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Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 27/19  ΗΟΤΙΗΟΤ  2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   195/2021. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σξσγάδε Βαζίιεην, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε  

Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν,  

  σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 19η Ηοςλίος 2021, ημέπα  Γεςηέπα και ώπα 11:00 ζε ΣΑΘΣΗΘΖ    

  ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 5272/15.07.2021  πνπ      

  θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο    ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, 

γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, Πξόεδξνο, β] 

ηάρνο Αλδξέαο, γ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο δ] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο, ε]  Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο, ζη]  

Βνπδνύξεο Νηθόιανο θαη απώλ ν θ. Σξσγάδεο Βαζίιεηνο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 2ο  : Πεπί έγκπιζηρ οικονομοηεσνικήρ μελέηηρ βιωζιμόηηηαρ, ζύζηαζη Αναπηςξιακού 

Οπγανιζμού Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ, με ηην επωνςμία «ΚΟΡΗΑ Ανώνςμη Δηαιπεία- 

Αναπηςξιακόρ Οπγανιζμόρ Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ», με διακπιηικό ηίηλο «ΚΟΡΗΑ  Α.Δ.- Α. 

Ο.Σ.Α.», ζςμμεηοσή ηος Γήμος , έγκπιζη ζσεδίος καηαζηαηικού και οπιζμόρ εκπποζώπων, ζηη 

Γενική ςνέλεςζη. 

 
    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  δεύηεπο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  έζεζε ππόςε ησλ 

κειώλ ηελ ππ’αξηζ. 155607/27-5-2021 Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο 

Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ πξνο ηνπο θνξείο ηεο Πεξηθέξεηαο, γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζηελ κεηνρηθή ζύλζεζε ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΙΑ ΑΔ Α.Ο.Σ.Α» 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4674/2020 όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ από ηηο όκνηεο ηνπ 

Ν.4735/2020 θαη ηνπ Ν.4795/2021 πξνβιέπεηαη ε ζύζηαζε Αλαπηπμηαθώλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, από ΟΣΑ σο λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ εηδηθνύ ζθνπνύ, ηα νπνία ιεηηνπξγνύλ ππέξ 

ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ππό ηε κνξθή ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο. Σα λέα απηά λνκηθά πξόζσπα 

θηινδνμνύλ λα απνηειέζνπλ θεληξηθνύο κνρινύο αλάπηπμεο ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ, λα δεκηνπξγήζνπλ 

ηζρπξή πξνζηηζέκελε αμία θαη λα απνηειέζνπλ εηαίξνπο ζηε ζπλεξγαηηθή εθηέιεζε, από θνηλνύ κε ηνπο 

ΟΣΑ, ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, όπσο ζπλάγεηαη από ην πιέγκα δηαηάμεσλ ζην νπνίν εληάζζεηαη ε 

ζύζηαζε ηνπο ππνζηεξίδνληαο ηελ άζθεζε πιεζώξαο απηνδηνηθεηηθώλ αξκνδηνηήησλ.  
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ηε βάζε ηεο πξνζπάζεηαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αξρήο λα ζέζεη ηνπ θαηαιιειόηεξνπο ζηόρνπο θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο απνδνηηθόηεξεο κεζόδνπο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο αλάπηπμεο ζηε Πεξηθέξεηα 

Πεινπνλλήζνπ αμηνπνηήζεθε ην αλσηέξσ λνκνζεηηθό πιαίζην θαη ιήθζεθαλ εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο 

πξνζεζκίαο νη αξηζκ.730/2021 θαη 731/2021 απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε ζύζηαζε 

Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Ο Αλαπηπμηαθόο Οξγαληζκόο Σνπηθήο Αλάπηπμεο (Α.Ο.Σ.Α) θέξεη ηελ επσλπκία «ΜΟΡΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ Αλαπηπμηαθόο Οξγαληζκόο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» θαη δηαθξηηηθό ηίηιν «ΜΟΡΙΑ Α.Δ Α.Ο.Σ.Α». 

ηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο ζα ρξεζηκνπνηεί ηνλ ηίηιν «MORIAS S.A - Organization For Local Development». 

Έδξα ηνπ νξγαληζκνύ είλαη ε Σξίπνιε. Ο αλσηέξσ νξγαληζκόο θαη' εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο είλαη λνκηθό 

πξόζσπν ηδησηηθνύ δηθαίνπ εηδηθνύ ζθνπνύ, ιεηηνπξγεί ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πκθέξνληνο ππό ηελ κνξθή 

αλώλπκεο εηαηξείαο. 

Η παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο «ΜΟΡΙΑ Α.Δ Α.Ο.Σ.Α» πεξηιακβάλεη ηνπο θαησηέξσ ζηόρνπο θαη 

δξάζεηο αλά άμνλα: 

Άμνλαο 1: Έμππλε αλάπηπμε 

Πεξηιακβάλεη ζηόρνπο πνπ αθνξνύλ ηελ Έξεπλα θαη Αλάπηπμε, ηνλ ςεθηαθό κεηαζρεκαηηζκό θαη ηελ 

θαηλνηνκία θαη επηρεηξεκαηηθόηεηα γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ αθνξνύλ ηελ αιιαγή ηνπ παξαγσγηθνύ 

ππνδείγκαηνο ζηε δεκόζηα δηνίθεζε θαη ηελ πξνώζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηηο 

επηρεηξήζεηο, ηελ πξνώζεζε ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ. 

Άμνλαο 2: Πξάζηλε αλάπηπμε: 

Πεξηιακβάλεη ζηόρνπο πνπ αθνξνύλ ηελ κεηάβαζε ζε θπθιηθή νηθνλνκία, ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο γηα ηελ εμππεξέηεζε αλαγθώλ γηα ηελ 

πινπνίεζε δξάζεσλ πξόιεςεο θαη δηαρείξηζεο θηλδύλσλ, αλάδεημεο θαη πξνζηαζίαο ηεο θπζηθήο 

θιεξνλνκηάο, ελεξγεηαθήο κεηάβαζεο, πξνώζεζεο θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ δηεξγαζηώλ παξαγσγήο θαη 

απνδνηηθήο ρξήζεο πόξσλ . 

Άμνλαο 3: Αλάπηπμε Τπνδνκώλ: 

Πεξηιακβάλεη ζηόρνπο πνπ αθνξνύλ ηελ αλάπηπμε δηθηύσλ, κεηαθνξώλ θαη επελδύζεηο ζηελ εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα γηα ηελ σξίκαλζε έξγσλ αλάπηπμεο βειηίσζεο ζπληήξεζεο θαη εθζπγρξνληζκνύ ελεξγεηαθώλ 

δηθηύσλ θαη ππνδνκώλ, ιηκεληθώλ ππνδνκώλ, ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ, νδηθώλ δηθηύσλ, αεξνκεηαθνξώλ 

θαη πδαηνδξνκίσλ πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ νδηθή αζθάιεηα θαη ζηηο επελδύζεηο γηα ηελ εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα. Άμνλαο 4: Δμσζηξέθεηα 

Πεξηιακβάλεη ζηόρνπο πνπ αθνξνύλ ηνλ πνιηηηζκό, ηνλ ηνπξηζκό ηνλ αγξνδηαηξνθηθό ηνκέα θαη ηε 

βηνκεραλία νη νπνίνη ζα εμππεξεηεζνύλ κε ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ πξνώζεζεο ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ 

ηνπξηζκνύ κε έκθαζε ζηηο αλεξρόκελεο θαη κε παξαδνζηαθέο αγνξέο, ζύλδεζεο κε ηελ πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά, ελίζρπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ πξνώζεζε ησλ πεινπνλλεζηαθώλ πξντόλησλ ζην 

εμσηεξηθό. 

Άμνλαο 5: Κνηλσληθή αλάπηπμε 

Πεξηιακβάλεη ζηόρνπο πνπ αθνξνύλ ηελ πγεία θαη ηνλ αζιεηηζκό, ηελ απαζρόιεζε θαη ηελ παηδεία νη 

νπνίνη ζα εμππεξεηεζνύλ κε ηελ δξάζεηο εθπαίδεπζεο - θαηάξηηζεο εξγαδνκέλσλ, δξάζεηο ελζσκάησζεο 

εππαζώλ νκάδσλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ απαζρόιεζε δξάζεηο ελζσκάησζεο ΑΜΔΑ, σξίκαλζεο έξγσλ 

πγείαο, αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, θνηλσληθήο κέξηκλαο 
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Σν αξρηθό θεθάιαην ηεο ΜΟΡΙΑ ΑΔ Α.Ο.Σ.Α αλέξρεηαη ζηα 800.000 επξώ δηαηξνύκελν ζε νθηώ 

ρηιηάδεο (#8000#) θνηλέο κε πξνλνκηνύρεο κεηνρέο, νλνκαζηηθέο αμίαο εθαηό επξώ #100€# έκαζηη. 

