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Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών (e-ΥΜΣ)

Ημ/νία: 18/12/2020

Κωδικός εγγράφου e-ΥΜΣ:
157578601000/Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
Την 18/12/2020 συστήθηκε η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «MGPG INVESTMENT CONSULTING
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «MGPG INVESTMENT CONSULTING» με τα ακόλουθα
στοιχεία:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 157578601000 
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης 157578601000 
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 801473614 
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δ΄(Δ΄,Η΄)ΑΘΗΝΩΝ(Δ΄,Η΄,Ι΄,ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ) 
Κ.Α.Δ. : [70220000] ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, [41201000] ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, [41202000] ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ,
[41203000] ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ), [41204000] ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ,
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ), [68100000] ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, [41101000] ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ, [68101300] ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, [68101400] ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ, [68201100] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, [68201200] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, [68321000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ
Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, [68101100] ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Προσοχή: Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το νόμο (παρ. 12 άρθρου τρίτου ν. 4156/2013) «Για κάθε πράξη
εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου
του νομικού προσώπου, το όνομα του και η περιγραφή της ιδιότητας του. Διατάξεις που προβλέπουν την
υποχρεωτική ύπαρξη / χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή / και διαχείρισης των
νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου καταργούνται». 
Συνεπώς, απαίτηση για χρήση εταιρικής σφραγίδας από το νόμιμο εκπρόσωπο ως προϋπόθεση σε συναλλαγές της
εταιρείας όπως πχ για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, παροχή τηλεφωνικών ή διαδικτυακών υπηρεσιών, άνοιγμα
τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της εταιρείας είναι παράνομη. 

Πρόσβαση στην εγκύκλιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4156/2013 σχετικά με την ύπαρξη και χρήση εταιρικής
σφραγίδας από τον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΑΩΓ465ΧΙ8-4ΣΘ
(https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%91%CE%A9%CE%93465%CE%A7%CE%998-4%CE%A3%CE%98)

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος
αυτής

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%91%CE%A9%CE%93465%CE%A7%CE%998-4%CE%A3%CE%98
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι.Κ.Ε.
(Περιλαμβάνεται το ελάχιστο περιεχόμενο όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227 Α’) και στο άρθρο 50 του
ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’)).

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ− ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «MGPG INVESTMENT
CONSULTING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «MGPG INVESTMENT CONSULTING» . 

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εταιρείας είναι ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ), ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ), ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ .

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 έτη, αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 18/12/2070.

Άρθρο 5
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ − ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ − ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 30.000,00 ευρώ που διαιρείται σε 1.200 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών,
ονομαστικής αξίας 25,00 ευρώ το καθένα και βεβαιώνεται από τους συμβαλλόμενους στο παρόν εταίρους ότι είναι
ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την σύσταση της εταιρείας.
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Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται στα 1.200 μερίδια, ονομαστικής αξίας 25,00 ευρώ,
τα οποία αντιστοιχούν σε 1.200 μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, 0 μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε 0 εταιρικά
μερίδια εγγυητικών εισφορών.

Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής:

Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Α1. Χρηματικές Καταβολές

1. Ο/Η ΜΑΡΙΑ ΕΥΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΚΡΑΜΠΟΦΣΚΙ, ΒΟΙΤΕΚ ΗΒΗ ΟΛΓΑ, κάτοικος ΑΘΗΝΑ, επί της οδού ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ, αρ. 43,
κάτοχος Δ.Α.Τ. Φ022615, Α.Φ.Μ. 059533610, επάγγελμα ΑΛΛΟ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση
(e−mail) mareva@mareva.uk, κατέβαλε 25.000,00 ευρώ μετρητά και έλαβε 1.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής
αξίας 25,00 ευρώ έκαστο.

Α2. Εισφορές σε Είδος

Οι εισφορές των εταίρων σε είδος, η συνολική αξία των οποίων αποτιμήθηκε, κατ' αναλογική εφαρμογή του άρθρου 17
του ν. 4548/2018, σε 5.000,00 ευρώ, αντιστοιχούν σε 200 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 25,00 ευρώ έκαστο και
καλύφθηκαν ως κατωτέρω:

1. Ο/Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΒΗ, κάτοικος ΑΘΗΝΑ, επί της οδού ΧΛΟΗΣ, αρ. 8, κάτοχος Δ.Α.Τ.
Φ019117, Α.Φ.Μ. 106360150, επάγγελμα ΑΛΛΟ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail)
yorpapa@gmail.com, παρέχει στην εταιρεία ΜΕΤΟΧΕΣ, αποτιμηθείσας αξίας 5.000,00 ευρώ και αντιστοιχεί σε
200 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 25,00 ευρώ έκαστο.

Μετά τα παραπάνω, τα μερίδια εκάστου εταίρου, κατ’ είδος και συνολικά έχουν ως εξής:

Εταίρος / Εταίροι

Μερίδια
Κεφαλαιακών
Εισφορών

Μερίδια
Εξωκεφαλαιακών
Εισφορών

Μερίδια
Εγγυητικών
Εισφορών

Σύνολο
Μεριδίων
όλων των
Κατηγοριών

Ποσοστό
συμμετοχής
στην
Εταιρεία

Ο/Η ΜΑΡΙΑ ΕΥΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΓΚΡΑΜΠΟΦΣΚΙ, ΒΟΙΤΕΚ ΗΒΗ
ΟΛΓΑ, κάτοικος ΑΘΗΝΑ, επί
της οδού ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ, αρ.
43, κάτοχος Δ.Α.Τ. Φ022615,
Α.Φ.Μ. 059533610,
επάγγελμα ΑΛΛΟ,
υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και
ηλεκτρονική διεύθυνση
(e−mail)
mareva@mareva.uk

1.200 X
(1000/1200)

0 0 1.200 X
(1000/1200)

5/6

Ο/Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΒΗ, κάτοικος
ΑΘΗΝΑ, επί της οδού ΧΛΟΗΣ,
αρ. 8, κάτοχος Δ.Α.Τ.
Φ019117, Α.Φ.Μ. 106360150,
επάγγελμα ΑΛΛΟ,
υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και
ηλεκτρονική διεύθυνση
(e−mail)
yorpapa@gmail.com

1.200 X
(200/1200)

0 0 1.200 X
(200/1200)

1/6
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Άρθρο 6
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε εταιρική
υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 7
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της
πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31/12/2020.

