
ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛAΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

 

Μεταξύ των:  

1. Γρηγοριάδης Νικόλαος, κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Βελισσαρίου 18,       
Τ.Κ. 54640, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ842054, Α.Φ.Μ.: 127104295 (Δ.Ο.Υ. ΣΤ’         
Θεσσαλονικης). 

και  

2. Αικατερίνη Σιπητάνου, κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Βελισσαρίου 18,       
Τ.Κ. 54640, με Α.Δ.Τ.: ΑΙ700882, Α.Φ.Μ.: 131126825 (Δ.Ο.Υ. ΣΤ’         
Θεσσαλονικης).  

Συστήνεται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «Demso        
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)» και τον διακριτικό τίτλο        
«Demso». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της            
εταιρείας είναι “ Demso P.C.” και ο διακριτικός τίτλος της “ Demso ” (στο              
εξής αναφερόμενη ως «Ι.Κ.Ε.» ή ως η «εταιρεία»). 

Άρθρο 1ο - ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της εταιρείας είναι: Υπηρεσίες σχεδιασμού προτυποποίησης και        
παραγωγής CNC και συμβατικών μηχανημάτων, Εμπορία εξαρτημάτων,       
Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού, σχεδιασμού προτυποποίησης και      
παραγωγής ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και αυτοματισμών, Συμβουλευτικές      
υπηρεσίες σε θέματα σχεδιασμού εκ βιομηχανοποίησης και οργάνωσης        
παραγωγής, Υπηρεσίες Μηχ. Μηχανικού καθώς και κάθε άλλη συναφής των          
ανωτέρω δραστηριότητα. 

Άρθρο 2ο - ΕΔΡΑ 

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης. 

Άρθρο 3ο - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντακονταετής (50ετής), αρχίζει από την          
ημέρα που θα εγγραφεί η εταιρεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και            
λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2067. Η διάρκεια της εταιρείας           
μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων,         
τροποποιητική του άρθρου αυτού που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3           
του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. 

Άρθρο 4ο  - ΚΕΦΑΛΑΙΟ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Οι εισφορές των εταίρων, ως προς το είδος αυτών, είναι κεφαλαιακές. 

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ           
(€15.000), διαιρούμενο σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) εταιρικά μερίδια,        
ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00), το οποίο προέρχεται από καταβολή του           
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ποσού από τους εταίρους στην ιδρυόμενη ΙΚΕ. 

Στο κεφάλαιο αυτό της Εταιρείας Ι.Κ.Ε:  

- Ο μεν πρώτος των εταίρων κατέχει μερίδα συμμετοχής 95% στην ΙΚΕ η            
οποία αποτελείται από (14.250) δεκατέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα        
εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά δεκατεσσάρων χιλιάδων διακοσίων       
πενήντα (14.250,00) ευρώ που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές       
εισφορές. 

- Ο δε δεύτερος των εταίρων κατέχει μερίδα συμμετοχής 5% στην ΙΚΕ η            
οποία αποτελείται από επτακόσια πενήντα (750) εταιρικά μερίδια, αξίας         
συνολικά επτακοσίων πενήντα (750,00) ευρώ που αποτελούν       
(εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές. 

Άρθρο 5ο -  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για            
όλη τη διάρκεια της στην Σιπητάνου Αικατερίνη του Κλείτου που είναι           
κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Βελισσαρίου 18, Τ.Κ. 54640, με Α.Δ.Τ.:           
ΑΙ 700882, Α.Φ.Μ.:131126825 (Δ.Ο.Υ. ΣΤ’ Θεσσαλονίκης)., η οποία θα         
εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και           
διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, υπογράφων          
κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οι εταίροι αναγνωρίζουν ρητά το δικαίωμα           
του διαχειριστή να παραιτηθεί από τις αρμοδιότητες του οποιαδήποτε στιγμή          
καθώς και την υποχρέωση τους για τον άμεση ορισμό νέου διαχειριστή. 

Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης            
με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το          
γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη             
εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της           
πληρεξουσιότητας. 

Άρθρο 6ο - ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 

Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του         
Ν.4072/2012, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και          
για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για           
πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή           
που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη,           
με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του         
εταιρικού συμφέροντος.  

Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την           
έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά         
πταίσματα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή. 

Άρθρο 7ο - ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση που έχει συγκληθεί          
σύμφωνα με το νόμο, εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται            
εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να         
αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο       
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(e-mail) . Tα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών.  

Κάθε εταίρος έχει ίσα και ίδια δικαιώματα ψήφου στη συνέλευση. Ο αριθμός            
των ψήφων του κάθε εταίρου ανάλογος με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων            
του. Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη           
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. 

Άρθρο 8ο - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και           
δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της           
υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. 

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για τις             
τροποποιήσεις του καταστατικού β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του           
διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη. γ) Για την             
έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών δ) Για τον αποκλεισμό            
εταίρου. ε) Για την λύση ή την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή τη              
συγχώνευση ή μετατροπή αυτής, στ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο           
παρόν καταστατικό ή στον νόμο. 

Άρθρο 9ο - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ & ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου,           
αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα          
συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο αποτελεί           
απόδειξη απλή της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται          
με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ          
ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ". 

Αν κάποιος εταίρος προτίθεται να μεταβιβάσει μερίδια του οφείλει να          
αναγνωρίσει δικαίωμα προτίμησης των λοιπών εταίρων αντί πλήρους        
τιμήματος προσδιοριζόμενου από το δικαστήριο, εκτός αν τα μέρη συμφωνούν          
στο ύψος του. 

Άρθρο 10ο –  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και εταίρου/ων ή διαχειριστή/ών επιτρέπεται         
αλλά μόνον εφόσον εξασφαλίζεται η προηγούμενη έγκριση της Συνέλευσης.  

Άρθρο 11ο – ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν εφαρμόζονται οι σχετικές 
διατάξεις του N. 4072/2012 όπως εκάστοτε ισχύει. 

 

Ο Ι  Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι  

 

1. Γρηγοριάδης Νικόλαος του Χρήστου 
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 2. Σιπητάνου Αικατερίνη του Κλείτου 
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