Γηα ηελ επξεία ζπκκεηνρή θνξέσλ ηεο απηνδηνίθεζεο θαη άιισλ θνξέσλ πνπ νξίδεη ε λνκνζεζία ζηελ 

πξναπαηηνύκελε θαη εγθεθξηκέλε από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο, γηα ηε ζύζηαζε ηεο 

ΜΟΡΙΑ ΑΔ Α.Ο.Σ.Α, Οηθνλνκηθνηερληθή Μειέηε Βησζηκόηεηαο έγηλαλ πξνβιέςεηο θαη παξαδνρέο γηα ηε 

κεηνρηθή ζύλζεζε ηεο ΜΟΡΙΑ ΑΔ Α.Ο.Σ.Α όπνπ εθηόο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ε νπνία ζα θαηέρεη 

ηελ πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο θαη ησλ θάησζη θνξέσλ με 

ηην εξήρ παπαδοσή υρ πεπιγπάθεηαι ζηην Οικονομοηεσνική μελέηη βιυζιμόηηηαρ: «...η μεηοσική ζύνθεζη 

ηος ςπό ζύζηαζη Αναπηςξιακού Οπγανιζμού θα πποκύτει μεηά και ηην έκθπαζη ηυν πποθέζευν 

ζςμμεηοσήρ ηυν θοπέυν με Α/Α 3 και 4 και εθόζον δεν πποκύτοςν ζςμμεηοσέρ ή πποκύτοςν 

μεμονυμένερ ζςμμεηοσέρ ηυν αναθεπομένυν θοπέυν, ηςσόν αδιάθεηο ποζοζηό ηυν μεηοσών ηος 

μεηοσικού κεθαλαίος ηος ςπό ζύζηαζη Αναπηςξιακού Οπγανιζμού Τοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ θα καηαβληθεί 

αναλογικά από ηην Πεπιθέπεια Πελοποννήζος και ηο Πεπιθεπειακό Ταμείο Ανάπηςξηρ Πελοποννήζος». 

Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΜΕΣΟΧΩΝ 
ΤΝΟΛΟ 

ΜΕΣΟΧΩΝ 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

ΠΟΟ 

ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΤΡΩ 

1. Περιφζρεια Πελοποννιςου 4.440 55,5% 444.000 

2. 
Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ 

Περιφζρειασ Πελοποννιςου 
1.680 21% 168.000 

3. 
Π.Ε.Δ. Πελοποννιςου ι/και Διμοι 

τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου 
1.680 21% 168.000 

4. 

Επιμελθτιριο Αρκαδίασ ι/και 

Επιμελθτιριο Αργολίδασ ι/και 

Επιμελθτιριο Κορινκίασ ι/και 

Επιμελθτιριο Λακωνίασ ι/και 

Επιμελθτιριο Μεςςθνίασ και 

λοιποί φορείσ ςφμφωνα με τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία. 

200 2,5% 20.000 

ΤΝΟΛΟ ΜΕΣΟΧΩΝ 8000 100% 800.000 

 

Κατόπιν των ανωτζρω καλείται θ Οικονομικι Επιτροπι όπωσ αποφαςίςει : 

1. Σθν ζγκριςθ τθσ Οικονομοτεχνικισ Μελζτθσ βιωςιμότθτασ (ωσ ςυνθμμζνα επιςυνάπτεται) για τθν ςφςταςθ του 

Αναπτυξιακοφ Οργανιςμοφ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ με τθν επωνυμία «ΜΟΡΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Αναπτυξιακόσ Οργανιςμόσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» και διακριτικό τίτλο «ΜΟΡΙΑ Α.Ε Α.Ο.Σ.Α». τισ διεκνείσ 

ςυναλλαγζσ κα χρθςιμοποιεί τον τίτλο «MORIAS S.A - Organization For Local Development», 

2. Σθ ςυμμετοχι του Διμου μασ  ςτθν ΜΟΡΙΑ ΑΕ Α.Ο.Σ.Α., 

3. Σθν ζγκριςθ του ςχεδίου του καταςτατικοφ (ωσ ςυνθμμζνα επιςυνάπτεται) τθσ ΜΟΡΙΑ ΑΕ Α.Ο.Σ.Α, 

4. Δγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο «ΜΟΡΙΑ ΑΔ Α.Ο.Σ.Α.» κε 

ρξεκαηηθό πνζό ην ύςνο ηνπ νπνίνπ ζα εμαξηεζεί από ηηο πξνζέζεηο ησλ θνξέσλ ηνπ αλσηέξσ πίλαθα 

5. Σον οριςμό του εκπροςϊπου του Διμου Βζλου Βόχασ  ςτθν Γενικι υνζλευςθ τθσ ΜΟΡΙΑ ΑΕ Α.Ο.Σ.Α 

6. Σθν εξουςιοδότθςθ του Δθμάρχου- ωσ νόμιμου εκπροςϊπου, να προβεί ςε κάκε νόμιμθ ενζργεια και υπογραφι 
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εγγράφου που απαιτείται για τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν ςφςταςθσ τθσ ΜΟΡΙΑ ΑΕ Α.Ο.Σ.Α 

 
Μεηά ηα πην πάλσ αλαθεξόκελα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, όπσο απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, ηα ζρεηηθά ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, 

ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζε απηή, θαζώο θαη ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 

θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε. 

                                              Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η      ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

1.- Σην έγκπιζη ηεο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο βησζηκόηεηαο (ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 

παξνύζαο) γηα ηε ζύζηαζε Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο , κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΙΑ 

Αλώλπκε Δηαηξεία - Αλαπηπμηαθόο Οξγαληζκόο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΜΟΡΙΑ Α.Δ.-

Α.Ο.Σ.Α.». ηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο ζα ρξεζηκνπνηεί ηνλ ηίηιν «MORIAS S.A - Organization For Local 

Development». 

 

2.- Σην έγκπιζη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ ζηνλ Αλαπηπμηαθό Οξγαληζκό Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΙΑ Α.Δ  Α.Ο.Σ.Α.», πνπ ζπζηάζεθε κε ηελ 731/2021 Απόθαζε ΟΔ 

ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. 

 

3.- Σην έγκπιζη ηνπ επηζπλαπηόκελνπ ζρεδίνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΙΑ Α.Δ  Α.Ο.Σ.Α.», 

 

4.- Δγκπίνει ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο «ΜΟΡΙΑ Α.Δ  Α.Ο.Σ.Α.», 

κε ρξεκαηηθό πνζό, ην ύςνο ηνπ νπνίνπ ζα εμαξηεζεί από ηηο πξνζέζεηο ησλ θνξέσλ ηνπ αλσηέξσ πίλαθα. 

Γηα ην ζθνπό απηό κε λεώηεξε απόθαζε, ζα πξνζδηνξηζζεί ν αθξηβήο αξηζκόο κεηνρώλ, κε ηηο νπνίεο ζα 

ζπκκεηέρεη ν Γήκνο ζην κεηνρηθό θεθάιαην «ΜΟΡΙΑ Α.Δ  Α.Ο.Σ.Α.», 

 

5.- Σον οπιζμό ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνύινπ θ. Ρόδνπ Νηθόιανπ κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Αληηδήκαξρν θ. 

Ράπηε Θεόδσξν, σο εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ππό ζύζηαζε 

Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ. 

 

6.- Σην εξοςζιοδόηηζη ηνπ Γεκάξρνπ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ θ. ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΤΡΙΑΚΟΤ  γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ θαη όισλ ησλ πεξαηηέξσ απαηηνύκελσλ δηαδηθαζηώλ, ελεξγεηώλ θαη εγγξάθσλ. 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 195/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- ιάσορ Ανδπέαρ 
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                                                                               2.- Γαληβίγκαρ Γεώπγιορ     

                                                                               3.- Κπεκιάπηρ Γημήηπιορ 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κανάβηρ Αθανάζιορ 

            5.- Βοςδούπηρ Λικόλαορ 

 

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 
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ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ 
ΤΣΑΗ – ΕΠΩΝΤΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΚΟΠΟ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

ΤΣΑΗ - ΕΠΩΝΤΜΙΑ 
 
Με το καταςτατικό ςυςτινεται Αναπτυξιακόσ Οργανιςμόσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ με τθ μορφι 
Ανϊνυμθσ Εταιρείασ Ειδικοφ κοποφ με τθν επωνυμία « ................................................................................. ΑΝΩΝΤΜΗ 
ΕΣΑΙΡΕΙΑ - Αναπτυξιακόσ Οργανιςμόσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» και με διακριτικό τίτλο για τισ 
ςυναλλαγζσ εντόσ χϊρασ « ..................................  Α.Ε. - Α.Ο.Σ.Α.» και για τισ διεκνείσ ςυναλλαγζσ θ ανωτζρω 
επωνυμία αποδίδεται « .............................................. S.A. - Organization For Local Development». 

Η Εταιρεία διζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 2 Ν.4674/2020 (ΦΕΚ Α' 53) «τρατθγικι αναπτυξιακι προοπτικι των 
Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ρφκμιςθ ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ 
τροποποιικθκε από τα άρκρα 42 και 68 Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α' 197), από τισ διατάξεισ περί Α.Ε. Ν.4548/2018 (ΦΕΚ Α' 104) 
«Αναμόρφωςθ του δικαίου των Ανωνφμων Εταιρειϊν, Νζοσ Νόμοσ περί Ανωνφμων Εταιρειϊν», από κάκε άλλθ διάταξθ νόμου 
αναγκαςτικοφ δικαίου και όπωσ οι παραπάνω διατάξεισ τροποποιοφμενεσ ιςχφουν κάκε φορά, κακωσ και από τισ διατάξεισ του 
παρόντοσ καταςτατικοφ. 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΕΔΡΑ 

Ζδρα τθσ εταιρείασ ορίηεται o Διμοσ ..................... τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου. τθν ωσ άνω ζδρα κα 
ςυνζρχεται θ Γενικι υνζλευςθ και το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ εταιρείασ και εκεί κα ενάγει και κα ενάγεται ακόμα ςτισ 
περιπτϊςεισ ειδικϊν δωςιδικιϊν του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ. Η ζδρα τθσ εταιρείασ μπορεί να μεταφερκεί ςε οποιονδιποτε 
Διμο ι Κοινότθτα Περιφζρειασ Πελοποννιςου φςτερα από απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ των Μετόχων και τροποποίθςθ του 
παρόντοσ άρκρου του καταςτατικοφ. Περιοχι ςτθν οποία κα αναπτφςςεται θ δραςτθριότθτα τθσ Εταιρείασ είναι θ περιοχι των 
Περιφερειακϊν Ενοτιτων τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου και όπου αλλοφ είναι απαραίτθτο για τθν προϊκθςθ των ςυμφερόντων 
τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου. Η Εταιρεία μπορεί να δραςτθριοποιείται μζςω ςυμπράξεων ι ςυμβάςεων με άλλεσ ανακζτουςεσ 
αρχζσ οπουδιποτε ςε εκνικό επίπεδο κακϊσ και μζςω διακρατικϊν προγραμμάτων ςε διεκνζσ επίπεδο για τθν υλοποίθςθ τθσ 
αναπτυξιακισ τθσ πολιτικισ. 

