεφαλαιου.
3. Μη συντελεσθεισης και της απαρτιας ταυτης , η συνελευση εκ νεου
προσκαλουμενη και συνερχομενη κατα το αρθρον 25 παρ. 2 , ευρισκεται εν
απαρτια και συνεδριαζει εγκυρως επι των θεματων της αρχικης ημερησιας
διαταξεως , οταν εκπροσωπηται κατ'αυτην το ένα πέμπτο ( 1/5 ) τουλαχιστον του
καταβεβλημενου εταιρικου κεφαλαιου.
4. Για όλες τις περιπτωσεις του παροντος αρθρου οι αποφασεις λαμβανονται με
πλειοψηφια των δύο τρίτων (2/3) των εν τη συνελευσει εκπροσωπουμενων
ψηφων.
Αρθρον 28.
1. Η Γενικη Συνελευση προεδρευεται προσωρινως και μέχρι την επικύρωση του
πίνακα των δικαιούμενων να παραστούν μετοχων υπο του Προεδρου η εν
απουσια η κωλυματι αυτου υπο του αναπληρωτή του, ή εφόσον δεν έχει εκλεγεί
τέτοιος, υπό του Αντιπροεδρου του Διοικητικου Συμβουλιου της Εταιρειας , εαν
δε αμφοτεροι απουσιαζουν η κωλυωνται υπο τινος των συμβουλων, οριζομενου
υπο του Συμβουλιου η εν κωλυματι και αυτού υφ'ενος των παρισταμενων
μετοχων.
2. Ο Προεδρος προσλαμβανει εκ των μετοχων η ελλειψει επαρκους αριθμου
τοιουτων και εκ μη μετοχων ενα η δυο γραμματεις εκτελουντος και χρεη
ψηφολεκτων.
3. Η Γενικη Συνελευσις συγκροτηθεισα νομιμως , εκλεγει τον οριστικον Προεδρον
αυτης και ενα η δυο γραμματεις , χρησιμευοντας και ως ψηφολεκτας.
4. Οι εκλογές και αποφασεις επι προσωπικων ζητηματων ενεργουνται δια μυστικης
ψηφοφοριας εφ'οσον δεν οριζει αλλως ο νομος.
Αρθρον 29.
1. Προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετοχων αναγιγνωσκονται αι εκθεσεις του
Διοικητικου Συμβουλιου και των ελεγκτων περι του υποβαλλομενου υπο του
Συμβουλιου ισολογισμου.
2. Η συνέλευση αυτη συζητει και εγκρινει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις,
οριζουσα τα διανεμητεα μερισματα και τας κρατησεις λογω τακτικου η εκτακτου
αποθεματικου. Μετα την ψηφισιν υπέρ της έγκρισης των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων

αποφασιζει δι' ειδικης ψηφοφοριας ενεργουμενης δι'ονομαστικης
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κλησεως, περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και περι απαλλαγης των ελεγκτων
απο πασης ευθυνης αποζημιωσεως, κατά το άρθρο 117 του ν. 4548/2018. Η έγκριση
αυτη δεν απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από την εσωτερική
ευθύνη που υπέχουν έναντι της εταιρείας, κατ’ άρθρο 102 του ν. 4548/2018.
3. Η τακτική Γενικη Συνελευσις εκλέγει τους ελεγκτας της επομενης χρησεως και
προσδιοριζει τας αμοιβές αυτων.
4. Τέλος, ενώπιον της τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται προς συζήτηση
η έκθεση αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους, ως αντικείμενο της
ημερήσιας
διάταξης.
Η
ψήφος
των
μετόχων
όσον
αφορά
την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο, όμως,
οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο
ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τακτική Γενική
Συνέλευση.
Αρθρον 30.
1. Περι των αποφάσεων της Γενικης Συνελευσεως των μετοχων τηρούνται τα
πρακτικα εν ιδιαιτερω επι τουτω βιβλιω, φυλασσομενα εν τη εδρα της Εταιρειας
υπογραφονται δε ταυτα υπο του προεδρου αυτης και του η των γραμματεων.
2. Τα προσαγομενα ενωπιον των Δικαστηριων η αλλαχου αντιγραφα η
αποσπασματα των αποφασεων της Γενικης Συνελευσεως των μετοχων
επικυρουνται υπο του Προεδρου η του Αντιπροεδρου του Διοικητικου
Συμβουλιου η του δι'αποφασεως του Διοικητικου Συμβουλιου οριζομενου
εκαστοτε συμβουλου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

Ε'

Ελεγκται και δικαιωματα μειοψηφιας.
Αρθρον 31.
1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλεγει ετησίως δυο ελεγκτές τακτικους και δυο
αναπληρωματικους για τον έλεγχο των βιβλιων της Εταιρειας και των
λογαριασμών αυτης, καθοριζουσα και την αμοιβή αυτων. Εναλλακτικώς η
εταιρεία μπορεί να αναθέσει τον τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων σε ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 4 της Υποπαραγράφου Α.1. του άρθρου 2 του ν. 4336/2015,
ως εκάστοτε ισχύει.
2. Οι ελεγκτές αυτοί, εφ'οσον κατά τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις δεν ειναι
υποχρεωτικος κατα νομον ο ελεγχος υπο ορκωτου λογιστου ή η Γενικη
Συνελευσις δεν ωρισε τοιουτον ελεγκτην , εκλεγονται μεταξυ των εχοντων τα
προσοντα προσοπων. Ειδικως δια την πρωτην εταιρικην χρησιν οριζονται ως
ελεγκται δια του παροντος τακτικοι μεν οι κ.κ.
1) Καλλιοπη θυγατηρ Θεμιστοκλεους Πολιτου , λογιστρια, κατοικος
Αθηνων(Ασκληπιου 55) και
2) Μαρια θυγατηρ Γεωργιου Σταικου , λογιστρια, κατοικος Νεας Σμμυρνης
(Κωνσταντινοπολεως αριθ. 52 ) ,
αναπληρωματικοι δε οι κ.κ. :
1) Σπυριδων
Ιωαννου Μπαζινας , λογιστης , κατοικος Αθηνων (Φυλης 31α)
και
2) Παναγιωτης Βασιλειου Αντωνοπουλος, τραπεζικος, κατοικος Αθηνων
(Φυλης 219 ) ,
ως αμοιβη δε εκαστου χρησιμοποιθησομενου οριζεται το ποσον των δραχμων
πεντε χιλιαδων (5000).
3. Δεν δύνανται να ορισθούν ελεγκτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η συγγενείς
αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος η αγχιστειας ως και υπαλληλοι της
Εταιρειας και οιασδηποτε εξηρτημενης προς αυτην ετερας Εταιρειας.
4. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διαρκεια της χρησεως να παρακολουθούν την
λογιστικη και διαχειριστικη κατασταση της Εταιρειας , δικαιουμενοι να λαβάνουν
γνώση οιουδηποτε βιβλιου , λογαριασμου η εγγραφου περιλαμβανομενων και
των πρακτικων της Γενικης Συνελευσεως και του Διοικητικου Συμβουλιου.
Υποχρεουνται οπως προβαινουν εις πασαν αναγκαιαν υποδειξιν προς το
Διοικητικον Συμβουλιον , εν περιπτωσει δε παραβασεως των διαταξεων του
Νομου η του Καταστατικου , αναφερονται εις την αρμοδιαν εποπτευουσαν
Αρχην.
5. Μετα την ληξιν της χρησεως υποχρεουνται να ελέγξουν τις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της εταιρείας. Η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της
ελεγκτικής εταιρείας, περι του πορισματος του ελεγχου αυτων, κατα τα οριζομενα
στο άρθρ. 2 της της Υποπαραγράφου Α.1. του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, ως
εκάστοτε ισχύει, μαζί με τις νόμιμα εγκεκριμένες, από την τακτική Γενική
Συνέλευση, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης,
δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους
από την τακτική γενική συνέλευση
6. Οι ελεγκτές οφείλουν να παριστανται στη τη Γενικη Συνελευσει και να παρέχουν
πασαν πληροφορια σχετικην προς τον παρ'αυτων ενεργηθεντα ελεγχον,
δικαιουνται δε να ζητήσουν την συγκληση Γενικης Συνελευσης , κατα τα εν
αρθρω 22 παρ. 4 του παροντος οριζομενα.
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7. Οι ελεγκτές ευθυνονται κατα την ενασκησιν των καθηκοντων των δια παν πταισμα
υποχρεουμενοι εις αποζημιωσιν της Εταιρειας. Η ευθυνη αυτη δεν δυναται να
αποκλεισθει η να τροποποιηθη.
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Αρθρον 32
1. Αιτήσει Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιον υποχρεούται, να συγκαλεί
έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο
22 παρ. 3 του παρόντος.
2. Αιτήσει Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου
μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην
ηµερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα
θέµατα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συµβούλιο δεκαπέντε (15)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέµατα πρέπει
να δηµοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, µε ευθύνη του διοικητικού συµβουλίου,
κατά το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού, επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν
από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην
ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς
έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη
δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη
δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία γενικής συνέλευσης και
ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας μαζί
με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους
μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παραγρ. 3 επόμενες του ν.
4548/2018.
3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβελημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη
διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παραγρ. 3 επόμενες του
ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής
συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή
τυχόν αναθεωρημένη ημερησία διάταξη , αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο
Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της
γενικής συνέλευσης.
4. To Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή
θεμάτων στην ημερησία διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών
μαζί με την αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων υποβάλλονται από τους
μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγρ. 2 και 3 αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών
έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.
5. Αιτήσει Μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να
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αναβάλει άπαξ μόνον, την λήψιν αποφάσεως τακτικής ή εκτάκτου Γενικής
Συνελεύσεως, ορίζων ημέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτών, την εν τη αιτήσει των
Μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερον των είκοσι
(20) ημερών από της χρονολογίας αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση
αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των
διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν
να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 123και
124 του ν. 4548/2018.
6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε
(5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό
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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις
μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν
υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της
εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, µε αίτηση
µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη
γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία,
καταβλήθηκαν σε κάθε µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή τους διευθυντές της
εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε
αιτία ή σύµβαση της εταιρείας µε αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το
διοικητικό συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για
αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος
µπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων
στο διοικητικό συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 79 ή 80 του ν. 4548/2018.
7. Μετά από αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός
της προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου, το διοικητικό συµβούλιο
υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των
εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό
συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα
ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος µπορεί να
είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο
διοικητικό συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα
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αντίστοιχα

