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Ε/O.ΓΔ.110.03-02 

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ε.Ε., το διακριτικό τίτλο ΤΕΧΝΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 1115101000. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ανακοινώνει ότι:  

 

Την 08/08/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης 1815173, το από 

05/07/2019 συμφωνητικό των εταίρων της εταιρείας με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 7, 4, 3, 1, και αναριθμήθηκε το 

καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», το διακριτικό τίτλο ΤΕΧΝΟ - 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1115101000. 

 

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις 

τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

ανακοίνωσης.  

 

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 

 

 

 

 

 

Δέσποινα Σ. Γιακομίδου 

       
 

 

 

H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx 

 

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

Αθήνα,09/08/2019 

Αριθ. Πρωτ.:1625346 

 

Πληροφορίες: ΒΟΥΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 

Τηλέφωνο: 2103382122 

Fax: 2103616464 

E-mail: thvourou@acci.gr 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΕ 

 ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩ 5.000,00  

ΓΕΜΗ : 001115101000    ΑΦΜ : 093537388 

 

Στην Καλλιθέα  σήμερα την 05/7/2019.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

 

1) Νικόλαος Παπαθανάσης του Χρήστου κατοίκου Ν Σμύρνης, Καισαρείας 

7, με ΑΔΤ ΑΙ072000 /4-11-2009 / ΤΑ Καλλιθέας  με ΑΦΜ 021164100 

ΔΟΥ Β Καλλιθέας  . 

2) Δημήτριος Παπαθανάσης του Χρήστου κατοίκου Καλλιθέας, 

Ηρακλέους 30-32, με ΑΔΤ Π751390 /25-2-1992 / ΤΑ Καλλιθέας  με 

ΑΦΜ 035459910 ΔΟΥ Β Καλλιθέας  

Είναι οι μοναδικοί εταίροι της εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»:     

Η  εταιρεία συστάθηκε την 14/06/1989 από τους παραπάνω συμβαλλόμενους 

με αριθμό πρωτοδικείου 13280/1989και είχε τις παρακάτω τροποποιήσεις : 

 Την 20/12/2010 με αριθμό πρωτοδικείου 21252/2010 

 Tην 31/01/2013 με αριθμό καταχώρησης στο ΓΕΜΗ 45553  

ουδεμία  άλλη τροποποίηση δεν έχει γίνει στο  καταστατικό της εταιρείας και η 

εταιρεία λειτουργεί κανονικά και νόμιμα, δεν έχει λυθεί πτωχεύσει ή τεθεί σε 

αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση μέχρι και σήμερα.  

 

Σήμερα με το παρόν γίνονται πράξη οι αποφάσεις της από 05/07/2019 της 

γενικής συνέλευσης των εταίρων οι οποίες ήταν : 

 

1. Αλλαγή επωνυμιας  

Αποφασίστηκε η αλλαγή επωνυμίας ως εξής : νέα επωνυμία 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

Μετα την παραπάνω μεταβολή το άρθρο 1 του καταστατικού 

διαμορφώνεται ως εξής: 
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ΑΡΘΡΟ 1 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

 
Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε.» και ο διακριτικός τίτλος αυτής «ΤΕΧΝΟ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Ε » και στα 
Αγγλικά «TECHNO – ENERGY E.E. » 

 
2.Επέκταση σκοπου  

Αποφασίστηκε όπως το άρθρο 3 του καταστατικού της  εταιρείας 

διαμορφωθεί ως εξής: 

 

Άρθρο 3ο 

ΣΚΟΠΟΣ 

 Η υπηρεσία  κατασκευής, συντήρησης  και τεχνικής υποστήριξης 

δικτύων Η/Υ. 

 Η κατασκευή και διαχείριση ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, η παραγωγή 

περιεχομένου δικτυακών πυλών (Web portals), η κατασκευή 

ηλεκτρονικών καταστημάτων στο διαδίκτυο ,η δημιουργία λογισμικού 

για εφαρμογές πληροφορικής και γενικά κάθε εργασία ασύρματων 

επικοινωνιών . 

 Η υπηρεσία ανάπτυξης, προβολής και προώθηση προϊόντων και 

υπηρεσιών μέσω διαδικτύου καθώς και η υπηρεσία ανάπτυξης και 

επεξεργασίας βάσεων δεδομένων κεντρικού υπολογιστή (server) και η 

διάθεση των δεδομένων καθώς και η διάθεση αυτών επί συνδρομής. 