Η εταιρεία δφναται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου να ιδρφςει υποκαταςτιματα, παραρτιματα, γραφεία 
διαχειρίςεωσ ι άλλεσ μορφζσ οποιαςδιποτε δραςτθριότθτασ οπουδιποτε ςτθν θμεδαπι ι αλλοδαπι ι να καταργιςει τυχόν 
υφιςτάμενα. Σα κακικοντα, τισ αρμοδιότθτεσ, τθν ζκταςθ τθσ δικαιοδοςίασ και τουσ τρόπουσ γενικά τθσ λειτουργίασ τουσ 
κακορίηει το Διοικθτικό υμβοφλιο με τθν απόφαςθ τθσ ίδρυςθσ τουσ ι μεταγενζςτερεσ αποφάςεισ. Σα υποκαταςτιματα κα 
μποροφν να καταργθκοφν με απόφαςθ τθσ Γ.. θ οποία κα πρζπει να λαμβάνεται με τθν εξαιρετικι απαρτία και πλειοψθφία τθσ 
ςφμφωνα με το άρκρου 26 του παρόντοσ Καταςτατικοφ. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΚΟΠΟ 

Η εταιρεία λειτουργεί υπζρ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, ςυμπράττει από κοινοφ με τα μζλθ τθσ ι και με ΟΣΑ ςτθν υλοποίθςθ τθσ 
αναπτυξιακισ πολιτικισ ςτον χϊρο τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου. κοποί τθσ εταιρείασ αποτελοφν :  
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- Η από κοινοφ με τουσ ΟΣΑ τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου εφαρμογι πολιτικϊν βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ προσ όφελοσ των 

τοπικϊν κοινωνιϊν, 

- Η ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ και τεχνικισ επάρκειασ των ΟΣΑ και των ενϊςεϊν τουσ, μζςω τθσ επιςτθμονικισ, ςυμβουλευτικισ 

και τεχνικισ υποςτιριξθσ, 

- Η ωρίμανςθ και εκτζλεςθ ζργων υποδομισ 

- Η υλοποίθςθ δράςεων και ζργων που εντάςςονται ςτουσ ςτόχουσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ τθσ Ατηζντασ 2030 του ΟΗΕ, 

- Η υλοποίθςθ ςχετικϊν πολιτικϊν με τθν εκτζλεςθ ζργων και παροχι υπθρεςιϊν ψθφιακισ ςφγκλιςθσ 

- Η εν γζνει υποςτιριξθ των ΟΣΑ ςτθν υλοποίθςθ αυτοδιοικθτικϊν αρμοδιοτιτων 

- Η προϊκθςθ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ, θ ςυμμετοχι τουσ ςε αντίςτοιχα προγράμματα και θ εφαρμογι των ςχετικϊν 

πολιτικϊν 

Ειδικότερα αντικείμενα τθσ εταιρείασ είναι: 

- Η διοικθτικι υποςτιριξθ των Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν και Τπθρεςιϊν Δόμθςθσ των ΟΣΑ και τθν ανάλθψθ κακθκόντων Σεχνικισ 

Τπθρεςίασ των ΟΣΑ, :ι)τθν εκπόνθςθ επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων ΟΣΑ (άρκρο 7 Ν.4674/2020))τθν ανάλθψθ 

δραςτθριοτιτων πολιτιςτικισ ανάπτυξθσ, ιβ) ωρίμανςθ και εκτζλεςθ ζργων υποδομισ ιγ)τθν ςυμμετοχι τθσ ςε εκνικά, 

ευρωπαϊκά ι διεκνι προγράμματα και τθν εφαρμογι ςχετικϊν πολιτικϊν ςε διαδθμοτικό επίπεδο ι ςε ευρφτερο γεωγραφικό 

χϊρο, ιδ) τθν υλοποίθςθ του ειδικοφ προγράμματοσ CLLD/LEADER και κάκε παρόμοιου που υφίςταται ι ικελε κεςμοκετθκεί 

μελλοντικά. 

- Η εφαρμογι αναπτυξιακϊν πολιτικϊν ςε διαδθμοτικό, περιφερειακό, διαπεριφερειακό ι ςε ευρφτερο γεωγραφικό χϊρο, με 

τθ ςυμμετοχι ςε αντίςτοιχα αναπτυξιακά προγράμματα. 

- H προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικισ, οικονομικισ και γενικότερα βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου και 

ειδικότερα των Περιφερειακϊν Ενοτιτων Αργολίδασ, Αρκαδίασ, Κορινκίασ, Λακωνίασ και Μεςςθνίασ, των Οργανιςμϊν 

Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ των ανωτζρω νομϊν και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Πελοποννιςου μζςω τθσ διερεφνθςθσ, τθσ 

μελζτθσ και το ςυντονιςμό διαδικαςιϊν και μθχανιςμϊν για τθν παραγωγι, μεταφορά και παροχι ειδικισ τεχνογνωςίασ, 

υπθρεςιϊν και υποςτιριξθσ ςε φορείσ και επιχειριςεισ τθσ αυτοδιοίκθςθσ (του δθμοςίου και του ιδιωτικοφ τομζα) ςε 

αναπτυξιακά κζματα χρθματοδότθςθσ ζργων υποδομισ, αςτικισ ανάπλαςθσ, κοινωνικϊν δράςεων και αξιοποίθςθσ τθσ 

περιουςίασ κακϊσ και για τθν αξιοποίθςθ και υλοποίθςθ εκνικϊν, ευρωπαϊκϊν και διεκνϊν χρθματοδοτοφμενων 

προγραμμάτων ςε διαδθμοτικοφσ ι περιφερειακοφσ ςκοποφσ. 

- Η ωρίμανςθ των διαδικαςιϊν δθμοπράτθςθσ, θ διαγωνιςτικι διαδικαςία και θ προςζλκυςθ επενδυτϊν, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των ΔΙΣ και των παραχωριςεων. 

- H ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν και ςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ, με τθν μελζτθ τθσ αγοράσ και τθ δθμιουργία υποδομϊν, για 

λογαριαςμό επιχειριςεων και φορζων. 

- H ςτιριξθ και ανάπτυξθ τθσ αγροτικισ οικονομίασ, με τθν ανάπτυξθ δράςεων αγροτικοφ τουριςμοφ και δράςεων ςε μικρζσ και 

μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, για τθν προϊκθςθ τθσ ενίςχυςθσ επενδφςεων και ςτιριξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ. 

- H αξιοποίθςθ των τοπικά παραγόμενων προϊόντων με τθν ενίςχυςθ τθσ προςπάκειασ μεταποίθςισ τουσ ςε επϊνυμα ποιοτικά 

προϊόντα και τθ προϊκθςθ αυτϊν μζςω τθσ ςφνδεςθ του τοπικοφ παραγόμενου προϊόντοσ με τισ τουριςτικζσ υπθρεςίεσ. 

- Η ςτιριξθ των επιχειριςεων, επαγγελματιϊν, εμπόρων, εργαηομζνων και άλλων ομάδων, μζςω τθσ εκπαίδευςθσ - κατάρτιςθσ. 

- H ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων τθσ Περιφζρεια Πελοποννιςου 

και ειδικότερα των Περιφερειακϊν Ενοτιτων Αργολίδασ, Αρκαδίασ, Κορινκίασ, Λακωνίασ και Μεςςθνίασ, των Οργανιςμϊν 

Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Πελοποννιςου, μζςω τθσ μελζτθσ, καταγραφισ, ζρευνασ και 

αξιολόγθςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ των δομϊν και προβλθμάτων ςχετικά με προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθσ 

ποιότθτασ ηωισ ςτθν Περιφζρεια Πελοποννιςου και μζςω ςυςτθμάτων μεταφορϊν χαμθλϊν ι μθδενικϊν εκπομπϊν ρφπων, 

αξιοποίθςθσ ΑΠΕ. 