µέλη

του

διοικητικού

συµβουλίου

έχουν

λάβει

τη

σχετική

πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
8. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 6 και της
παραγράφου 7, τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον ή μη της αιτιολογίας
άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύει το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας
της Εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων και η οποία δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. Με την ίδια
απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες
που αρνήθηκε.
9. Αιτήσει Μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τινός θέματος Ημερησίας
Διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως, ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το
καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των
μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του
αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον
πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.
11. Σε όλες τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος,

οι

αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη µετοχική τους ιδιότητα και τον
αριθµό των µετοχών που κατέχουν, με εξαιρέση ως προς το τελευταίο, την
περίπτωση της παραγράφου 6, κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώµατος.
Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των µετοχών σύµφωνα µε την παρ. 2
του άρθρου 124 του ν. 4548/2018 ή βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία
από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω
των

συμμετεχόντων

και

εγγεγραμμένων

διαμεσολαβητών

στο

κεντρικό

αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.
12. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20)
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο
της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει
η εταιρεία, που δικάζει κατά

τη

διαδικασία

της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Ο

έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις
των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή 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.
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13. Μέτοχοι

της

εταιρείας,

που

εκπροσωπούν

το

ένα

πέμπτο

(1/5)

του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το
δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον
από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών
υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
14. Οι αιτούντες, κατά τις παραγράφους 12 και 13 του παρόντος άρθρου, τον έλεγχο
μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που
τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Ως προς την
απόδειξη της εν λόγω μετοχικής ιδιότητας εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη της
παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου.
15. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών,
εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρείας και διατηρεί
τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του μετοχικού κεφαλαίου της,
ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν με
αγωγή, η οποία ασκείται ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου της έδρας της
εταιρείας εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το
παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από τον μέτοχο αυτόν,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 46 του ν. 4548/2018.

31

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'
Βιβλια, Ισολογισμος,διαθεσις κερδων.
Αρθρον 33.
1. Η εταιρική χρήση ξεκινάει την πρώτην (1ην) Ιανουαριου και ληγει την τριακοστην
πρωτην ( 31ην) Δεκεμβριου κάθε ετους. Εξαιρετικως η πρωτη εταιρικη χρησις
αρχομενη απο της νομιμου συστασεως της Εταιρειας , θα ληξη την 31
Δεκεμβριου 1975.
2. Κατα την λήξη εκαστης εταιρικης χρησεως ενεργειται απογραφη της εταιρικης
περιουσιας και δη επι τη βασει ταυτης καταρτιζεται ο ισολογισμος , οστις δεον να
ειναι συντεταγμενος με απόλυτη σαφηνεια, εις τροπον ωστε να δυναται να
εξάγεται εξ αυτου ευκολως και ασφαλως η αληθης οικονομικη κατασταση της
Εταιρειας και να ακολουθείται απο τον λογαριασμον αποτελεσματων χρησεως,
εμφανιζοντα πληρως και σαφως τα πραγματικως επιτευχθεντα κερδη η τας
πραγματοποιηθεισας ζημιας , εφαρμοζομενων κατα τα λοιπα των αρθρων 145
επόμενα του ν. 4548/2018 και των σχετικών διατάξεων του ν. 4308/2014, ως
εκάστοτε ισχύουν.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιέσει τις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις έκαστης εταιρικής χρήσης δέκα (10)
τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδριάσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης
στην ιστοσελίδα της, κατ΄ άρθρο 123 παρ. 1 του ν. 4548/2018.
4. Εντος εικοσιν (20) ημερων απο της εγκρισεως των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων υπο της τακτικης Γενικης Συνελευσεως υποβαλλονται αυτές, μαζί
με την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη γνώμη ορκωτού
ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου η τελευταία απαιτείται, στο
Γ.Ε.ΜΗ.
5. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό
συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και
συγκεκριμένα από:
α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω
προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από
αυτό και
γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή, εφόσον πρόκειται για πιστωτικά
ιδρύματα και από πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο
έχει αναθέσει την ευθύνη για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.
Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας
του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να
εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
6. Πάντα τα βιβλία της Εταιρείας θα τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.
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Aρθρον 34.
1.Καθαρα κερδη της Εταιρειας ειναι τα προκυπτοντα μετα την εκ των
πραγματοποιηθεντων ακαθαριστων κερδων αφαιρεσιν παντος εξοδου, πασης
ζημιας, των κατα νομον αποσβεσεων και παντος αλλου εταιρικου βαρους.
2. Τα καθαρα κερδη διατιθενται κατα την εξης σειραν:
α) αφαιρειται πεντε επι τοις εκατον (5%) προς σχηματισμον τακτικου
αποθεματικου . Η αφαίρση αυτή πάυει να είναι υποχρεωτική αν ως τουτο
ανέλθει τουλαχιστον το εν τριτον ( 1 /3 ) του εταιρικου κεφαλαιου, καθισταται
δε και αυθις υποχρεωτικη εαν το τακτικον
αποθεματικον
μειωθη
εις
ποσον ελασσον του τριτου εταιρικου κεφαλαιου. Το αποθεματικον τουτο
χρησιμοποιειται αποκλειστικως προς εξισωσιν , προ πασης διανομης
μερισματος , του τυχον χρεωστικου υπολοιπου του λογαριασμου κερδων και
ζημιων ,
β) κρατειται το απαιτουμενον ποσον δια την καταβολην πρωτου μερισματος, που
ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών
μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού , εν συνδυασμω προς τας
διαταξεις του αρθρου 161 του ν. 4548/2018,
γ) εκ των υπολειπομενων καθαρων κερδων η Γενικη Συνελευσις καθοριζει την
αμοιβην τυχον των μελων του Διοικητικου Συμβουλιου δια τας παρ ' αυτων
προσφερομενας υπηρεσιας , σύμφωνα με το νόμο, το παρόν καταστατικό και
την πολιτική αποδοχών, παν δε περισσευον ποσον ειτε διανεμει τοις μετοχοις
, ως προσθετον μερισμα, ειτε διαθετει προς σχηματισμον εκτακτου
αποθεματικου κεφαλαιου, ειτε μεταφερεται εις την επομενην εταιρικην χρησιν.
3. Με απόφαση της Γενικης Συνελευσεως, λαμβανομενη κατα τας διαταξεις του
αρθρου 26 του παροντος , δυνανται τα μετα την διανομην του πρωτου
μερισματος διανεμητεα εις τους μετοχους κερδη να διατεθουν προς αυξησιν του
εταιρικου κεφαλαιου δι'εκδοσεως νεων μετοχων παρεχομενων τοις μετοχοις ανευ
πληρωμης αντι προσθετου μερισματος . Εν τη περιπτωσει ταυτη εφαρμοζονται
τα υπο της παρ. 4 του αρθρου 71 του ν. 4548/2018, οριζομενα.
4. Δυναται να διανεμηθη , προσωρινον μερισμα εις τους μετοχους, βάσει
οικονομικών καταστάσεων, από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς
τούτο αναγκαία ποσά και οι οποίες υποβάλλονται στις διατυπώσεις
δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το διανεμόμενο ποσό δεν
μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που
έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες
χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και
αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά
το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν
αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών
προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για
το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική
χρήση είναι δυνατή και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού
Συμβουλίου, υποκείμενη στη δημοσιότητα του άρθρου 162 του ν. 4548/2018.
5.