Η έκδοση λογισμικών εφαρμογών που παράγονται κατόπιν 

παραγγελίας και διατίθενται σε συσκευασία (CD) ή on−line μέσω 

Internet ή και κατεβάζοντας (download) από το Internet. 

 Η εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητής τηλεφωνίας, συναφών 

ειδών με πληροφορική και με τηλεφωνία, λογισμικών εφαρμογών, 

συστημάτων και συσκευών wi-fi και ασύρματων επικοινωνιών, υλικών 

φωτισμού , αντλιών θερμότητας, μηχανών γραφείου και λοιπού 

εξοπλισμού γραφείου. 

Η αντιπροσώπευση εταιριών πώλησης Η/Υ, κινητών και συναφών 
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ειδών τηλεφωνίας καθώς και λογισμικών εφαρμογών. 

 Η αντιπροσώπευση και εμπορία οχημάτων και ανταλλακτικών και 

συστημάτων οχημάτων μεταφορικών και επιβατικών καθώς και ειδικών 

οχημάτων όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά φορτηγών , 

αεροπλάνων, σιδηροδρομικού τροχαίου και υποστηρικτικού υλικού κ.α. 

 Η εκπαίδευση μέσω Internet επί συνδρομής, η οργάνωση 

εκπαιδευτικών σεμιναρίων προσωπικού, η ίδρυση και λειτουργία 

Ιδιωτικών Σχολών, Εκπαιδευτηρίων πάσης φύσεως και μορφής και με 

οποιοδήποτε εκπαιδευτικό αντικείμενο. 

 Η μελέτη, σύνταξη και υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων. 

Η παροχή τεχνικών, οικονομικών και εμπορικών συμβουλών. 

Η σύνταξη πάσης φύσεως τεχνικών μελετών και η επίβλεψη σε ιδιωτικά 

και δημόσια έργα. 

 Η Ίδρυση, η συμμετοχή και η διαχείριση ημεδαπών ή  αλλοδαπών 

εταιρειών  πάσης μορφής Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Επενδύσεων 

Χαρτοφυλακίου, Επενδυτικών Υπηρεσιών Επιχειρηματικού Κεφαλαίου 

(VENTURE CAPITAL) ή Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών 

Συμμετοχών (ΕΚΕΣ). 

 Οι τεχνικές εργολαβίες ιδιωτικών και δημοσίων έργων με υλικά και 

χωρίς υλικά. 

  Η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία  και εμπορία 

συστημάτων παραγωγής εναλλακτικών μορφών ενέργειας όπως 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά φωτοβολταικών, αιολικών , υβριδικών , 

συστημάτων βιομάζας κ.α. 

 Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων 

όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πολυπλεξίας, 

ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, φωτισμού, ασύρματης 

επικοινωνίας , ηλεκτρονικών δικτύων κ.ά.  

 Η εμπορία παραγόμενης, συμβολαιακής η εισαγόμενης ενέργειας και η 
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εκμετάλλευση κάθε είδους ενεργειακής εγκατάστασης. 

 Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, δημιουργία, εμπορία και εξαγωγή 

μηχανογραφικών προγραμμάτων. 

 Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης παραμετροποίησης και 

εκπαίδευσης στα μηχανογραφικά προγράμματα στα οποία 

δραστηριοποιείται και γενικά εκπαίδευση σε συστήματα ενέργειας. 

 Η παροχή υπηρεσιών ενεργειακού επιθεωρητή σε κτιριακές, 

βιομηχανικές , ηλεκτρομηχανολογικές , λιμενικές και γενικά σε κάθε 

είδους εγκαταστάσεις. 

 Η λειτουργία διαπιστευμένου εργαστηρίου διακριβώσεων 

 Η λειτουργία διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης 

 Η λειτουργία διαπιστευμένου εργαστηρίου δοκιμών 

 Η επιθεώρηση και πιστοποίηση φωτοβολταικών συστημάτων, αιολικών 

συστημάτων και γενικά κάθε τύπου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας , τεχνικές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κάθε γενικά 

τεχνική εγκατάσταση. 

 Τεχνική επιθεώρηση και πιστοποίηση (3rd party inspection)  

 Υπηρεσίες  Αρχιτέκτονα & μηχανικού  

 Η  εκτέλεση ενδοκοινοτικών συναλλαγών και η ενδοκοινοτική παροχή 

υπηρεσιών. 

