
ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Το  κεφάλαιο  της  εταιρείας  ορίζεται  στο  ποσό  των  χιλίων   ευρώ  (1000,00€),

διαιρούμενο σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10,00€) έκαστο.

1. Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής:

α. Ο εταίρος Πέτρος Μπουλιγαράκης του Νικολάου και της Ευπραξίας, κάτοικος Αθηνών, οδός

Αστυπάλαιας  αρ.  27-29,  ελληνικής  υπηκοότητας,  κάτοχος  του  Δελτίου  Αστυνομικής

Ταυτότητας  υπ’  αριθμόν  Χ600287  που  εκδόθηκε  την  19-11-2003  από  το  Α.Τ.  Παλαιού

Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 044855036 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ με ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)

pet_boul@hotmail.com  κατέβαλε 990 ευρώ μετρητά στο ταμείο  της εταιρίας και  έλαβε 99

εταιρικά μερίδια.

β. Ευπραξία Μπουλιγαράκη του Μιχαήλ και της Ελένης , κάτοικος Αθηνών, οδός Φυλής

αριθμός  183,  ελληνικής  υπηκοότητας,  κάτοχος  του  Δελτίου  Αστυνομικής  Ταυτότητας  υπ’

αριθμόν Ι 133297 που εκδόθηκε στις 11-11-1972 από το Η Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών, με

Αριθμό Φορολογικού Μητρωου 115490520 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, με ηλεκτρονική διεύθυνση

(e-mail)  klimentinib@gmail.com    κατέβαλε 10 ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και

έλαβε 1  εταιρικά μερίδια.

mailto:klimentinib@gmail.com


Άρθρο 5

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Εταίροι της εταιρείας είναι οι:

Πέτρος Μπουλιγαράκης του Νικολάου και της Ευπραξίας,  που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος

1968, κάτοικος Αθηνών Αττικής οδός Αστυπάλαιας αρ. 27-29, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος

του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ’ αριθμόν Χ600287 που εκδόθηκε την 19-11-2003 από

το Α.Τ.  Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 044855036 της Δ.Ο.Υ.  ΙΓ  ΑΘΗΝΩΝ με ηλεκτρονική

διεύθυνση (e-mail) pet_boul@hotmail.com

Ευπραξία Μπουλιγαράκη του Μιχαήλ και της Ελένης , που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος

1937, κάτοικος Αθηνών Αττικής , οδός Φυλής αριθμός 183, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος

του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ’ αριθμόν Ι 133297 που εκδόθηκε στις 11-11-1972 από

το  Η  Παράρτημα  Ασφαλείας  Αθηνών,  με  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρωου  115490520  της

Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, με ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) klimentinib@gmail.com.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΞΟΥΣΙΑ
1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν έγγραφο  και για όλη τη

διάρκειά της στον εκ των εταίρων Πέτρο Μπουλιγαράκη του Νικολάου.

2. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά

στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του

σκοπού της. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

ενώπιον  Δημόσιων,  Δημοτικών,  Κοινοτικών  και  άλλων  Αρχών,  φυσικών  ή  νομικών

προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή

δικαστικής  αρχής  οποιουδήποτε  βαθμού και  δικαιοδοσίας,  αναλαμβάνει  χρήματα,  εκδίδει,

αποδέχεται,  οπισθογραφεί  και  τριτεγγυάται  συναλλαγματικές,  γραμμάτια  εις  διαταγήν  και

επιταγές,  παραλαμβάνει,  οπισθογραφεί  και  εκχωρεί  φορτωτικές,  αποθετήρια  και

ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με ασφαλιστικούς οργανισμούς (ιδιωτικούς ή

δημόσιους),  με  Τράπεζες  και  με  οποιοδήποτε  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο,  παρέχει  και

λαμβάνει  δάνεια,  ανοίγει  πιστώσεις,  εκδίδει  εγγυητικές  επιστολές,  διορίζει  πληρεξουσίους

δικηγόρους  και  γενικά  ενεργεί  κάθε  πράξη  εκπροσώπησης,  διαχείρισης  ή  διάθεσης  που

εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρείας

και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό

πρόσωπο  Δημοσίου  ή  Ιδιωτικού  δικαίου,  δημόσιο  ταμείο,  οργανισμό,  τράπεζα  κλπ

οποιουδήποτε  ύψους  χρηματικά  ποσά,  να  παραλαμβάνει  πράγματα  και  να  χορηγεί  τις

σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

3. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την

εταιρεία  απέναντι  στους  τρίτους,  εκτός  αν  η  εταιρεία  αποδείξει  ότι  ο  τρίτος  γνώριζε  την

υπέρβαση  του  εταιρικού  σκοπού  ή  όφειλε  να  τη  γνωρίζει.  Δεν  συνιστά  απόδειξη  μόνη  η

τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το παρόν ή από

απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις

διατυπώσεις δημοσιότητας.



4. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων

που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων είτε με

απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59-61 του Ν. 4072/2012.

5.  Ο  διαχειριστής  μπορεί  να  αναθέτει  όλες  ή  μερικές  από  τις  πράξεις  διαχείρισης  με

συμβολαιογραφικό  πληρεξούσιο  ή  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 παύσης της πληρεξουσιότητας.