Η πληρωμη των μερισματων ενεργειται μετα την εγκρισιν των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και κατα τα υπο του Διοικητικου Συμβουλιου
οριζομενα. Οι μη εγκαιρως εισπραττοντες το μερισμα δεν δικαιουνται να
ζητησωσι την πληρωμην τοκων. Μερισματα μη ζητηθεντα επι μιαν πενταετιαν
απο της ληξεως του ετους εντος του οποιου κατεστησαν απαιτητα,
παραγραφονται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

Ζ'

Διαλυσις-Εκκαθαρισις.
Αρθρον 35.
1. Η Εταιρεια διαλυεται:
α) Κατα την ληξιν της κατα το αρθρον 4 του παροντος οριζομενης διαρκειας
αυτης εκτος εαν προ της ληξεως ηθελεν αποφασισθη προσηκοντως η
παρατασις αυτης ,
β) και προ ταυτης, μετ'αποφασιν της Γενικης Συνελευσεως λαμβανομενης κατα
τας διαταξεις του αρθρου 26 παρ. 1 εως 4 του παροντος,
γ) αμα τη κηρυξει της Εταιρειας εις καταστασιν πτωχευσεως και
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης,λόγω ανεπάρκειας της
περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Το Διοικητικον Συμβουλιον υποχρεουται να συγκαλεση Γενικην Συνελευσιν , μέσα
σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της
εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων
κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτεροαπό το μισό (1/2) του κεφαλαίου.
Αρθρον 36.
1. Πλην της περιπτωσεως της πτωχευσεως , την λυσιν της Εταιρειας επακολουθη η
εκκαθαρισις αυτης. Εις την περιπτωσιν του εδαφιου α' και δ’ της παρ . 1 του
προηγουμενου αρθρου του παρόντος το Διοικητικον Συμβουλιον εκτελει χρεη
εκκαθαριστου μεχρι του διορισμου εκκαθαριστου υπο της Γενικης Συνελευσεως,
εις δε την περιπτωσιν του εδαφιου β' της παρ.1 του ιδιου αρθρου η Γενικη
Συνελευσις δια της ιδιας αποφασεως οριζει και τους εκκαθαριστας.
2. Η Γενικη Συνελευσις διοριζει δυο εως τρεις εκκαθαριστας , των οποιων
προσδιοριζει την εκτασιν της δικαιοδοσιας και την αμοιβην.
3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν
απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Γ.Ε.ΜΗ. κατ’
άρθρο 13 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, ισολογισμό έναρξης
εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Κατά το πέρας
της εκκαθάρισης συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις του πέρατος
αυτής, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται στη
δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018. .
4. Ο διορισμος των εκκαθαριστων συνεπαγεται αυτοδικαιως την παυσιν της
εξουσιας του Διοικητικου Συμβουλιου και των ελεγκτων.
Αρθρον 37.
1. Η Γενικη Συνελευσις των μετοχων διατηρει παντα τα δικαιωματα αυτης κατα την
διαρκειαν της εκκαθαρισεως. Κατα την συγκλησιν της Γενικης Συνελευσεως
τηρουνται αι διαταξεις του Κεφαλαιου Δ' του παροντος, των εκκαθαριστων
ενεργουντων οσα δια των διαταξεων τουτων επιβαλλονται εις Διοικητικον
Συμβουλιον. Της Γενικης Συνελευσεως προοδρευει προσωρινως ο πρεσβυτερος
των εκκαθαριστων.
2. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των
αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 13
του ν. 4548/2018. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του
συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
3. Αντιγραφα και αποσπασματα των πρακτικων της Γενικης Συνελευσεως,
διαρκουσης της εκκαθαρισεως υπογραφονται υπο του Προεδρου της οικειας
Συνελευσεως η οιουδηποτε των εκκαθαριστων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’
Άρθρον 38
Ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού όπως διαμορφώνεται μετά από κάθε
τροποποίησή του, μπορεί να συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου,
χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και έγκριση της αρμόδιας Αρχής.
Το νέο κείμενο του καταστατικού υπογράφεται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
Άρθρον 39
1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι οικείες
διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Παραπομπές του Καταστατικού αυτού σε διατάξεις του παραπάνω ν. 4548/2018 ή
άλλων νόμων που τυχόν θα πάψουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια της Εταιρείας, θα
θεωρούνται και θα ισχύουν σαν παραπομπές στις διατάξεις που θα τις
αντικαταστήσουν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