 Για τις ανάγκες αποθήκευσης και διανομής των εμπορευμάτων της η 

εταιρεία επιτρέπεται να χρησιμοποιεί υπηρεσίες logistics (αποθήκευσης 

και διανομής) από άλλες επιχειρήσεις που θα συμβάλετε για το σκοπό 

αυτό. 
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Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με 

οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο. 

Να ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις, Ελληνικές ή ξένες, 

παρεμφερούς σκοπού με οποιαδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο και να 

συγχωνεύεται ή απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, 

οιουδήποτε εταιρικού τύπου. 

Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε εντός ή εκτός της 

Ελλάδος και να έχει κάθε συναφή με τα παραπάνω δραστηριότητα και 

εργασία. 

Να πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές και συναλλαγές με τρίτες 

χώρες. 

Να μελετά, να οργανώνει και να είναι δικαιοπάροχος ή δικαιούχος του 

συστήματος δικαιόχρησης (Franchising) για όλους τους ανωτέρω σκοπούς. 

Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ελληνική ή αλλοδαπή, που έχει 

τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και να εκτελεί τις παραπάνω δραστηριότητες, είτε 

για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή 

ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε με σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα. 

3. Αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού 

της εταιρείας το οποίο μετα την τροποποίηση διαμορφώνεται ως εξής: 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

 

Το κεφάλαιο της  εταιρίας ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων  (5.000,00) 

ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά από τους συμβαλλόμενους  

Παπαθανάσης Δημήτριος δυο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500.00) και 

ποσοστό 50% Ομόρρυθμος εταίρος 

Παπαθανάσης Νικόλαος δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500.00) και 

ποσοστό 50% ετερόρρυθμος εταίρος. 
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 Η ευθύνη του δευτέρου των συμβαλλομένων το οποίο περιορίζεται στο ποσό 

της εισφοράς του  λόγω της ιδιότητος του ως ετερορρύθμου Μέλους της 

εταιρείας 

4. Αποφασίστηκε η αλλαγή διαχειριστή , μετα τα παραπάνω το άρθρο 

7 του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής : 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

 
Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον Δημήτριο 

Παπαθανάση του Χρήστου κατοίκου Καλλιθέας , Ηρακλέους 30-32 κατοίκου 

Καλλιθέας` , , με ΑΔΤ Π751390 /25-2-1992 / ΤΑ Καλλιθέας  με ΑΦΜ 

035459910 ΔΟΥ Β Καλλιθέας  

ο οποίος ενεργεί  στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας δεσμεύοντας 

την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο 

διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού 

προσώπου, δικαστικής ή διοικητικής αρχής και οργανισμών. Ωστόσο, ειδικά 

για την κατ’ εξουσιοδότηση ανάθεση σε τρίτα πρόσωπα διαχειριστικών 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, η εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται με 

την υπογραφή του διαχειριστή της. Ως εκ τούτου, ο διαχειριστής, με  απόφασή 

του, δικαιούται να αναθέτει σε τρίτα πρόσωπα το σύνολο ή μέρος των 

αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων του, με εξουσιοδότηση θεωρημένη αποκλειστικά 

και μόνον από την αστυνομία για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα 

αναφέρονται το εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο ή πρόσωπα, καθώς και οι 

αρμοδιότητες ή τα καθήκοντα που ανατίθενται σε αυτά και το χρονικό 

διάστημα που θα ενεργούν για λογαριασμό των διαχειριστών. 

Εξάλλου, ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση θανάτου του διαχειριστή  η 

διαχείριση θα ασκείται από το ετερόρρυθμο μέλος Νικόλαο Παπαθανάση του 

Χρήστου κατοίκου Ν Σμύρνης, Καισαρείας 7, με ΑΔΤ ΑΙ072000 /4-11-2009 / 

ΤΑ Καλλιθέας  με ΑΦΜ 021164100 ΔΟΥ Β Καλλιθέας το οποίο δεσμεύεται με 

το παρόν να προβεί άμεσα σε τροποποίηση του καταστατικού και μετατροπή 

της εταιρείας σε ΟΕ με μοναδικό διαχειριστή τον Νικόλαο Παπαθανάση χωρίς 
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να έχουν κανένα δικαίωμα οι λοιποί εταίροι να εμποδίσουν την παραπάνω 

διαδικασία. 