Ο ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ δράςεων και προγραμμάτων για τθν ορκι διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων και τθν αειφόρο 
διαχείριςθ των αποβλιτων, με ςτόχο τθν μεγιςτοποίθςθ τθσ ανακφκλωςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ κυκλικισ 
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οικονομίασ, κακϊσ και θ παροχι τεχνικισ βοικειασ για τθν αποτελεςματικι διοίκθςθ μονάδων διαχείριςθσ μζςω 
προγραμματικϊν ςυμβάςεων με τουσ αρμόδιουσ φορείσ. 
H αναβάκμιςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ, τθσ πολιτιςτικισ και πολιτιςμικισ ανάπτυξθσ τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου και 
ειδικότερα των Περιφερειακϊν Ενοτιτων Αργολίδασ, Αρκαδίασ, Κορινκίασ, Λακωνίασ και Μεςςθνίασ, των Οργανιςμϊν 
Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ των ανωτζρω νομϊν και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Πελοποννιςου μζςω τθσ καταγραφισ, ζρευνασ, 
μελζτθσ, και αξιολόγθςθσ των υφιςτάμενων δομϊν και προβλθμάτων ςχετικά με τισ τουριςτικζσ, πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ 
κακϊσ και τθ ςφνδεςι τουσ με τθν οικονομικι δραςτθριότθτα, 
O ςχεδιαςμόσ και θ εφαρμογι αποτελεςματικϊν μεκόδων και δράςεων για τθν ανάδειξθ του ιςτορικοφ πλοφτου και τθσ 
πολιτιςμικισ και πολιτιςτικισ ταυτότθτασ τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου, (τον εμπλουτιςμό τθσ τουριςτικισ εμπειρίασ, τθν 
τόνωςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και απαςχόλθςθσ μζςω τθσ προςζλκυςθσ τουριςτικϊν επενδφςεων και πολιτιςτικϊν 
δράςεων, τθν ανάπτυξθ νζων μορφϊν εναλλακτικοφ τουριςμοφ κ.α), 
Η βελτίωςθ των υφιςτάμενων υποδομϊν ανάδειξθσ του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου με τθ 
ςυμμετοχι ςε αντίςτοιχα αναπτυξιακά προγράμματα ι τθσ εφαρμογισ ςχετικϊν πολιτικϊν ςε διαδθμοτικό, περιφερειακό, 
διαπεριφερειακό ι ςε ευρφτερο γεωγραφικό χϊρο. 
Η ςτιριξθ τθσ κοινωνικισ και ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου και ειδικότερα των 
Περιφερειακϊν Ενοτιτων Αργολίδασ, Αρκαδίασ, Κορινκίασ, Λακωνίασ και Μεςςθνίασ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ 
Πελοποννιςου, μζςω του ςχεδιαςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ δράςεων και προγραμμάτων κοινωνικισ πολιτικισ και κοινωνικισ 
ςυνοχισ (υποςτιριξθ και κοινωνικι φροντίδα τθσ βρεφικισ, παιδικισ και τρίτθσ θλικίασ, υποςτιριξθ ανζργων ι ατόμων 
προερχόμενων από ευπακείσ κοινωνικά ομάδεσ ι ατόμων προερχόμενων από κοινωνικζσ ομάδεσ που βρίςκονται ςε 
αποκλειςμό κα), του ςχεδιαςμοφ, ειςθγιςεων - προτάςεων και μζριμνασ για τθν εφαρμογι πολιτικϊν και δράςεων που 
ςτοχεφουν ςτθν υποςτιριξθ και φροντίδα τθσ υγείασ των πολιτϊν και τθν προαγωγι τθσ ψυχικισ υγείασ. 
Η ςτιριξθ, ενθμζρωςθ, εκπαίδευςθ-, προϊκθςθ ςτθν εργαςία ευπακϊν ομάδων (άνεργοι, μετανάςτεσ κ.λ.π.) με τθν 
υλοποίθςθ δράςεων και προγραμμάτων ζνταξθσ ςτθν εργαςία ςτο πλαίςιο πολιτικϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ. 
Η ζρευνα και ςυνεργαςία με τουσ εξειδικευμζνουσ φορείσ ανάπτυξθσ, Πανεπιςτιμια και Ερευνθτικά Κζντρα (ςε εκνικό & 
διακρατικό επίπεδο), με ςτόχο το ςχεδιαςμό καινοτόμων προςεγγίςεων για τθν αντιμετϊπιςθ των αναπτυξιακϊν 
προβλθμάτων κακϊσ και τθ προαγωγι τθσ εκπαίδευςθσ 
Η ςυμμετοχι ςε προγραμματικζσ ςυμβάςεισ, όπωσ και ο οριςμόσ τθσ εξαρχισ ωσ Ενδιάμεςου Φορζα Διαχείριςθσ για τθν 
υλοποίθςθ επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων και θ ανάλθψθ κάκε ςυναφοφσ ρόλου, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ 
τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. 
Η ςφςταςθ και διαχείριςθ Σαμείων Χαρτοφυλακίου για τθν αξιοποίθςθ των Μζςων Χρθματοοικονομικισ Σεχνικισ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και των ευρωπαϊκϊν κεςμϊν ι άλλων ανάλογων ι ςυναφϊν, εφόςον δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ προσ 
οποιαδιποτε εκάςτοτε ιςχφουςα διάταξθ νόμου. 
Η ςυμμετοχι ωσ δυνθτικισ δικαιοφχου ςε ειδικά προγράμματα ενίςχυςθσ του υπουργείου Εςωτερικϊν. 
Η άςκθςθ των δραςτθριοτιτων των άρκρων 182 και 183 του ν. 4555/2018. 

Η επικοινωνία, ενθμζρωςθ και προβολι πλθροφοριϊν, δράςεων και ενεργειϊν δθμοςίου ενδιαφζροντοσ για τθν 

πλθροφόρθςθ του κοινοφ κακϊσ και θ αξιοποίθςθ Σεχνολογιϊν Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ ςχετικά. 

Η ςυμμετοχι ςε κεςμικά όργανα που προβλζπονται από το ΕΠΑ 

το πλαίςιο των ςτόχων και ςκοπϊν τθσ, θ εταιρεία λειτουργεί με ζνα ευρφ φάςμα δραςτθριοτιτων, το οποίο προςδιορίηεται 

και επαναπροςδιορίηεται ανάλογα των ζργων και των προγραμμάτων που ςχεδιάηει και υλοποιεί. Ειδικότερα, θ εταιρία 

δφναται: 

Να εξετάηει τρόπουσ και μεκόδουσ βελτίωςθσ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ μζςω πάςθσ φφςεωσ παρεμβάςεων ςτον αςτικό 

ιςτό. 

Να μελετά, καταγράφει, ερευνά και αξιολογεί τισ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ με τθ ςυμμετοχισ τθσ ςε αναπτυξιακά 

προγράμματα, τθν διενζργεια απογραφικϊν ερευνϊν, ςφνταξθ κλαδικϊν μελετϊν, τον προγραμματιςμό αξιοποίθςθσ πόρων 

και αξιοποίθςθσ πλθροφοριϊν με τθν ανάπτυξθ γεωγραφικοφ ςυςτιματοσ πλθροφοριϊν και τθν τιρθςθ αρχείου και 

πλθροφοριακοφ υλικοφ. 

Να ςχεδιάηει, μελετά και να παρεμβαίνει ςε κάκε φφςεωσ ενεργειακά κζματα κακϊσ και ςε κζματα περιβάλλοντοσ. 

Να διερευνά, μελετά και ςυντονίηει διαδικαςίεσ και μθχανιςμοφσ για τθν παραγωγι, μεταφορά και παροχι ειδικισ 

τεχνογνωςίασ, ωσ και για τθν ενθμζρωςθ και παροχι πλθροφοριϊν ςε Φορείσ Δθμοςίου και Επιχειριςεισ Αυτοδιοίκθςθσ Α' 

και Β' βακμοφ και φορείσ του Ιδιωτικοφ Σομζα ςε αναπτυξιακά κζματα. 

Να υποςτθρίηει τισ παραγωγικζσ εν γζνει μονάδεσ, για τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ τουσ με τθν ςφνταξθ πάςθσ 

φφςεωσ τεχνικό-οικονομικϊν μελετϊν, τθ μελζτθ μεκόδων βελτίωςθσ τθσ επιχειρθματικισ τουσ δράςθσ τθσ αποδοτικότθτασ 
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του ανκρωπίνου δυναμικοφ τουσ και τθν ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν για τθν προϊκθςθ και προβολι των προϊόντων και 

υπθρεςιϊν τουσ. 

Να ενθμερϊνει και να υποςτθρίηει επιχειριςεισ του Δθμοςίου, Δθμοτικοφ και Ιδιωτικοφ Σομζα και τουσ τοπικοφσ και 

κοινωνικοφσ φορείσ τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου, για τθν αξιοποίθςθ και υλοποίθςθ Εκνικϊν, Ευρωπαϊκϊν και Διεκνϊν 

χρθματοδοτοφμενων και ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων. 

Να διεξάγει κάκε δραςτθριότθτα που ςχετίηεται με τθν ποιότθτα ηωισ, τθν κοινωνικι και πολιτιςτικι υποδομι με τθν μελζτθ, 

ςχεδιαςμό, οργάνωςθ, διοίκθςθ-διαχείριςθ και αξιολόγθςθ πάςθσ φφςεωσ ζργων και τθν ζνταξι τουσ ςε εκνικά, ευρωπαϊκά 

και διεκνι προγράμματα 

Να διοργανϊνει εκπαιδευτικά ι ενθμερωτικά ςεμινάρια και ςυνζδρια ςχετικά με τουσ ςκοποφσ τθσ. 

Να παρζχει ςυμβουλευτικζσ και άλλεσ υπθρεςίεσ ςε φυςικά ι νομικά πρόςωπα, για τθν διεκπεραίωςθ των διαφόρων 

αιτθμάτων τουσ προσ δθμοτικοφσ ι δθμόςιουσ φορείσ. 