Θ'
Καλυψις μετοχικου κεφαλαιου

Αρθρον 40.
1. Το κατα το αρθρον 5 του παροντος κεφαλαιον της Εταιρειας εκ δραχμων δεκα
εκατομμυριων (10.000.000) υποχρεουνται οι ωδε συμβαλλομενοι ιδρυται ταυτης
να καλυψουν ως ακολουθως :
Α) Δια των εν τη επομενη παραγραφω λεπτομερως μνημονευομενων εισφορων
εις ειδος , αιτινες απετιμηθησαν κατα νομον εις δραχμας τεσσαρα εκατομμυρια
διακοσιας εξηκοντα εξ χιλιαδας διακοσιας ενενηκοντα τρεις και εικοσι λεπτα (
4.266.293,20 ) και εισφερονται εις την δια του παροντος συνιστωμενην
Ανωνυμον Εταιρειαν αποκλειστικως υπο του Εμμανουηλ Δημητριου Παιρη και
Β) μετρητοις δια καταβολης αμα τη νομιμω ιδρυσει της Εταιρειας
α) υπο του Εμμανουηλ Δημητριου Παιρη δραχμων πεντε εκατομμυριων
εξακοσιων τριακοντα τριων χιλιαδων επτακοσιων εξ και ογδοηκοντα λεπτων
(5.633.706,80) και
β) υπο της Δωριδος Εμμανουηλ Παιρη δραχμων εκατον χιλιαδων (100.000).
Εις ανταλλαγμα των τοιουτων εισφορων των οι ρηθεντες ιδρυται της Εταιρειας θα
λαβωσι τας ακολουθους μετοχας:
Α) O Εμμανουηλ Δημητριου Παιρης θα λαβη :
α) τεσσαρας χιλιαδας διακοσιας εξηκοντα επτα(4267) υποχρεωτικως επι μιαν
πενταετιαν απο της νομιμου ιδρυσεως της Εταιρειας ονομαστικας μετοχας ,
ως αντι+τοιχουσας εις την αξιαν των προμνησθεισων εισφορων εις ειδος, ητοι
τοσον της εισφερομενης και δια του παροντος μετατρεπομενης εις
Ανωνυμον Εταιρειαν ως ανω ατομικης βιομηχανικης του Επιχειρησεως οσον
και των υπ' αυτου και ανεξαρτητως της εν λογω ατομικης του επιχειρησεως
εισφερομενων κατωθι ογδοηκοντα εννεα ( 89 ) καλουπιων παραγωγης
πλαστικων φιαλων , πωματων , κυπελλων κλπ . και δυο (2) εξαρτηματων
(ανταλλακτικων) μηχανων παραγωγης πλαστικων
και
β) πεντε χιλιαδας εξακοσιας τριακοντα τρεις ( 5.633 ) ανωνυμους μετοχας, ητοι
εν συνολω θα λαβη εννεα χιλιαδας εννεακοσιας ( 9.900 ) μετοχας ονομαστικης
αξιας δραχμων χιλιων ( 1.000 ) εκαστης και
Β)Η Δωρις Εμμανουηλ Παιρη θα λαβη εκατον (100)ανωνυμους μετοχας της
αυτης ως ανω ονομαστικης αξιας.
2. Αι ως ανω εισφοραι εις ειδος εκφραζουν:
Α) Την εκ δρχ. δυο εκατομμυριων τριακοσιων εβδομηκοντα οκτω χιλιαδων
τεσσαρακοντα τριων και εικοσι λεπτων ( 2.378.043,20) αξιαν της κατα την
30.6.1974 καθαρας περιουσιας της δια του παροντος εις Ανωνυμον Εταιρειαν
μετατρεπομενης και εν Πειραιει ( Μυκαλης 39) εδρευουσης ατομικης
βιομηχανικης επιχειρησεως του Εμμανουηλ Δημητριου Παιρη,απεινικοζουσης το
συνολον των κατα την 30.6.1974 στοιχειων του Ενεργητικου και Παθητικου της
προμνησθεισης ατομικης επιχειρησεως του , ως ταυτα αναφερονται αναλυτικως
εις την ωδε προσαρτωμενην , μετα των εν αυτη μνημονευομενων δυο
καταστασεων μηχανηματων , καλουπιων και εξαρτηματων (ανταλλακτικων
)αντιγραφομενην δε μετα των καταστασεων τουτων εν τελει της προκειμενης
παραγραφου 2 του παροντος αρθρου απο 5.10.1974 εκθεσιν της συσταθεισης
δια της υπ'αριθ. ΙΒ'290370/5.9.1974 αποφασεως του παρα τη Νομαρχια Αττικης
- Διαμερισμα Πειραιως - Διευθυντου Εμποριου ,κατ'αρθρον 9 του Κωδ.
Νομου2190/1920 επιτροπης και Β)την εκ δραχμων ενος εκατομμυριου
οκτακοσιων ογδοηκοντα οκτω χιλιαδων διακοσιων πεντηκοντα (1.888.250) αξιαν
των υπο του Εμμανουηλ Δημ.Παιρη αυτοτελως και ανεξαρτητως της ανω
ατομικης του επιχειρησεως εισφερομενων κατωθι 89 καλουπιων πλαστικων
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φιαλων , πωματων ,κυπελλω ν κλπ. και δυο εξαρτηματων (ανταλλακτικων, ατινα
επισης λεπτομερως αναφερονται εις την ως ανω εκθεσιν , ητις δεοντως
υπογεγραμμενη παρα των συνταξαντων ταυτην μελων της προμνησθεισης
επιτροπης Λουκα Ναυπακτιτη , Διευθυντου Διευθυνσεως Βιομηχανιας
Διαμερισματος Πειραιως και Ιωαννου Πετροδασκαλακη , εισηγητου Διευθυνσεως
Εμποριου του αυτου Διαμερισματος και κοινοποιηθεισαι εις τον Εμμανουηλ
Παιρην δια του υπ'αριθ. ΙΒ331690/14.10.74 εγγραφου της Διευθυνσεως
Εμποριου παρα τη Νομαρχια Αττικης- Διαμερισμα Πειραιως, εχει μετα των
συνοδευουσων ταυτην δυο καταστασεων ως ακολουθως:
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ΕΚΘΕΣΙΣ
Εκτιμησεως :1) Του κατα την 30-6-74 Ενεργητικου και Παθητικου της ατομικης
επιχειρησεως Εμμανουηλ Παιρης Πλαστικα και 2) Καλουπιων και Ανταλλακτικων
ανηκοντων ατομικως εις Εμμανουηλ Παιρην.
Εν Πειραιει τη 5 Οκτωβριου 1974.
Προς
Νομαρχιαν Αττικης
Διαμερισμα Πειραιως
Δ/νσιν Εμποριου
Εις εκτελεσιν της υπ'αριθ. 290370/5-9-1974 υμετερας διαταγης οι υπογεγραμμενοι 1)
Λουκας Ναυπακτιτης Δ/ντης Δ/νσεως Βιομηχανιας Διαμερισματος Πειραιως και 2)
Ιωαννης Πετροδασκαλακης Εισηγητης Δ/νσεως Εμποριου Διαμερισματος Πειραιως
ορισθεντες μελη της κατ'αρθρον 9 Επιτροπης του Ν. 2190/20 '' περι Ανωνυμων
Εταιρειων'' προεβημεν εις αυτοψιαν και ελεγχον των βιβλιων και λοιπων στοιχειων
της εναντι επιχειρησεως προς εξακριβωσιν της αξιας των κατα την 30-6-74
ενεργητικων και παθητικων στοιχειων αυτης, προκειμενου ταυτα ν'αποτελεσουν
αντικειμενον εισφορας εις ειδος εις συσταθησομενην Ανωνυμον Εταιρειαν. Ομοιως
προεβημεν εις τον ελεγχον των ατομικως υπο του Εμμανουηλ Παιρη εισφερομενων
στοιχειων.