Άρθρο 8
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
Με το παρόν καταστατικό η διοίκηση της εταιρείας, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και
εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον/στους:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Από κοινού
εκπροσώπηση
& δέσμευση

Μεμονωμένη
εκπροσώπηση
& δέσμευση

Για αόριστη διάρκεια, ο/η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΒΗ, κάτοικος
ΑΘΗΝΑ, επί της οδού ΧΛΟΗΣ, αρ. 8, κάτοχος Δ.Α.Τ. Φ019117, Α.Φ.Μ. 106360150,
επάγγελμα ΑΛΛΟ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail)
yorpapa@gmail.com

Άρθρο 9
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
1. Η μεταβίβαση  ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την 
εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και 
υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία 
μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση 
στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο 
νόμο και το παρόν καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο 
των εταίρων. 
 
2. Σε περίπτωση που εταίρος επιθυμεί να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των εταιρικών του μεριδίων, οι λοιποί εταίροι 
έχουν δικαίωμα προτίμησης επί αυτών κατ’ αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας. Το δικαίωμα προτίμησης θα ασκείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του 
παρόντος. 
 
3. Ο εταίρος που επιθυμεί να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των εταιρικών του μεριδίων οφείλει να γνωστοποιήσει 
εγγράφως την πρόθεση του προς τους λοιπούς εταίρους και την Εταιρεία. Η περιέλευση της έγγραφης γνωστοποίησης 
στους ενδιαφερομένους θα πρέπει να αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 
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Το έγγραφο της γνωστοποίησης θα πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστο α) τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων προς 
μεταβίβαση, β) το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στα προς πώληση εταιρικά μερίδια και γ) το χρόνο της μεταβίβασης, ο οποίος 
δεν θα πρέπει να λιγότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη λήψη της ως άνω γνωστοποίησης από τους λοιπούς εταίρους 
και την Εταιρεία.  
 
Εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της ως άνω γνωστοποίησης, οι λοιποί εταίροι δύνανται να 
ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης τους, έκαστος κατά την αναλογία συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο, δηλώνοντας 
όμως την πρόθεσή του να ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης επί του συνόλου των προς πώληση μεριδίων, έτσι 
ώστε σε περίπτωση που άλλος εταίρος δεν ασκήσει εν όλω ή εν μέρει το δικαίωμα του να υπεισέρχονται σε αυτό οι λοιποί 
ενδιαφερόμενοι εταίροι, κατά την τότε αναλογία των ποσοστών τους.  
 
Εάν το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων εταίρων δεν ασκηθεί ως προς το σύνολο των προς πώληση μεριδίων, ο 
μεταβιβάζων εταίρος δύναται να μεταβιβάσει τα προς πώληση μερίδια προς οποιοδήποτε τρίτο, όχι όμως έναντι 
τιμήματος ανά μερίδιο χαμηλότερου από αυτό προς το οποίο τα προσέφερε αρχικά στους υφιστάμενους εταίρους.  
 
Η μη τήρηση της προβλεπόμενης στην παρούσα παράγραφο διαδικασίας επιφέρει την ακυρότητα της μεταβιβάσεως 
έναντι της εταιρείας και των υφιστάμενων εταίρων. Κατ’ εξαίρεση η ως άνω διαδικασία δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση 
που εταίρος μεταβιβάζει μέρος ή σύνολο των μεριδίων του προς άλλον ήδη υφιστάμενο εταίρο της εταιρείας. 
 
4. Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις 
του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή. 

Άρθρο 10
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν. 4072/2012.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι:

1. ΜΑΡΙΑ ΕΥΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΚΡΑΜΠΟΦΣΚΙ, ΒΟΙΤΕΚ ΗΒΗ ΟΛΓΑ, κάτοικος ΑΘΗΝΑ, επί της οδού ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ, αρ. 43,
κάτοχος Δ.Α.Τ. Φ022615, Α.Φ.Μ. 059533610, επάγγελμα ΑΛΛΟ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση
(e−mail) mareva@mareva.uk

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΒΗ, κάτοικος ΑΘΗΝΑ, επί της οδού ΧΛΟΗΣ, αρ. 8, κάτοχος Δ.Α.Τ. Φ019117,
Α.Φ.Μ. 106360150, επάγγελμα ΑΛΛΟ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail)
yorpapa@gmail.com

και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του υπογράφεται από όλους, ΑΘΗΝΑ, την 18 Δεκεμβρίου 2020.

Στοιχεία ηλεκτρονικής υπογραφής μελών

Μέλος Καταχώριση Ηλεκτρονικής Υπογραφής

ΓΚΡΑΜΠΟΦΣΚΙ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΒΟΙΤΕΚ ΗΒΗ ΟΛΓΑ 17/12/2020 14:25:43
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