Να μελετά και να προτείνει τθν ανάπτυξθ αποτελεςματικϊν μεκόδων και δράςεων για τθν αναβάκμιςθ του τουριςτικοφ 

προϊόντοσ και τον εμπλουτιςμό τθσ τουριςτικισ εμπειρίασ, τθν ανάδειξθ του ιςτορικοφ πλοφτου και τθσ πολιτιςτικισ 

ταυτότθτασ τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου. 

Να επεξεργάηεται και να προωκεί προτάςεισ προσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ για νομοκετικζσ και λοιπζσ ρυκμίςεισ και για μζτρα 

οικονομικισ και τουριςτικισ ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ. 

Να ςυμμετζχει ςε κοινοπραξίεσ, να ςυνεργάηεται με επιχειριςεισ δθμόςιεσ ι ιδιωτικζσ, οργανιςμοφσ κοινισ ωφζλειασ και 

άλλα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό και γενικά να προβαίνει ςε 

πράξεισ απαραίτθτεσ ι χριςιμεσ για τθν πραγματοποίθςθ των ςκοπϊν τθσ. 

Να δθμιουργεί κυγατρικζσ εταιρίεσ ι να ςυμμετζχει, ςυνεργάηεται με υφιςτάμενεσ ι ακόμθ και να εξαγοράηει εταιρίεσ, αν θ 

ενζργεια αυτι εξυπθρετεί τουσ ςκοποφσ τθσ επιχείρθςθσ. 

Να ςυνάπτει προγραμματικζσ ςυμβάςεισ με τουσ Ο.Σ.Α. και άλλουσ φορείσ του δθμοςίου. 

Να αναπτφςςει επιχειρθματικζσ, εν γζνει, δραςτθριότθτεσ που ςυνάδουν ςτο αντικείμενο δράςθσ τθσ. Να υλοποίει και 

διαχειρίηεται Εκνικά και Κοινοτικά Αναπτυξιακά Προγράμματα 

- Να αξιοποιεί νζεσ τεχνολογίεσ. 
Κάκε άλλοσ ςκοπόσ ςυναφισ ι ςυνεχόμενοσ ι αναγκαία ςυμπλθρωματικόσ ι υποβοθκθτικόσ των ανωτζρω, ακόμθ και μθ 

ρθτϊσ κατονομαηόμενοσ ι εξειδικευόμενοσ ςτο παρόν, εφόςον δεν ζρχεται ςε αντίκεςθ προσ οποιαδιποτε εκάςτοτε ιςχφουςα 
νόμιμθ διάταξθ. 

Για τθν υλοποίθςθ των παραπάνω δραςτθριοτιτων τθσ, ο οργανιςμόσ, εκτόσ από τθν αξιοποίθςθ τθσ υλικοτεχνικισ και 
ςτελεχιακισ υποδομισ, τθσ εμπειρίασ και τθσ γνϊςθσ των ςυμβαλλομζνων μελϊν τθσ, δφναται να ςυνεργάηεται με άλλουσ φορείσ 
ι να ςυμμετζχει ςε ζτερα νομικά πρόςωπα, που επιδιϊκουν τουσ ίδιουσ ι παρεμφερείσ με αυτόν ςκοποφσ. Για τθν επίτευξθ των 
ωσ άνω ςκοπϊν, θ εταιρεία μπορεί, μεταξφ άλλων να αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ δράςεων κρατικϊν ενιςχφςεων, αξιοποιεί 
χρθματοδοτικά εργαλεία, ςυμβάλλεται με άλλεσ ανακζτουςεσ αρχζσ, ςυμμετζχει ςε προγραμματικζσ ςυμβάςεισ, ςυμμετζχει ι/και 
διαχειρίηεται αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα, χρθματοδοτοφμενα από εκνικοφσ ι ενωςιακοφσ πόρουσ ι και 
διεκνείσ πόρουσ. Για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων αυτϊν, ςυγκροτείται εντόσ τθσ εταιρείασ «Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ», 
ωσ διακριτι οντότθτα, κατά τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτο νομοκετικό πλαίςιο ζκαςτου χρθματοδοτικοφ προγράμματοσ. Επίςθσ, θ 
εταιρεία για τθν επίτευξθ των καταςτατικϊν τθσ ςκοπϊν δφναται να ςυςτιςει ι να ςυμμετζχει ςε ομάδεσ τοπικισ δράςθσ (ΟΣΔ), 
ςφμφωνα με τα άρκρα 32§2 περ. β' και 34 του Κανονιςμοφ ΕΕ 1303/2013 (L 347/320) και να ςυμμετζχει ςε Επιτροπζσ Διαχείριςθσ 
Προγράμματοσ LEADER (ΕΔΠ), ωσ φορζασ που εξυπθρετεί ςυμφζροντα του δθμόςιου, ςε ποςοςτό ανάλογο με τα κάκε φορά 
οριςμζνα από τουσ Κανονιςμοφσ Εκτζλεςθσ του εν λόγω προγράμματοσ, μπορεί να ςυμμετζχει ςε προγραμματικζσ ςυμβάςεισ με 
τουσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και μπορεί να ορίηεται τεχνικόσ ςφμβουλοσ φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ για τθν παροχι 
εξειδικευμζνθσ τεχνικισ, επιςτθμονικισ και διοικθτικισ υποςτιριξθσ, μπορεί να παρζχει τεχνικζσ και ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ 
διαχείριςθσ και αξιοποίθςθσ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ των μετόχων ΟΣΑ, μπορεί να αςκεί τισ δραςτθριότθτεσ των άρκρων 182 και 
183 Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133), μπορεί να προτείνει προσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ και να υλοποιεί Ολοκλθρωμζνεσ Χωρικζσ 
Επενδφςεισ (ΟΧΕ) χωρικϊν ςτρατθγικϊν, με βάςθ τα πρωτόκολλα ςυγκρότθςθσ τθσ κατά περίπτωςθ προβλεπόμενθσ Αρχισ 
Διακυβζρνθςθσ τθσ ΟΧΕ, υπό τθν επιφφλαξθ των ειδικϊν προχποκζςεων του ιςχφοντοσ υςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου του 
ΕΠΑ. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια τθσ εταιρείασ ορίηεται ςε τριάντα (30) ζτθ, αρχίηει δε από τθ νόμιμθ ςφςταςθ τθσ εταιρείασ με τθν καταχϊριςθ του 
εγκεκριμζνου Καταςτατικοφ τθσ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (ΓΕ.Μ.Η.) ςφμφωνα με το νόμο και λιγει τθν αντίςτοιχθ θμερομθνία 
ςυμπλθρϊςεωσ των τριάντα (30) ετϊν. 

Η διάρκεια τθσ εταιρείασ μπορεί να παρατακεί με τροποποίθςθ του άρκρου αυτοφ μετά από απόφαςθ τθσ Γ.. των μετόχων θ 
οποία λαμβάνεται με αυξθμζνθ απαρτία και πλειοψθφία πριν τθ λιξθ τθσ. 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Κάκε ζγγραφο τθσ εταιρείασ, ζντυπο ι μθ, περιλαμβανομζνων των επιςτολϊν, των διαφθμίςεων και των εγγράφων 
παραγγελίασ, πρζπει να περιζχει τισ εξισ, τουλάχιςτον, ενδείξεισ: α)τον αρικμό Γ.Ε.ΜΗ. τθσ εταιρείασ, β)το Μθτρϊο Α.Ε. όπου ζχει 
εγγραφεί θ εταιρεία γ)τθ νομικι μορφι τθσ εταιρείασ, τθν επωνυμία, τθν ζδρα και, ενδεχομζνωσ, το γεγονόσ ότι βρίςκεται ςε 
εκκακάριςθ ι ζχει υποβλθκεί ςε ςυλλογικι διαδικαςία. Η Εταιρεία μπορεί να διαμορφϊςει ειδικό ςιμα με κακοριςμζνο λογότυπο 
και φαινότυπο, το οποίο μετά από ζγκριςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου να φζρεται επί των εγγράφων τθσ Εταιρείασ ι 
οποιουδιποτε άλλου εντφπου τθσ. 

Οι διαδικτυακοί τόποι τθσ εταιρείασ πρζπει να περιλαμβάνουν τισ ενδείξεισ τθσ §1. 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 

Η Εταιρεία, εντόσ τριμινου από τθν νόμιμθ ςφςταςι τθσ, κα προβεί ςε κατάρτιςθ Κανονιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ, με τον 
οποίο κα κακορίηονται θ οργάνωςθ, θ διάρκρωςθ και οι αρμοδιότθτεσ των υπθρεςιϊν τθσ, ωσ επίςθσ και Κανονιςμοφ 
προςωπικοφ, με το οποίο κα ορίηεται το ανϊτατο όριο του αρικμοφ του προςωπικοφ τθσ, οι κανόνεσ που κα διζπουν τθν 
πρόςλθψθ του προςωπικοφ, τα προςόντα και το πεικαρχικό του δίκαιο. Σα ανωτζρω κανονιςτικά κείμενα κα εγκρικοφν από το Δ.. 
τθσ Εταιρείασ και κα ενθμερϊνεται για τοφτο θ Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων.. 

Οι Κανονιςμοί τθσ ανωτζρω παραγράφουν ιςχφουν αναλόγωσ και για τα Γραφεία ι υποκαταςτιματα τθσ Εταιρείασ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B' 

ΜΕΣΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΜΕΣΟΧΕ - ΜΕΣΟΧΟΙ-- ΑΤΞΗΗ ΜΕΣΟΧΙΚΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ-ΔΙΑΚΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ 

                                                               ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΜΕΣΟΧΩΝ 

                                                                          ΑΡΘΡΟ 7 

ΜΕΣΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Σο μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρείασ ανζρχεται ςε οκτακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ (800.000) και διαιρείται ςε οκτϊ χιλιάδεσ 
μετοχζσ (8.000), ονομαςτικισ αξίασ εκατό (100€) ζκαςτθ. 