1)Ατομικη Επιχειρησις
Α'

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

1) Μηχανηματα.
Προκειται γενικως περι διαφορων τυπων μηχανων και μηχανηματων δια των οποιων
συντελειται η παραγωγη πλαστικων φιαλων , ως ταυτα αναγραφονται εις τας σελιδας
72 εως 74 του φεροντος την υπ'αριθμον 1688/12-2-68 πραξιν θεωρησεως της Δ'
Οικονομικης Εφοριας Πειραιως Βιβλιου Απογραφων και Ισολογισμων της
Επιχειρησεως και αναφερονται εις την συνημμενην καταστασιν Ν.Ι αποτιμωμενα υπο
της Επιτροπης εις δρχ
7.774.400
2) Μηχανηματα Α.Ν. 147/67.
Ως ταυτα αναγραφονται εις την σελιδα 74 του βιβλιου απογραφων και αναφερονται
εις την συνημμενην καταστασιν Ν.Ι.αποτιμωμενα υπο της Επιτροπης εις
δρχ 2.757.300
3) Εγκαταστασεις
Προκειται περι υδραυλικων Ηλεκτρολογικων και εγκαταστασεων πεπιεσμενου αερος
ως αυται αναγραφονται εις την σελιδα 75 του βιβλιου απογραφων αποτιμωμεναι
εις
δρχ 240.000
4) Αυτοκινητα.
Ως ταυτα αναγραφονται εις σελιδας 74 και 75 του βιβλιου απογραφων.
Προκειται περι δυο αυτοκινητων ητοι : ενος φορτηγου
MERCEDES τυπου LP608/36 αριθμου κυκλοφοριας 426501 και ενος επιβατηγου
AUDI τυπου LS αριθμου κυκλοφοριας ΒΚ 7951 αποτιμωμενα αντιστοιχως εις δρχ.
93613 και 270.000 εκαστον και εν συνολω εις δρχ 364.213
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5)Επιπλα.
Προκειται περι μεταλλικων γραφειων καθισματων,αρχειοθηκων
αναγραφονται εις τας σελιδας 75 και 76 του βιβλιου αποτιμωμενα εις
δρχ 8.775

κτλ.

ως

6) Εγγυησεις προς τριτους.
Αφορα εγγυησεις δι'ενοικια και προς ΔΕΗ ωσ σελις 75 και 76 του βιβλιου
δρχ 74.950
7) Χρεωγραφα.
Ως σελις 76 του βιβλιου.
Προκειται περι δυο ομολογιων ΔΟΑ 1968 (2 Χ 2.500)
δρχ 5.000
8) Πρωται Υλαι.
Προκειται περι διαφορων τυπων πολυαιθυλενιου και σταθεροποιητικων υλικων ως
αυται αναγραφονται εις τας σελιδας 76 και 77 του βιβλιου αποτιμωμεναι εις την τιμην
κτησεως δρχ 3.308.959
9) Πιστωται.
Προκειται περι χρεωστικων υπολοιπων προμηθευτων της επιχειρησεως ως ταυτα
αναγραφονται εις την σελιδα 78 του βιβλιου απογραφων δρχ 19.876
10) Πελαται.
Ως ουτοι αναγραφονται εις τας σελιδας 78 και 79 του βιβλιου απογραφων
δρχ 574.837,90
Μειον προβλεψις επιτροπης δι'επισφαλη δρχ 34.837,90 .
δρχ 540.000,00
11) Τραπεζαι Λ.Ο.
Αφορα καταθεσεις οψεως εις:
α) Εμπορικη Τραπεζα Καμινιων δρχ 1 9.145,75
β) Γενικη Τραπεζα Κορυδαλλου δρχ 2.117,70
δρχ 21.263,45
ως αυται αναγραφονται εις την σελιδα 77 του βιβλιου και ως η απο 17-9-74
συνημμενη βεβαιωσις Εμπορικης Τραπεζης.
12) Ταμειον.
Οσα τα εν τω Ταμειω της επιχειρησεως μετρητα κατα την 30-6-74 ως τουτο
προκυπτει εκ της σελιδος 77 του βιβλιου απογραφων και 60 του βιβλιου Ταμειου του
φεροντος την υπ' αριθ. 2786/10-5-73 πραξιν θεωρησεως της ιδιας ως ανω
οικονομικης Εφοριας δρχ 424.933,85
13) Γραμματια εισπρακτεα.
Ως ταυτα αναγραφονται εις τας σελιδας 77 και 78 του βιβλιου απογραφων και εις το
βιβλιον γραμματιων εισπρακτεων του φεροντος την υπ'αριθ. 1687/12-2-68
θεωρησιν της ως ανω Εφοριας δρχ
243.768
Μειον προβλεψις επιτροπης δρχ
8.768
235.000
14) Ετοιμα προιοντα.
Ως ταυτα αναγραφονται εις την σελιδα 77 του βιβλιου απογραφων.
Προκειται περι λαστικων φιαλων δι'απορρυπαντικα,αναψυκτικα κτλ.αποτιμωμενα εις
δρχ 200.000
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15) Πιστωσεις εξωτερικου.
Προκειται περι ανοιγματων πιστωσεων εξωτερικου δια την εισαγωγην πρωτων υλων
ως ταυτα αναγραφονται εις την σελιδα 77 δρχ 2.435,50
26) Γενικη Τραπεζα.
Αφορα λογαριασμον οψεως ως ουτος αναγραφεται εις την σελιδα 77 του βιβλιου δρχ
1.714
17) Προκαταβολαι μισθων και ημερομισθιων
ως σελις 77 του βιβλιου απογραφων δρχ 12.350
18) Οφειλομενοι Φοροι Δημοσιου.
Προκειται περι υποχρεωσεως προερχομενης εκ καταλογισθεντος φορου
υπαγομενου ελεγχου υπο της Εφοριας μη δυναμενου να εκπεσθη εκ των
αποτελεσματων της επιχειρησεως δι'ο και η επιτροπη δεν εκτιμα τουτον ως μη
δυναμενον ν'αποτελεση ενεργητικον στοιχειον
19) Γραμματια παρα Τραπεζαις.
Ως ταυτα αναγραφονται εις την σελιδα 78 δρχ 300.000
Μειον προβλεψις επιτροπης
δρχ 10.000
δρχ 290.000
20) Προσωπικος λογαριασμος.
Ως σελις 78 του βιβλιου απογραφων.Ο λογαριασμος ουτος δεν εκτιμαται υπο της
Επιτροπης ως μη δυναμενος ν'αποτελεσηενεργητικον στοιχειον
της υπο συστασιν Α.Ε.
δρχ..............
21) Εγγυητικαι επιστολαι.
Ως σελις 78 αφορα λογαριασμον ταξεωςχρεωστικον δρχ 20.000

Συνολον Ενεργητικου κατα την 30/06/1975
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δρχ. 17.301.169,80

Β'