Μετά από τις παραπάνω μεταβολές το καταστατικό της εταιρείας το οποίο θα 

ισχύει από την κατάθεση του στο πρωτοδικείο Αθηνών θα έχει ως έξης : 

 
 
 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

« ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 
 

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε.» και ο διακριτικός τίτλος αυτής «ΤΕΧΝΟ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Ε » και στα 

Αγγλικά «TECHNO – ENERGY E.E. » 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΕΔΡΑ 
 

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας με διεύθυνση Δημοσθένους 

138 . Η εταιρεία με απόφαση του διαχειριστή της μπορεί να μεταφέρει την 

έδρας εντός του ιδίου Δήμου και να δημιουργεί υποκαταστήματα οπουδήποτε 

επιθυμεί χωρίς να απαιτείται η τροποποίηση του παρόντος.  

Άρθρο 3ο 

ΣΚΟΠΟΣ 

 Η υπηρεσία  κατασκευής, συντήρησης  και τεχνικής υποστήριξης 

δικτύων Η/Υ. 

 Η κατασκευή και διαχείριση ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, η παραγωγή 

περιεχομένου δικτυακών πυλών (Web portals), η κατασκευή 

ηλεκτρονικών καταστημάτων στο διαδίκτυο ,η δημιουργία λογισμικού 
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για εφαρμογές πληροφορικής και γενικά κάθε εργασία ασύρματων 

επικοινωνιών . 

 Η υπηρεσία ανάπτυξης, προβολής και προώθηση προϊόντων και 

υπηρεσιών μέσω διαδικτύου καθώς και η υπηρεσία ανάπτυξης και 

επεξεργασίας βάσεων δεδομένων κεντρικού υπολογιστή (server) και η 

διάθεση των δεδομένων καθώς και η διάθεση αυτών επί συνδρομής. 

Η έκδοση λογισμικών εφαρμογών που παράγονται κατόπιν 

παραγγελίας και διατίθενται σε συσκευασία (CD) ή on−line μέσω 

Internet ή και κατεβάζοντας (download) από το Internet. 

 Η εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητής τηλεφωνίας, συναφών 

ειδών με πληροφορική και με τηλεφωνία, λογισμικών εφαρμογών, 

συστημάτων και συσκευών wi-fi και ασύρματων επικοινωνιών, υλικών 

φωτισμού , αντλιών θερμότητας, μηχανών γραφείου και λοιπού 

εξοπλισμού γραφείου. 

Η αντιπροσώπευση εταιριών πώλησης Η/Υ, κινητών και συναφών 

ειδών τηλεφωνίας καθώς και λογισμικών εφαρμογών. 

 Η αντιπροσώπευση και εμπορία οχημάτων και ανταλλακτικών και 

συστημάτων οχημάτων μεταφορικών και επιβατικών καθώς και ειδικών 

οχημάτων όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά φορτηγών , 

αεροπλάνων, σιδηροδρομικού τροχαίου και υποστηρικτικού υλικού κ.α. 

 Η εκπαίδευση μέσω Internet επί συνδρομής, η οργάνωση 

εκπαιδευτικών σεμιναρίων προσωπικού, η ίδρυση και λειτουργία 

Ιδιωτικών Σχολών, Εκπαιδευτηρίων πάσης φύσεως και μορφής και με 

οποιοδήποτε εκπαιδευτικό αντικείμενο. 

 Η μελέτη, σύνταξη και υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων. 

Η παροχή τεχνικών, οικονομικών και εμπορικών συμβουλών. 

Η σύνταξη πάσης φύσεως τεχνικών μελετών και η επίβλεψη σε ιδιωτικά 

και δημόσια έργα. 

 Η Ίδρυση, η συμμετοχή και η διαχείριση ημεδαπών ή  αλλοδαπών 

εταιρειών  πάσης μορφής Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Επενδύσεων 
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Χαρτοφυλακίου, Επενδυτικών Υπηρεσιών Επιχειρηματικού Κεφαλαίου 

(VENTURE CAPITAL) ή Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών 

Συμμετοχών (ΕΚΕΣ). 

 Οι τεχνικές εργολαβίες ιδιωτικών και δημοσίων έργων με υλικά και 

χωρίς υλικά. 

  Η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία  και εμπορία 

συστημάτων παραγωγής εναλλακτικών μορφών ενέργειας όπως 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά φωτοβολταικών, αιολικών , υβριδικών , 

συστημάτων βιομάζας κ.α. 

 Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων 

όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πολυπλεξίας, 

ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, φωτισμού, ασύρματης 

επικοινωνίας , ηλεκτρονικών δικτύων κ.ά.  

 Η εμπορία παραγόμενης, συμβολαιακής η εισαγόμενης ενέργειας και η 

εκμετάλλευση κάθε είδους ενεργειακής εγκατάστασης. 

 Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, δημιουργία, εμπορία και εξαγωγή 

μηχανογραφικών προγραμμάτων. 

 Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης παραμετροποίησης και 

εκπαίδευσης στα μηχανογραφικά προγράμματα στα οποία 

δραστηριοποιείται και γενικά εκπαίδευση σε συστήματα ενέργειας. 

 Η παροχή υπηρεσιών ενεργειακού επιθεωρητή σε κτιριακές, 

βιομηχανικές , ηλεκτρομηχανολογικές , λιμενικές και γενικά σε κάθε 

είδους εγκαταστάσεις. 

 Η λειτουργία διαπιστευμένου εργαστηρίου διακριβώσεων 

 Η λειτουργία διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης 

 Η λειτουργία διαπιστευμένου εργαστηρίου δοκιμών 

 Η επιθεώρηση και πιστοποίηση φωτοβολταικών συστημάτων, αιολικών 
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συστημάτων και γενικά κάθε τύπου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας , τεχνικές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κάθε γενικά 

τεχνική εγκατάσταση. 

 Τεχνική επιθεώρηση και πιστοποίηση (3rd party inspection)  

 Υπηρεσίες  Αρχιτέκτονα & μηχανικού  

 Η  εκτέλεση ενδοκοινοτικών συναλλαγών και η ενδοκοινοτική παροχή 

υπηρεσιών. 

 Για τις ανάγκες αποθήκευσης και διανομής των εμπορευμάτων της η 

εταιρεία επιτρέπεται να χρησιμοποιεί υπηρεσίες logistics (αποθήκευσης 

και διανομής) από άλλες επιχειρήσεις που θα συμβάλετε για το σκοπό 

αυτό. 

 

Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με 

οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο. 

Να ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις, Ελληνικές ή ξένες, 

παρεμφερούς σκοπού με οποιαδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο και να 

συγχωνεύεται ή απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, 

οιουδήποτε εταιρικού τύπου. 

Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε εντός ή εκτός της 

Ελλάδος και να έχει κάθε συναφή με τα παραπάνω δραστηριότητα και 

εργασία. 

Να πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές και συναλλαγές με τρίτες 

χώρες. 

Να μελετά, να οργανώνει και να είναι δικαιοπάροχος ή δικαιούχος του 

συστήματος δικαιόχρησης (Franchising) για όλους τους ανωτέρω σκοπούς. 

Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ελληνική ή αλλοδαπή, που έχει 

τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και να εκτελεί τις παραπάνω δραστηριότητες, είτε 

για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή 
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ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε με σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

 

Το κεφάλαιο της  εταιρίας ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων  (5.000,00) 

ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά από τους συμβαλλόμενους  

Παπαθανάσης Δημήτριος δυο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500.00) και 

ποσοστό 50% Ομόρρυθμος εταίρος 

Παπαθανάσης Νικόλαος δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500.00) και 

ποσοστό 50% ετερόρρυθμος εταίρος. Η ευθύνη του δευτέρου των 

συμβαλλομένων το οποίο περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς του  λόγω της 

ιδιότητος του ως ετερορρύθμου Μέλους της εταιρείας 

 
ΑΡΘΡΟ 5 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται έως την 13/12/2040 εκτός εάν με νεότερη 

τροποποίηση η ημερομηνία αυτή αλλάξει. Η εταιρεία συνεχίζεται αυτοδικαίως 

και άνευ άλλου τινός εκάστοτε για μία πενταετία, εάν το βραδύτερο τριάντα 

(30) ημέρες πριν από τη λήξη της, ένας ή περισσότεροι εταίροι δεν 

κοινοποιήσουν με δικαστικό επιμελητή έγγραφη δήλωσή τους προς τους 

λοιπούς ότι δεν επιθυμούν τη συνέχιση της εταιρείας και δεν δημοσιεύσουν 

προ του ως άνω χρόνου των τριάντα (30) ημερών τις σχετικές εκθέσεις 

επιδόσεως στα βιβλία εταιρειών του αρμόδιου πρωτοδικείου. 