Με τθν κάλυψθ του ανωτζρω μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ, θ οποία κα γίνει με καταβολι μετρθτϊν ςτον λογαριαςμό 
τθσ εταιρείασ που τθρείται ςε πιςτωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι και παροχι ςε είδοσ(π.χ. ειςφορά χριςθσ 
ακινιτου κ.α.) κάκε ιδρυτισ εταίροσ αναλαμβάνει κατά τθν ακόλουκθ αναλογία: 

α) Η Περιφζρεια Πελοποννιςου, με ζδρα τθν Σρίπολθ Αρκαδίασ και ΑΦΜ 
 ..............................  κατζχει  ..................................................  ( ............... ) κοινζσ δεςμευμζνεσ ονομαςτικζσ μετοχζσ, 
ονομαςτικισ αξίασ εκατό(100€) ζκαςτθ, με ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρείασ  % το οποίο αποτιμάται ςε
 ................... ευρϊ ( .................................................................................. €) 

β) Σο Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου» με ζδρα τθν Σρίπολθ Αρκαδίασ και 
ΑΦΜ  .......................................  κατζχει χίλιεσ εξακόςιεσ ογδόντα ( ............................) μετοχζσ κοινζσ δεςμευμζνεσ 
ονομαςτικζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ εκατό ευρϊ (100€) ζκαςτθ, με ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτο μετοχικό 
κεφάλαιο τθσ εταιρείασ  ............................. %, το οποίο αποτιμάται ςε  .................................................................  ευρϊ 
( .................. )€. 

γ) Η Περιφερειακι Ζνωςθ Διμων ι/και Διμοι με ζδρα τθν Σρίπολθ Αρκαδίασ και ΑΦΜ 
 ..............................  κατζχει ...................................................  ( ............... ) μετοχζσ κοινζσ δεςμευμζνεσ ονομαςτικζσ 
μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ εκατό ευρϊ (100€) ζκαςτθ, με ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρείασ %, το 
οποίο αποτιμάται ςε.............................................................................................. ευρϊ ( .............................. €). 

δ) Σα Επιμελθτιρια Αργολίδασ ι/και Αρκαδίασ ι/και Κορινκίασ ι/και Λακωνίασ ι/και Μεςςθνίασ που 
εδρεφουν ςτθν Περιφζρεια Πελοποννιςου με ζδρα τθν  ................................................................. και ΑΦΜ  ...................  
κατζχουν  ................................  ( ................. ) μετοχζσ κοινζσ δεςμευμζνεσ ονομαςτικζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ 
αξίασ εκατό ευρϊ (100€) ζκαςτθ, με ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρείασ ................................. %, 
το οποίο αποτιμάται ςε  ............................. ευρϊ ( .................... €). 

ε) Άλλοσ φορζασ ( κα αναγραφεί θ επωνυμία μετά τθν ζκφραςθ προκζςεων από φορείσ που επιτρζπει θ νομοκεςίασ) 
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ΑΡΘΡΟ 8 ΜΕΣΟΧΕ 

Όλεσ οι μετοχζσ τθσ Εταιρείασ είναι κοινζσ μθ προνομιοφχεσ μετοχζσ ονομαςτικζσ και δεςμευμζνεσ ονομαςτικζσ. Δεν 
ειςάγονται ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν. Η δζςμευςθ εκτείνεται και ςτισ μετοχζσ που κα εκδοκοφν μεταγενζςτερα λόγω αφξθςθσ του 
μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ. Η εταιρεία οφείλει βάςει του άρκρου 40§2 Ν. 4548/2018 να τθρεί βιβλίο μετόχων και δεν 
υποχρεοφται να εκδϊςει μετοχικοφσ τίτλουσ. 

Μζτοχοι τθσ εταιρείασ δφναται να είναι όςοι αναφζρονται ρθτά ςτο άρκρο 42 του Ν. 4735/2020. Ειδικότερα μζτοχοι τθσ 
Εταιρείασ μπορεί να είναι μόνο ΟΣΑ α' και β' βακμοφ, Περιφερειακζσ Ενϊςεισ Διμων, Περιφερειακά Σαμεία Ανάπτυξθσ, θ Κεντρικι 
Ζνωςθ Διμων Ελλάδοσ, θ Ζνωςθ Περιφερειϊν Ελλάδοσ, θ Ελλθνικι Εταιρεία Σοπικισ Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ και τα δίκτυα 
και οι ςφνδεςμοι Διμων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι ΟΣΑ και οι Περιφερειακζσ Ενϊςεισ Διμων κατζχουν τθν πλειοψθφία του 
μετοχικοφ κεφαλαίου, αποκλειόμενθσ ςε κάκε περίπτωςθ τθσ ςυμμετοχισ ιδιωτϊν. το μετοχικό κεφάλαιο μποροφν να 
ςυμμετζχουν και φορείσ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, επιςτθμονικοί φορείσ, επιμελθτιρια, φορείσ ςυλλογικϊν κοινωνικϊν, 
περιβαλλοντικϊν, πολιτιςτικϊν και οικονομικϊν ςυμφερόντων, ςυνεταιριςμοί και ενϊςεισ αυτϊν, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
εκπροςωποφν ακροιςτικά ποςοςτό μικρότερο του τρία τοισ εκατό (3%). 

Η μετοχικι ιδιότθτα αποδεικνφεται από το Καταςτατικό τθσ Εταιρείασ και τα ςτοιχεία του Βιβλίου Μετόχων που τθρείται 
θλεκτρονικά κατά τθν παρ. 2 του άρκρου 40 του 4548/2018. το βιβλίο αυτό καταχωρίηονται οι μζτοχοι, με αναγραφι του 
ονοματεπωνφμου ι τθσ εταιρικισ επωνυμίασ και τθσ διεφκυνςθσ ι τθσ ζδρασ τουσ, κακϊσ και του επαγγζλματοσ και τθσ 
εκνικότθτασ του κάκε μετόχου. ε κάκε περίπτωςθ αναγράφεται ο αρικμόσ και θ κατθγορία των μετοχϊν, που κατζχει κάκε 
μζτοχοσ. 

Η μεταβίβαςθ των δεςμευμζνων μετοχϊν επιτρζπεται μετά από προθγοφμενθ ρθτι ειδικι ζγκριςθ του Δ.. τθσ εταιρείασ, θ 
οποία παρζχεται κατόπιν αιτιςεωσ του μετόχου που διακζτει τισ μετοχζσ εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ που δεν υπερβαίνει τουσ 
τρεισ (3) μινεσ από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ. Σο Δ.. τθσ εταιρείασ δεν μπορεί να εγκρίνει τθν μεταβίβαςθ μετοχϊν ςε φορείσ 
άλλουσ από εκείνουσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του παρόντοσ. Σο Δ.. τθσ εταιρείασ μπορεί να αρνθκεί τθν μεταβίβαςθ 
εφόςον τοφτο επιβάλλεται από το αιτιολογθμζνο ςυμφζρον τθσ εταιρείασ. Η μεταβίβαςθ μετοχϊν γίνεται με καταχϊριςθ ςτο 
βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάηοντα και το αποκτϊντα ι τουσ πλθρεξουςίουσ 
τουσ. Ζναντι τθσ εταιρείασ κεωρείται μζτοχοσ μόνο ο εγγεγραμμζνοσ ςτο βιβλίο αυτό. Αν δεν τθρθκεί αυτι θ διαδικαςία οιαδιποτε  
μεταβίβαςθ είναι απολφτωσ άκυρθ ζναντι τόςο τθσ εταιρείασ, όςο και των μετόχων, κακϊσ και ζναντι παντόσ τρίτου ι αρχισ. ε 
κάκε περίπτωςθ, παρζχεται δικαίωμα προτίμθςθσ υπζρ των μετόχων που υφίςτανται κατά τον ςυγκεκριμζνο χρόνο, ανάλογα με τθ 
ςυμμετοχι τουσ ςτο υφιςτάμενο κεφάλαιο. ε διαφορετικι περίπτωςθ, οι μετοχζσ που δεν αναλαμβάνονται από τουσ μετόχουσ, 
διατίκενται ελεφκερα από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Εταιρείασ, λαμβανομζνων υπόψθ των περιοριςμϊν του άρκρου 2, παρ. 2 
του ν.4674/2020 ςε τιμι όχι κατϊτερθ τθσ τιμισ που καταβάλλουν οι υφιςτάμενοι μζτοχοι. 

Οι μετοχζσ και τα δικαιϊματα από αυτζσ είναι αδιαίρετα ζναντι τθσ εταιρείασ και κάκε μετοχι παρζχει δικαίωμα μιασ ψιφου 
ςτθ Γενικι υνζλευςθ των μετόχων τθσ εταιρείασ. 

Η εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά δικζσ τθσ μετοχζσ παρά μόνον ςε εκείνεσ τισ περιπτϊςεισ που επιτρζπεται θ απόκτθςθ 
βάςει των διατάξεων του νόμου και του παρόντοσ. 