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

1) Τραπεζαι.
Ως σελις 79 του βιβλιου απογραφων.Προκειται περι υποχρεωσεων εις
Εμπορικη Τραπεζα:
α) Λογω χορηγησεων εγγυημενων δια γραμματιων πελατων της επιχειρησεως
ως Λ/σμος Ν.1413 δρχ 340.134
β)Λογω χορηγησεως Βιοτεχνικου Δανειου ως Λ/σμος Ν.1439
δρχ
127.088
467.222
ως και συνημμενη σχετικη βεβαιωσιςΤραπεζης.
2)Χαρτοσημον τιμολογιων.
Ως σελις 79 δρχ 241.571,85
3)Οφειλομενοι Φοροι Δημοσιου.
Ως σελις 79 του βιβλιου.
Προκειται περι υποχρεωσεως εις το Δημοσιον εκ Φ.Κ.Ε. δρχ 210.836
4)Οφειλομενα γενικα εξοδα.
Προκειται περι υποχρεωσεων προς ΙΚΑ,Εργατικη Εστια Τ.Σ.Α. κτλ.
ως σελις 80 του βιβλιου Απογραφων δρχ 335.278,55
5) Πιστωται.
Ως σελις 79 του βιβλιου δρχ 129.193
6) Πελαται.
Ως σελις 79 του βιβλιου.
Προκειται περι πιστωτικων υπολοιπων πελατων δρχ 211.546
7) Γραμματια πληρωτεα .
Ως σελις 80 και 81 του βιβλιου Απογραφων και εις βιβλιον Γραμματιων πληρωτεων
του φεροντος την υπ'αριθ.1686/12-2-68 πραξιν θεωρησεως της ιδιας Εφοριας δρχ
5.990.265,30
8)Αποθεματικον Α.Ν. 147/67.
Ως σελις 81
δρχ 2.790.263,25
9)Αποτελεσματα χρησεως.
Ως σελις 81 του βιβλιου Απογραφων. Αφορα τα προκυψαντα αποτελεσματα της
επιχειρησεως κατα την περιοδον απο 1/1-30-6-74 δρχ 4.526.950,05
10) Εγγυητικαι επιστολαι.
Ως σελις 79 αφορα λ/σμον ταξεως πιστωτικον δρχ 20.000
Συνολον Παθητικου δρχ....................... 14.923.126,60
Κατα τ'ανωτερω το συνολον του Ενεργητικου της ατομικης επιχειρησεως Εμμανουηλ
Παιρηςπλαστικα κατα την 30-6-74 ανηρχετο εις δρχ 17.301.169,80
Το δε Παθητικον ανηρχετο εις δρχ 14.923.126,60
Η δε Καθαρα Περιουσια εις δρχ 2.378.043,20
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Οθεν γνωμοδοτουμεν οτι η καθαρα περιουσια της ως ανω επιχειρησεως κατα την
30-6-74 ανηρχετο εις δραχμας 2.378.043,20.
2)Εισφερομενα ειδη υπο Εμμανουηλ Παιρη. Προκειται περι διαφορων τυπων και
ειδων
καλουπιων φιαλων και πωματων και ανταλλακτικων ατινα ανηκουν εις την κυριοτητα
του Εμμανουηλ Παιρη ως τουτο προεκυψεν εκ του γενομενου ελεγχου επι των
τιμολογιων και ως εδηλωσεν ουτος τουτο δια της απο 2-10-74 συνημμενης
υπευθυνου δηλωσεως του αρθρου 1 του Ν.Δ. 105/69, και ως ταυτα αναλυτικως
αναγραφονται εις την συνημμενην καταστασιν Νο 2 ατινα και εκτιμωνται υπο της
επιτροπης ως ακολουθως:
α) Καλουπια
β) Ανταλλακτικα

δρχ................................... 1.639.000
δρχ................................... 249.250

Συνολον δρχ.

1.888.250
Η Επιτροπη
Λουκας Ναυπακτιτης
Ιωαννης Πετροδασκαλακης
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Καταστασις

Νο 1

Α/Α

Παγιων Στοιχειων
Αξια

Μηχανηματα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Μηχανη KRAUSS MAFFEI
Μηχανη κατασκ.πωματων ΒΙΟΣΜΥΡΛ
Μηχανη BEKUM HBD111(No 6)
Ανυψωτικον TRANSITUBE
Μηχανη BEKUM HBY/120(No 3)
Mηχανη BEKUM (No1)
Μηχανη BEKUM (No2)
Μηχανη STUBBE
Υδραυλικη Πρεσσα IVETSTAL
Ψυκτικον (ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ)
Αποσκληρυντικον
Δυο Αντλιαι ΣΗΜΕΝΣ
Πυργος Ψυξεως (Φυρογενη)
Αντλητ. Συγκροτημα Κωσταρα
Πυργος Ψυξεως (Κομπρεσσερ)
Κομπρεσσερ
Κομπρεσσερ EMMANUELμετα πλεγ/τος
Μπουρατο
Μυλος Θραυσεως Πλαστ. ΒΙΟΣΜΥΡΛ
Μηχανη μιξεως PAPEN MEIR
Μηχ/ργικον Δραπανον G25 EMEΞ
Φλεξιμπ. τυπ. FONTANA
Ψυκτικον μετ'αντλιας
Αντλητ. Συγκρ.4''μετ κιν. 2ΗΡ 1500 rpm
Αντλια Κ22
Αντλητ. Συγκρ. Κ4'' μετα κιν.2ΗΡ.
Αντλια 4''
Φωτοκυτταρον ΤLS10
Νουμερατερ (μετρητης)
Ηλεκτρομειωκτηρ TWO, 50H/44
Μεταφορικη αλυσιδα
Φιλτρα
Αριθμομηχανη

Συνολον
___________

1.300.000.
110.000.
1.800.000.
20.000.
1.850.000.
1.000.000.
500.000.
100.000.
60.000.
247.000.
50.000.
15.000.
45.000.
10.000.
15.000.
20.000.
20.000.
3.000.
20.000.
500.000.
45.000.
10.000.
6.000.
1.000.
500.
1.000.
400.
__
500.
1.000.
5.000.
4.000.
15.000.
7.774.400.
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Α/Α

Αξια

Μηχανηματα Α.Ν.147/67
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Μηχανη BEKUM S50/20 D(No4)
Μηχανη BEKUM (No5)
Ψυκτικον APLECO
Αεροσυμπιεστης ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ
Μυλος τυπ.8/50
Μυλος 180 Χ 180 Χ 5 Χ 5,5ΗΡ
Δραπανος Ρωσ. τυπου
Τορνος Ρωσ. τυπου
Πλανη Ρωσ. τυπου
Αεροσυμπιεστης R 250
Ηλεκτροσυγκολλησις Ρωσ. Τυπου
Αντλια ΑΤ 505
Αντλια ΥΟΑ
Κομπρεσσερ (κεφαλη) EMMANUEL C/650

Συνολο

1.100.000.
1.200.000.
180.000.
70.000.
30.000.
10.000.
5.000.
100.000.
50.000.
5.000.
3.000.
2.000.
1.300.
1.000.
2.757.300.

Aυτοκινητα:
1.
Φορτηγον MERCEDES I.X
2.
Eπιβατηγον AUDI I.X

93.613.
270.600.

Συνολον

364.213.

Εγκαταστασεις
Επιπλα και Σκευη

240.000.
8.775

Η Επιτροπη
(υπογραφαι)
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Κ α τ α σ τ α σ ι ς Νο 2.
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Καλουπιων - Ανταλλακτικων.