 
  

ΑΡΘΡΟ 6 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ 
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Οι εταίροι δεν δύναται να μεταβιβάσουν την εταιρική μερίδα ή μέρος αυτής σε 

τρίτο χωρίς την γραπτή σύμφωνη γνώμη των λοιπών εταίρων, εκτός των 

περιπτώσεων που διατάξεις νόμου επιβάλλουν τούτο. 

Εξάλλου, σε κάθε περίπτωση επιθυμίας κάποιου από τους εταίρους να 

αποχωρήσει, ρητά συμφωνείται ότι οφείλει πρώτα να προσφέρει το ποσοστό 

συμμετοχής του προς αγορά στους απομένοντες εταίρους και σε περίπτωση 

άρνησής τους τότε να αναζητήσει άλλον αγοραστή.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

 

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον Δημήτριο 

Παπαθανάση του Χρήστου κατοίκου Καλλιθέας , Ηρακλέους 30-32 κατοίκου 

Καλλιθέας, , με ΑΔΤ Π751390 /25-2-1992 / ΤΑ Καλλιθέας  με ΑΦΜ 035459910 

ΔΟΥ Β Καλλιθέας  

ο οποίος ενεργεί  στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας δεσμεύοντας 

την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο 

διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού 

προσώπου, δικαστικής ή διοικητικής αρχής και οργανισμών. Ωστόσο, ειδικά 

για την κατ’ εξουσιοδότηση ανάθεση σε τρίτα πρόσωπα διαχειριστικών 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, η εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται με 

την υπογραφή του διαχειριστή της. Ως εκ τούτου, ο διαχειριστής, με  απόφασή 

του, δικαιούται να αναθέτει σε τρίτα πρόσωπα το σύνολο ή μέρος των 

αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων του, με εξουσιοδότηση θεωρημένη αποκλειστικά 

και μόνον από την αστυνομία για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα 

αναφέρονται το εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο ή πρόσωπα, καθώς και οι 

αρμοδιότητες ή τα καθήκοντα που ανατίθενται σε αυτά και το χρονικό 

διάστημα που θα ενεργούν για λογαριασμό των διαχειριστών. 

Εξάλλου, ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση θανάτου του διαχειριστή  η 

διαχείριση θα ασκείται από το ετερόρρυθμο μέλος Νικόλαο Παπαθανάση του 

Χρήστου κατοίκου Ν Σμύρνης, Καισαρείας 7, με ΑΔΤ ΑΙ072000 /4-11-2009 / 
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ΤΑ Καλλιθέας  με ΑΦΜ 021164100 ΔΟΥ Β Καλλιθέας το οποίο δεσμεύεται με 

το παρόν να προβεί άμεσα σε τροποποίηση του καταστατικού και μετατροπή 

της εταιρείας σε ΟΕ με μοναδικό διαχειριστή τον Νικόλαο Παπαθανάση χωρίς 

να έχουν κανένα δικαίωμα οι λοιποί εταίροι να εμποδίσουν την παραπάνω 

διαδικασία. 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

Η εταιρία λύεται με τη λήξη της διάρκειάς της εφόσον δεν παραταθεί ή με 

συμφωνία των εταίρων πριν από τη λήξη της. 

Η καταγγελία της εταιρίας εκ μέρους της εκάστοτε μειοψηφίας των μερίδων 

των εταίρων δεν επιφέρει τη λύση της, αλλά έχει ως αποκλειστική συνέπεια 

την έξοδο από την εταιρία του εταίρου ή των εταίρων που την κατήγγειλαν, 

αφού αυτός ή αυτοί λάβουν την αξία της μερίδας τους. Αντιθέτως, η 

καταγγελία της εταιρίας εκ μέρους της εκάστοτε πλειοψηφίας των μερίδων των 

εταίρων επιφέρει τη λύση της. Για τις ανάγκες της παρούσας παραγράφου, η 

τυχόν καταγγελία της εταιρίας εκ μέρους εταίρων που εκπροσωπούν το 50% 

των μερίδων της εταιρίας λογίζεται ως καταγγελία εκ μέρους της πλειοψηφίας 

των μερίδων των εταίρων και επιφέρει τη λύση της εταιρίας.  