Απαγορεφεται θ ζκδοςθ μετοχϊν ςε τιμι κατϊτερθ από το άρτιο. Η διαφορά που προκφπτει από τθν ζκδοςθ μετοχϊν ςε τιμι 
ανϊτερθ του αρτίου δεν μπορεί να διατεκεί για πλθρωμι μεριςμάτων ι ποςοςτϊν, μπορεί όμωσ: (α) να κεφαλαιοποιθκεί ι (β) να 
ςυμψθφιςκεί προσ απόςβεςθ ηθμιϊν τθσ εταιρείασ, εκτόσ αν υπάρχουν αποκεματικά ι άλλα κονδφλια, τα οποία κατά τον νόμο 
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τον ςυμψθφιςμό των ηθμιϊν αυτϊν. 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΜΕΣΟΧΩΝ 

Οι μζτοχοι αςκοφν τα ςχετικά με τθ διοίκθςθ τθσ εταιρείασ δικαιϊματά τουσ μόνο με τθν ςυμμετοχι τουσ ςτθ Γενικι 
υνζλευςθ. Σα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ εκάςτθσ μετοχισ παρακολουκοφν τον κφριό τθσ, θ κυριότθτα δε του τίτλου αυτισ 
ςυνεπάγεται αυτοδικαίωσ τθν από μζρουσ εκάςτου μετόχου αποδοχι του Καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ και των μελλοντικϊν 
τροποποιιςεϊν του, κακϊσ επίςθσ και των αποφάςεων τθσ Γενικισ υνζλευςθσ, του Διοικθτικοφ υμβουλίου και των λοιπϊν 
εξουςιοδοτθμζνων οργάνων τθσ εταιρείασ, οι οποίεσ λαμβάνονται μζςα ςτα πλαίςια τθσ δικαιοδοςίασ τουσ και του νόμου. 

Κάκε μετοχι παρζχει δικαίωμα μίασ ψιφου ςτθ Γενικι υνζλευςθ. 
Κάκε μζτοχοσ υπόκειται ςτουσ Ελλθνικοφσ Νόμουσ. Εάν κατοικεί εκτόσ τθσ ζδρασ τθσ εταιρείασ λογίηεται ότι για τισ ςχζςεισ με τθν 
εταιρεία ζχει νόμιμθ κατοικία τθν ζδρα τθσ εταιρείασ όπου οφείλει να διορίηει αντίκλθτο. ε περίπτωςθ μθ διοριςμοφ τζτοιου 
αντικλιτου θ εταιρεία δικαιοφται να ενεργεί τισ προσ αυτόν δικαςτικζσ ι εξϊδικεσ κοινοποιιςεισ προσ τον Γραμματζα Πρωτοδικϊν 
τθσ ζδρασ τθσ εταιρείασ. 
Οι μζτοχοι ευκφνονται μόνον μζχρι του ποςοφ τθσ ονομαςτικισ αξίασ των μετοχϊν τουσ και δεν υπζχουν ουδεμία ευκφνθ πζραν 
αυτισ. 
Η εταιρεία για κανζναν λόγο δεν μπορεί να χορθγεί δάνεια ςτουσ μετόχουσ τθσ ι να εξαςφαλίηει οποιεςδιποτε απαιτιςεισ τθσ με 
αποδοχι ςαν ενζχυρο των δικϊν τθσ μετοχϊν. 
ε κάκε περίπτωςθ αφξθςθσ του κεφαλαίου παρζχεται δικαίωμα προτίμθςθσ ςε ολόκλθρο το νζο κεφάλαιο, υπζρ των μετόχων 
που υφίςτανται κατά το χρόνο τθσ ζκδοςθσ, ανάλογα με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο υφιςτάμενο κεφάλαιο. 

ΑΔΑ: ΨΤΠΘΩ9Π-Η7Η



Μετά τθν πάροδο τθσ προκεςμίασ, που όριςε το όργανο τθσ εταιρείασ που αποφάςιςε τθν αφξθςθ για τθν ενάςκθςθ του 
δικαιϊματοσ προτίμθςθσ, θ οποία με τθν επιφφλαξθ τιρθςθσ τθσ προκεςμίασ καταβολισ του κεφαλαίου όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 
20 του ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από δεκατεςςάρων (14) θμερϊν, οι μετοχζσ που δεν ζχουν αναλθφκεί, 
ςφμφωνα με τα παραπάνω, διατίκενται ελεφκερα από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ εταιρείασ, λαμβανομζνων υπόψθ των 
περιοριςμϊν του άρκρου 194 του ν. 3852/2010 περί τθσ νομικισ φφςθσ των μετοχϊν, ςε τιμι όχι κατϊτερθ τθσ τιμισ που 
καταβάλλουν οι υφιςτάμενοι μζτοχοι. 
Η πρόςκλθςθ για τθν ενάςκθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ, ςτθν οποία πρζπει να μνθμονεφεται υποχρεωτικά και θ προκεςμία 
μζςα ςτθν οποία πρζπει να αςκθκεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμζλεια τθσ εταιρίασ ςε δθμοςιότθτα. Με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ.2 του άρκρου 25 του ν. 4548/2018, θ κατά τα ανωτζρω πρόςκλθςθ και θ γνωςτοποίθςθ τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ του 
δικαιϊματοσ προτίμθςθσ μποροφν να παραλειφκοφν, εφόςον ςτθ Γενικι υνζλευςθ παρζςτθςαν μζτοχοι εκπροςωποφντεσ το 
ςφνολο του μετοχικοφ κεφαλαίου και ζλαβαν γνϊςθ τθσ προκεςμίασ που τάχκθκε για τθν ενάςκθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ 
ι διλωςαν τθν απόφαςι τουσ για τθν απ' αυτοφσ άςκθςθ ι μθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ. Κατ' εξαίρεςθ, θ δθμοςίευςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ των μετόχων για τθν ενάςκθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ μπορεί να αντικαταςτακεί με ςυςτθμζνεσ «επί 
αποδείξει» επιςτολζσ που κα αποςτζλλονται ςτουσ μετόχουσ. 
Με τουσ περιοριςμοφσ των διατάξεων του άρκρου 27 του Ν. 4548/2018, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, το δικαίωμα προτιμιςεωσ, μπορεί 
με απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ που λαμβάνεται με αυξθμζνθ απαρτία και πλειοψθφία να περιοριςκεί ι να καταργθκεί. 
Κάκε μζτοχοσ υποχρεοφται να ςυμβάλλει ςτο μζτρο των κοινωνικϊν, οικονομικϊν, επιςτθμονικϊν επαγγελματικϊν και λοιπϊν 
δυνατοτιτων του ιδίου, του προςωπικοφ του και των ςυνεργατϊν του με κάκε δυνατό τρόπο και μζςο ςτθν εξυπθρζτθςθ και 
υλοποίθςθ των ςκοπϊν τθσ εταιρείασ. Μθ τιρθςθ των ανωτζρω υποχρεϊςεων κακϊσ και ςυςτθματικι παραβίαςθ του 
καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ, των νόμων και των ςφννομων αποφάςεων των εταιρικϊν οργάνων δθμιουργοφν αξίωςθ τθσ εταιρείασ 
για αποκατάςταςθ κάκε ηθμίασ, μετά από ζγγραφθ πρόςκλθςθ του παραβιάςαντοσ για να εκφζρει τισ απόψεισ του εντόσ ευλόγου 
χρόνου. Ενζργειεσ, δράςεισ και ζργα, τα οποία ςε μια δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι ι ςυγκυρία δφναται να κεωρθκεί ότι ενδεχομζνωσ 
ωφελοφν ι παρζχουν αναπτυξιακό προβάδιςμα ςε ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ μετόχουσ ι / και τρίτουσ ςτο πλαίςιο πάντοτε 
των ςκοπϊν τθσ εταιρείασ και με γνϊμονα τθν βιϊςιμότθτα τθσ και ςε μακροπρόκεςμθ βάςθ, δεν δφναται ςε καμία περίπτωςθ να 
κεωρθκεί ότι ζρχονται ςε αντίκεςθ με το ιςχφον καταςτατικό οφτε ότι εξ αντιδιαςτολισ φζρουν ςε δυςμενζςτερθ κζςθ κάποιον/ ι 
κάποιουσ άλλουσ από τουσ μετόχουσ, τυχόν δε ενζργειεσ που μπορεί να παρακωλφουν τισ ανωτζρω ενζργειεσ , δράςεισ ι ζργα κα 
δφναται να κεωρθκεί, ανάλογα και με τισ ειδικότερεσ ςυνκικεσ ότι ςυνιςτοφν αντιεταιρικι και αντικαταςτατικι ςυμπεριφορά. 
Κανζνασ μζτοχοσ δεν δικαιοφται να ενεργεί για δικό του ι ξζνο λογαριαςμό, άμεςα ι ζμμεςα, πράξεισ αντίκετεσ με τα ςυμφζροντα 
τθσ εταιρείασ ι ανταγωνιςτικζσ προσ αυτά. τθν τελευταία περίπτωςθ υποχρεοφται ςε αποκατάςταςθ κάκε ηθμίασ τθσ εταιρείασ. 
Επιτρζπεται ςτουσ μετόχουσ να ςυμμετζχουν ςτο μετοχικό κεφάλαιο άλλων Ανωνφμων Εταιρειϊν, αν και εφόςον οι 
δραςτθριότθτεσ των εταιριϊν αυτϊν δεν είναι ανταγωνιςτικζσ με τθν εταιρεία. 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΑΤΞΗΗ ΜΕΣΟΧΙΚΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 