Ονομασια

Αξια

Καλουπι πωματος ΑVA 12πλουν
Καλουπι AVA 16πλουν
Καλουπι AVA 48πλουν ( Γερμ.κατασκευης)
Καλουπι FORTE SPRAY δειγμα
Καλουπι FORTE AVA πατωματωνδειγμα
Καλουπι AVA 600GR
Καλουπι FORTE SPRAY
Καλουπι FORTE πατωματων
Καλουπι ΑVA MAT 4πλουν
Καλουπι RIF
Καλουπι PURLAN
Καλουπι TACT 2 τεμ.
Καλουπι ROLI
Καλουπι BIONOΛ
Καλουπι Βενζινης
Καλουπι ROLLI (Δευτερον)
Καλουπι κυπελου ESSEX διπλουν
Καλουπι ESSEX μονον
Καλουπι Πολυστερινης
Καλουπι πωματος χλωρινης
Καλουπι οινοπνευματος
Καλουπι παρεμβυσματος φιαληςβενζινης
Καλουπι πωματος CHLORAX.
Καλουπι λουρακι δια σακκουλαν (θηλεια)
Καλουπι φιαλης TACT
Καλουπι φιαλης TACT
Καλουπι φιαλης TACT
Καλουπι φιαλης TACT
Καλουπι φιαλης TACT
Καλουπι φιαλης TACT
Καλουπι φιαλης Λεμονιου 240GR
Καλουπι φιαλης Λεμονιου 240GR
Καλουπι φιαλης Λεμονιου 200gr διπλουν
Καλουπι φιαλης Βενζινης μικρο
Καλουπι φιαλης βενζινης
Καλουπι φιαλης μεγαλο
Καλουπι φιαλης
Καλουπι Φιαλης Ελαιολαδον 1 LT
Καλουπι Φιαλης 1 LT
Καλουπι Φιαλης 1 LT
Καλουπι Φιαλης 1/2 LT
Καλουπι Φιαλης 1/2LT
Καλουπι φιαλης Xλωρινης CXLORAX
Καλουπι φιαλης
Καλουπι Φιαλης ΑVA μονον
Καλουπι Φιαλης AVA μονον
Καλουπι Φιαλης Οινοπνευματος 400GR
Καλουπι Φιαλης
Καλουπι Φιαλης FORTE SPRAY
Καλουπι Φιαλης
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12.000.
16.000.
700.000.
6.000.
6.000.
10.000.
20.000.
18.000.
10.000.
8.000.
8.000.
20.000.
8.000.
6.000.
7.000.
7.000.
10.000.
4.000.
6.000.
5.000.
8.000.
5.000.
8.000.
4.000.
7.000.
7.000.
8.000.
8.000.
8.000.
8.000.
10.000.
10.000.
15.000.
8.000.
8.000.
9.000.
9.000.
5.000.
5.000.
5.000.
5.000.
5.000.
12.000.
12.000.
10.000.
10.000.
6.000.
6.000.
10.000.
10.000.

Α/Α
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Ονομασια
Καλουπι Φιαλης πατωματων
Καλουπι Φιαλης FORTE SPRAY πατωματων
Καλουπι Φιαλης AVA μονο
Καλουπι Φιαλης AVA μονο
Καλουπι Φιαλης FORTE πατωματων διπλο
Καλουπι Φιαλης ΒΙΟΝΥΛ
Καλουπι Φιαλης AVA MAT
Καλουπι Φιαλης Οινοπνευματος μικρο
Καλουπι Φιαλης Χλωρινης
Καλουπι Φιαλης Χλωρινης
Καλουπι Φιαλης Χλωρινης
Καλουπι Φιαλης RIF μικρο
Καλουπι Φιαλης RIFμεσαιο
Καλουπι Φιαλης RIF μεγαλη
Καλουπι Φιαλης PURLAN
Καλουπι Φιαλης AVA 600 GR διπλουν
Καλουπι Φιαλης
Καλουπι Φιαλης Οξους τυπου Σιφναιου
Καλουπι Φιαλης
Καλουπι Φιαλης Λεμοναδας 200 GR
Καλουπι Φιαλης
Καλουπι Φιαλης ROLLI
Καλουπι Φιαλης ΑVA διπλουν
Καλουπι Φιαλης AVA διπλουν
Καλουπι Φιαλης AVA διπλουν
Καλουπι Φιαλης Γαλακτος διπλουν
Καλουπι Φιαλης
Καλουπι βαζου αυτοματον (Γερμαν.κατασκευης)
Καλουπι βαζου αυτοματον (Γερμαν.κατασκευης)
Καλουπι Φιαλης Οξους ΤΟΡ
Καλουπι Οξους ΤΟΡ
Καλουπι FORTE SPRAY δειγμα
Καλουπι Φιαλης Σφαιρικης(σκονης)
Καλουπι Φιαλης ROLLI
Καλουπι Φιαλης FORTE πατωματων δειγμα
Καλουπι φιαλης ΑVA δειγμα
Καλουπι φιαλης Οξους 400GR
Καλουπι φιαλης Οξους 400 GR
Καλουπι φιαλης Οξους 400 GR

Συνολον

Αξια
12.000.
12.000.
10.000.
10.000.
18.000.
7.000.
15.000.
8.000.
5.000.
5.000.
5.000.
8.000.
15.000.
20.000.
10.000.
22.000.
22.000.
10.000.
10.000.
8.000.
8.000.
12.000.
20.000.
20.000.
25.000.
22.000.
22.000.
40.000.
40.000.
8.000.
8.000.
6.000.
8.000.
10.000.
8.000.
7.000.
6.000.
6.000.
6.000.
1.639.000.

Ανταλλακτικα
1. Κυλινδρος και κοχλιας 80 χλμ μετ' αντιστασεων (φακ.20/73)
2. Κυλινδρος ανευ αντιστασεων 50 χλμ. (φακ. 48/72)

192.250.
57.000.