Σε περίπτωση θανάτου κάποιου εκ των εταίρων, η εταιρεία συνεχίζεται με 

τους επιζώντες εταίρους και των εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου κληρονόμων του 

αποβιώσαντος εταίρου. Εάν οι κληρονόμοι του αποθανόντος εταίρου δεν 

επιθυμούν να συμμετέχουν στην εταιρία ή κωλύονται προς τούτο, η εταιρία θα 

συνεχίσει τις εργασίες της με τους λοιπούς εταίρους, καταβάλλουσα στους 

κληρονόμους του αποθανόντος εταίρου την αξία της εταιρικής του μερίδας, σε 

δύο ισόποσες δόσεις ως εξής: η πρώτη δόση θα καταβληθεί με την υποβολή 

από τους κληρονόμους υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν επιθυμούν να 

συμμετέχουν στην εταιρία και η δεύτερη ένα (1) έτος μετά, ατόκως,. Σε 

περίπτωση που οι κληρονόμοι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εταιρία, 

οι εταιρικές μερίδες αυτών θα κατανεμηθεί μεταξύ των υπολοίπων εταίρων 

κατά το λόγο συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Η αξία της εταιρικής 
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μερίδας του αποθανόντος εταίρου θα καθορίζεται σύμφωνα με τους νόμιμους 

κανόνες αποτίμησης της περιουσίας επιχειρήσεων. 

Η πτώχευση εταίρου ή η θέση του σε δικαστική συμπαράσταση δεν αποτελεί 

λόγο λύσης της εταιρείας, η οποία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Εκκαθαριστές της 

εταιρείας ορίζονται οι κατά το χρόνο της λύσης της διαχειριστές αυτής. Κατά 

την εκκαθάριση ρευστοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, 

εξοφλούνται τα προς τρίτους χρέη αυτής, αποδίδονται οι εισφορές των 

εταίρων και το τυχόν απομένον διανέμεται μεταξύ των εταίρων κατά την 

αναλογία συμμετοχής τους στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 

 

Το εταιρικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η 

Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. 

Στο τέλος έκαστης διαχειριστικής περιόδου (31η Δεκεμβρίου) θα συντάσσεται 

ισολογισμός της εταιρίας και, αφού προηγηθεί λεπτομερής, πλήρης και 

εμπεριστατωμένη απογραφή (κατά την ημερομηνία αυτή, δηλ. την 31η 

Δεκεμβρίου) των περιουσιακών στοιχείων και μετά την εκκαθάριση των 

εταιρικών λογαριασμών, θα κατανέμονται τα κέρδη και οι ζημιές μεταξύ των 

εταίρων, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους. 

Η συμμετοχή των εταίρων στην εταιρική περιουσία θα είναι αντίστοιχη αυτής 

στο εταιρικό κεφάλαιο, ενώ τα αποτελέσματα χρήσης θα επιμερίζονται μεταξύ 

των εταίρων κατά το λόγο συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.  
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Οι εταιρικοί λογαριασμοί θα κλείνουν στο τέλος του ημερολογιακού έτους. Οι 

εταίροι δικαιούνται απολήψεων στο τέλος κάθε μήνα, έναντι αποδείξεων που 

θα υπογράφουν, το δε ύψος των απολήψεων θα καθορίζεται με απόφαση των 

εταίρων ανάλογα με την πορεία των εργασιών της εταιρίας.  

 
ΆΡΘΡΟ 11 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Απαγορεύεται στους εταίρους και στους κληρονόμους αυτών να αξιώσουν 

δικαστικώς τη σφράγιση των εγκαταστάσεων ή της περιουσίας της εταιρίας 

κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ περί ασφαλιστικών μέτρων. 

 
ΑΡΘΡΟ 12 
ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

 

Σε περίπτωση  διαφωνίας μεταξύ των εταίρων για οποιοδήποτε θέμα, κατά 

την διάρκεια της ισχύος του παρόντος εταιρικού, αύτη θα λύεται διαιτητικός με 

τον ορισμό ενός  αντιπροσώπου από κάθε μέρος. Εάν δεν επιτευχθεί λύση 

τότε η διαφορά θα λύεται από τα αρμόδια δικαστήρια τα οποία ορίζονται τα 

Δικαστήρια της Αθήνας. 

 Το παρόν συνετάγη σε έξη αντίτυπα το οποίο αφού διαβάσθηκε 

μεγαλόφωνα και βεβαιώθηκε  από τους  συμβαλλόμενους, υπογράφεται από 

αυτούς . 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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