Συνολον

249.250
Η Επιτροπη
(υπογραφαι)
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3. Ο εκ των συμβαλλομενων Εμμανουηλ Δημ. Παιρης εισφερει, εκχωρει και
μεταβιβαζει εις την δια του παροντος συνιστωμενην Ανωνυμον Εταιρειαν κατα πληρη
κυριοτητα , νομην και κατοχην μεθ'ολων των επ'αυτων και εξ αυτων προσωπικων και
πραγματικων δικαιωματων και των συναφων αγωγων απαντα τα εν τη προηγουμενη
παραγραφω μνημονευομενη εκθεσει αναφερομενα : Α) στοιχεια του κατα την 30-6-74
Ενεργητικου και Παθητικου της ρηθεισης ατομικης βιομηχανικης επιχειρησεως του,
τας αδειας εγκαταστασεως και λειτουργιας του ανηκοντος εις την ατομικην
επιχειρησιν του ταυτην εν Πειραιει και επι της οδου Μυκαλης 39 εργοστασιου
παραγωγης προιοντων εκ πλαστικων υλων και οιαδηποτε ετερα περιουσιακα
στοιχεια , πλην τοιουτων παθητικου ανηκοντα πραγματι κατα την 30-6-74 εις την δια
του παροντος μετατρεπομενην εις Ανωνυμον Εταιρειαν ως ανω ατομικην του
επιχειρησιν και παραλειφθεντατυχον εκ παραδρομης εν τη ανω εκθεσει και Β)
ογδοηκοντα εννεα (89) καλουπια παραγωγης πλαστικων φιαλων , πωματων ,
κυπελλων κλπ. και δυο (2 ) εξαρτηματα ( ανταλλακτικα ) μηχανων παραγωγης
πλαστικων, υποσχομενος και εγγυωμενος απαντα τα πραγματα ταυτα ελευθερα
παντος εν γενει βαρους,χρεους,ενεχυρου, κατασχεσεως,διεκδικησεως,
φορων, δασμων, τελων, δικαιωματων και εισφορων υπερ οιουδηποτε οιασδηποτε
δεσμευσεως και παντος εν γενει νομικου και πραγματικου ελαττωματος,
αποξενουμενος παντος δικαιωματος του επι των ως ανω εισφερομενων πραγματων
και εκχωρουμενων δικαιωματων, αποκαθιστων την δια του παροντος συνιστωμενην
Ανωνυμον Εταιρειαν τελειαν κυριαν , νομεα και κατοχον αυτων , παραιτουμενος
ανεπιφυλακτως παντος εν γενει δικαιωματος του προσβολης του παροντος
συμβολαιου δι'οιονδηποτε τυπικον η ουσιαστικον λογον, περιλαμβανομενων και των
εν αρθροις 178,179 και 388 του Αστικου Κωδικος αναφερομενων τοιουτων.
Διευκρινιζεται οτι το εν τη ανω εκθεσει μνημονευομενον αποθεματικον κεφαλαιον του
Α.Ν.147/1967 δια νεας επενδυσεις της ως ανω ατομικης επιχειρησεως του
Εμμανουηλ Παιρη εκ δραχμων δυο εκατομμυριων επτακοσιων ενενηκοντα χιλιαδων
διακοσιων εξηκοντα τριων και εικοσι πεντε λεπτων (2.790.263,25 ) δεν θα
κεφαλαιοποιηθη,αλλα θα μεταφερθη και θα εμφανισθη αυτουσιον εις ειδικον
λογαριασμον παρα τη συνιστωμενη δια του παροντος Ανωνυμω Εταιρεια
,συμφωνως τω αρθρω 10 παραγραφος 2 του Ν.Δ. 1297/1972.
4. Ως προκυπτει εκ της ως ανω εκθεσεως εκτιμησεως, μεταξυ των εισφερομενω υπο
του Εμμανουηλ Δημ. Παιρη εις την δια του παροντος συνιστωμενην Ανωνυμον
Εταιρειαν περιλαμβανονται και τα προερχομενα εκ της μετατρεπομενης ως ανω
ατομικης του επιχειρησεως κατωθι περιγραφομενα δυο αυτοκινητα ητοι: α) Εν
μεταχειρισμενον βενζινοκινητον, επιβατηγον αυτοκινητον,ιδιωτικης χρησεως,
αριθμου κυκλοφοριας ΒΚ 7951 , εργοστασιου κατασκευης AUDI, τυπου πλαισιου
100LS , εχον αριθμο πλαισιου 8031014293, τυπον δε και αριθμον κινητηρος ΖΖ
235579 , περιελθον εις τον Εμμανουηλ Παιρην εξ αγορας δυναμει του υπ'αριθμον
23638/27.1.1973 συμβολαιου του συμβολαιογραφου Κηφισιας Γεωργιου Κοτσιρα και
δι'ο αυτοκινητον εξεδοθη το υπ'αριθμον 265144 βιβλιαριον μεταβολων κατοχης και
κυριοτητας του Υπουργειου Μεταφορων και Επικοινωνιων και β) εν μεταχειρισμενον
πετρελαιοκινητον, φορτηγον αυτοκινητον, ιδιωτικης χρησεως , αριθμου κυκλοφοριας
426501 , εργοστασιου κατασκευης MERCEDES , τυπου πλαισιου LP 608/36 , εχον
αριθμον πλαισιου 314083106/8029 , τυπου δε και αριθμον κινητηρος
3491010028485 , περιελθον εις τον Εμμανουηλ Παιρην εξ αγορας δυναμει του υπ'
αριθμον 30653/19.6.1971 συμβολαιου του συμβολαιογραφου Αθηνων Χρηστου
Καρζη και δι'ο αυτοκινητον εξεδοθη το υπ'αριθμον 265075 βιβλιαριον μεταβολων
κατοχης και κυριοτητας του Υπουργειου Μεταφορων και Επικοινωνιων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'.
Μεταβατικαι διαταξεις.
Αρθρον 41.
Απασαι αι απο 1ης Ιουλιου 1974 μεχρι της εις το Δελτιον Ανωνυμων Εταιρειων και
Εταιρειων Περιωρισμενης Ευθυνης της Εφημεριδος της Κυβερνησεως δημοσιευσεως
της εγκρινουσης το παρον Καταστατικον αποφασεως της Διοικησεως πραξεις και
δικαιοπρακτικαι ενεργειαι, οιτινες αφορωσιν εις την δια του παροντος
μετατρεπομενην ατομικην επιχειρησιν ως αυται και εμφανιζονται και παριστωνται εις
τα νομοτυπως τηρουμενα λογιστικα βιβλια αυτης , θα θεωρηθουν γενομεναι δια
λογαριασμον της δια του παροντος συνιστωμενης Ανωνυμου Εταιρειας , τυχον δε
πραγματοποιηθησομεναι κατα το διαστημα τουτο ζημιαι θα καλυφθωσι παρα του
Εμμανουηλ Δημ. Παιρη. Εν περιπτωσει κερδων θα εφαρμοσθωσιν αι υπ'αριθ.
Ε.16455/6.8.1969 και Ε 24011/2.12.1969 εγκυκλιοι του Υπουργειου Οικονομικων.
Επι τουτοις πασα δικαιοπραξια της δια του παροντος μετατρεπομενης εις Ανωνυμον
Εταιρειαν ως ανω ατομικης επιχειρησεως μεθ'οιασδηποτε Τραπεζης, παντος
Οργανισμου , του Δημοσιου και οιουδηποτε φυσικου η νομικου προσωπου θα
ισχυση απο της προμνησθεισης δημοσιευσεως και θα συνεχιζεται υπο τους αυτους
ορους επ'ονοματι της δια του παροντος συνιστωμενης Ανωνυμου Εταιρειας ητις θα
δικαιουται να ασκη απαντα τα εξ αυτων δικαιωματα , θα κινη τους οικειους
λογαριασμους και θα υποκειται εις τας εξ αυτων υποχρεωσεις,
συμφωνως προς την ωδε συνομολογουμενην σχετικην εκχωρησιν δικαιωματων και
αναδοχην υποχρεωσεων . Ουτω η δια του παροντος συνιστωμενη Ανωνυμος
Εταιρεια απο της ιδρυσεως της θα δικαιουται ιδια να εισπραττη πασαν απαιτησιν της
δια του παροντος μετατρεπομενης δικαιοπαροχου της ως ανω ατομικης
επιχειρησεως και δη τοιαυτας αφορωσας εις επιστροφην δασμων , εν γενει φορων,
τελων,εισφορων , δικαιωματων και εργοδοτικων εισφορων εις ασφαλιστικους
οργανισμους και εις εν γενει επιδοτησεις.Αφ'ετερου η αυτη Ανωνυμος Εταιρεια απο
της ιδρυσεως της θα ευθυνεται ως πρωτοφειλετης εν τη εννοια της σωρευτικης
αναδοχης χρεους δια τα εν γενει χρεη και υποχρεωσεις της δια του παροντος
μετατρεπομενης ως ανω ατομικης επιχειρησεως προς οιονδηποτε δανειστην αυτης.
Αρθρον 42.
Παρεχεται η εντολη και πληρεξουσιοτης εις τον δικηγορον Αθηνων Απολλωνα
Βλασσιου Μαστελλον, οπως υποβαλη την κατα νομον αιτησιν περι εγκρισεως του
παροντος και παροχης της σχετικης αδειας συστασεως της δια του παροντος
ιδρυομενης Ανωνυμου Εταιρειας, προβη δε δια λογαριασμον των ωδε
συμβαλλομενων ιδρυτων αυτης εις πασαν τροποποιησιν , διαγραφην η προσθηκην
του παροντος Καταστατικου , επιβαλλομενην τυχον η προσηκουσαν κατα νομον.
Απαντα τα ανωτερω εκτεθεντα απεδεξαντο οι ωδε συμβαλλομενοι , οιτινες εδηλωσαν
οτι η δια του παροντος ιδρυομενη Ανωνυμος Εταιρεια, συνισταται συμφωνως προς
τας συνδεδυασμενας διαταξεις του Α.Ν. 148/1967, ως ουτος τροποποιηθεις ισχυει
σημερον,και του Ν.Δ. 1297/1972 και οτι η μονιμος αυτων κατοικια καθ' υπευθυνον
δηλωσιν των και συμφωνως προς τας διαταξεις του Ν.Δ. 105/1969, ειναι η εν αρχη
του παροντος υπ'αυτων δηλωθεισα . Εγω δε ο Συμβαιολογραφος υπεμνησα αυτοις
τας κατα νομον περι δημοσιευσεως του παροντος υποχρεωσεις των και τας υπο του
Νομου προβλεπομενας Ακριβες αντιγραφον εκ του προτοτυπου που περιλαμβανει
ολες τις μεχρι σημερα τροποποιησεις .
Ασπροπυργος 03.11.94
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
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