Κατά τθν διάρκεια τθσ πρϊτθσ πενταετίασ από τθν μετατροπι τθσ εταιρείασ ωσ Αναπτυξιακοφ Οργανιςμοφ ΟΣΑ, το Δ.. ζχει το 
δικαίωμα με απόφαςι του που παίρνει με πλειοψθφία των δφο τρίτων (2/3) του ςυνόλου των μελϊν του να αυξάνει το μετοχικό  
κεφάλαιο με τθν ζκδοςθ νζων μετοχϊν. Σο ποςό τθσ αφξθςθσ δεν μπορεί να υπερβεί το ποςό του μετοχικοφ κεφαλαίου που ζχει 
καταβλθκεί κατά τθ μετατροπι τθσ εταιρείασ ωσ Αναπτυξιακοφ Οργανιςμοφ ΟΣΑ. Η πιο πάνω εξουςία του Δ.. μπορεί να 
ανανεωκεί από τθν Γ.. για χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει τα πζντε (5) ζτθ για κάκε ανανζωςθ, με τθν επιφφλαξθ τθσ §4 
του άρκρου αυτοφ. 
Η Γ.. ζχει το δικαίωμα με απόφαςθ τθσ που λαμβάνεται με απλι απαρτία και πλειοψθφία να αυξάνει με μια ι διαδοχικζσ 
αυξιςεισ το μετοχικό κεφάλαιο με τθν ζκδοςθ νζων μετοχϊν μζχρι το τετραπλάςιο του αρχικά καταβεβλθμζνου μετοχικοφ 
κεφαλαίου ι το διπλάςιο από τθν ζγκριςθ τροποποίθςθσ του καταςτατικοφ. 
Κατ' εξαίρεςθ των διατάξεων των προθγουμζνων παραγράφων, ςτθν περίπτωςθ που τα αποκεματικά τθσ εταιρείασ υπερβοφν το 
ζνα δζκατο (1/10) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, για τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε 
απόφαςθ τθσ Γ.., με αυξθμζνθ απαρτία και πλειοψθφία των δφο τρίτων (2/3) των ψιφων που εκπροςωποφνται ςτθ ςυνζλευςθ. 
Οι ζκτακτεσ αυξιςεισ του κεφαλαίου που αποφαςίηονται ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2 και 3 του παρόντοσ άρκρου ςυνιςτοφν 
τροποποίθςθ του καταςτατικοφ, δεν υπόκεινται όμωσ ςε διοικθτικι ζγκριςθ, όπου αυτι απαιτείται κατά τον Ν.4548/2018. 
ε κάκε περίπτωςθ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου που δεν γίνεται με ειςφορά ςε είδοσ ι ζκδοςθ ομολογιϊν με δικαίωμα 
μετατροπισ τουσ ςε μετοχζσ, παρζχεται το δικαίωμα προτίμθςθσ ςε ολόκλθρο το νζο κεφάλαιο ι το ομολογιακό δάνειο υπζρ των 
κατά τθν εποχι τθσ ζκδοςθσ των μετοχϊν μετόχων ανάλογα με τθν ςυμμετοχι τουσ ςτο υφιςτάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τθν 
εφαρμογι του άρκρου 26 του Ν.4548/2018. Κατ' εξαίρεςθ θ πρόςκλθςθ για τθν ενάςκθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ είναι 
δυνατόν να γίνεται με ςυςτθμζνεσ επιςτολζσ που κα ςτζλνονται ςτουσ μετόχουσ. Μετά τθν πάροδο τθσ προκεςμίασ για τθν 
άςκθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ που δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από ζνα μινα και τθν οποία τάςςει το όργανο που 
αποφαςίηει τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου, δθλ. το Δ.. ι Γ.. οι μετοχζσ που τυχόν εκδόκθκαν, διατίκενται ελεφκερα από 
το Δ.. τθσ εταιρείασ. 

ΑΔΑ: ΨΤΠΘΩ9Π-Η7Η



Ο χρόνοσ, ο τρόποσ και οι προκεςμίεσ καταβολισ τθσ αξίασ των εκδιδόμενων νζων μετοχϊν και γενικά όλεσ οι λεπτομζρειεσ κάκε 
ζκδοςθσ ορίηονται πάντοτε από το όργανο που αποφαςίηει τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου (Γ.. ι Δ..), ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Ν.4548/2018. 

- Η προκεςμία καταβολισ τθσ αφξθςθσ του κεφαλαίου ορίηεται από το όργανο που ζλαβε τθ ςχετικι απόφαςθ (Δ.. ι Γ..) και 

δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκατεςςάρων (14) θμερϊν, οφτε μεγαλφτερθ των τεςςάρων (4) μθνϊν από τθν θμζρα 

που καταχωρίςκθκε θ απόφαςθ αυτι ςτο Γ.Ε.ΜΗ. 

- Η εμπρόκεςμθ καταβολι ι θ μθ καταβολι του κεφαλαίου πρζπει να πιςτοποιείται. Πιςτοποίθςθ καταβολισ δεν απαιτείται, αν 

θ αφξθςθ κεφαλαίου δεν γίνεται με νζεσ ειςφορζσ. 

- Η πιςτοποίθςθ πρζπει να λάβει χϊρα μζςα ςτο πρϊτο δίμθνο από τθ ςφςταςθ τθσ εταιρείασ και μζςα ςε ζνα (1) μινα από 
τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ καταβολισ του ποςοφ τθσ αφξθςθσ. Η πιςτοποίθςθ γίνεται με ζκκεςθ ορκωτοφ ελεγκτι λογιςτι ι 
ελεγκτικισ εταιρείασ, με μζριμνα του Δ.. μζςα ςτισ παραπάνω προκεςμίεσ. 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με αίτθςθ μετόχων, που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, το Διοικθτικό 
υμβοφλιο υποχρεοφται να ςυγκαλεί Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ των μετόχων, ορίηοντασ θμζρα ςυνεδρίαςθσ αυτισ, θ οποία δεν 
πρζπει να απζχει περιςςότερο από ςαράντα πζντε (45) θμζρεσ από τθν θμερομθνία επίδοςθσ τθσ αίτθςθσ ςτον Πρόεδρο του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου. Η αίτθςθ περιζχει το αντικείμενο τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. Εάν δεν ςυγκλθκεί Γενικι υνζλευςθ από το 
Διοικθτικό υμβοφλιο εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ, θ ςφγκλθςθ διενεργείται από τουσ 
αιτοφντεσ μετόχουσ με δαπάνεσ τθσ Εταιρίασ, με απόφαςθ του δικαςτθρίου, που εκδίδεται κατά τθ διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν 
μζτρων. τθν απόφαςθ αυτι ορίηονται ο τόποσ και ο χρόνοσ τθσ ςυνεδρίαςθσ, κακϊσ και θ θμεριςια διάταξθ. Η απόφαςθ δεν 
προςβάλλεται με ζνδικα μζςα. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο ςυγκαλεί τθ γενικι ςυνζλευςθ, ςφμφωνα με τισ γενικζσ διατάξεισ. 

Με αίτθςθ μετόχων, που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου κεφαλαίου, το Διοικθτικό υμβοφλιο 
υποχρεοφται να εγγράψει ςτθν θμεριςια διάταξθ Γενικισ υνζλευςθσ, που ζχει ιδθ ςυγκλθκεί, πρόςκετα κζματα, αν θ ςχετικι 
αίτθςθ περιζλκει ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο δεκαπζντε (15) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθ Γενικι υνζλευςθ. Σα πρόςκετα 
κζματα πρζπει να δθμοςιεφονται ι να γνωςτοποιοφνται, με ευκφνθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, κατά το άρκρο 20 του παρόντοσ, 
επτά (7) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθ Γενικι υνζλευςθ. Αν τα κζματα αυτά δεν δθμοςιευκοφν, οι αιτοφντεσ μζτοχοι 
δικαιοφνται να ηθτιςουν τθν αναβολι τθσ Γενικισ υνζλευςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του παρόντοσ άρκρου, και να 
προβοφν οι ίδιοι ςτθ δθμοςίευςθ, κατά τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παροφςασ παραγράφου, με δαπάνθ τθσ εταιρείασ. 
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο δεν είναι υποχρεωμζνο να προβαίνει ςτθν εγγραφι κεμάτων ςτθν θμεριςια διάταξθ οφτε ςτθ 
δθμοςίευςθ ι γνωςτοποίθςθ αυτϊν αν το περιεχόμενο αυτϊν ζρχεται προφανϊσ ςε αντίκεςθ με το νόμο ι τα χρθςτά ικθ. 

Με αίτθςθ μετόχου ι μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου κεφαλαίου, ο πρόεδροσ τθσ 
υνζλευςθσ υποχρεοφται να αναβάλει μία μόνο φορά τθ λιψθ αποφάςεων από τθ Γενικι υνζλευςθ, τακτικι ι ζκτακτθ, για όλα ι 
οριςμζνα κζματα, ορίηοντασ θμζρα ςυνζχιςθσ τθσ ςυνεδρίαςθσ, αυτιν που ορίηεται ςτθν αίτθςθ των μετόχων, θ οποία όμωσ δεν 
μπορεί να απζχει περιςςότερο από είκοςι (20) θμζρεσ από τθ χρονολογία τθσ αναβολισ. Η φςτερα από αναβολι Γενικι υνζλευςθ 
αποτελεί ςυνζχιςθ τθσ προθγοφμενθσ και δεν απαιτείται θ επανάλθψθ των διατυπϊςεων δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ των 
μετόχων. τθ ςυνζλευςθ αυτι μποροφν να μετζχουν και νζοι μζτοχοι, τθρουμζνων των ςχετικϊν διατυπϊςεων ςυμμετοχισ. 

Υςτερα από αίτθςθ οποιουδιποτε μετόχου, που υποβάλλεται ςτθν εταιρεία πζντε (5) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από 
τθ Γενικι υνζλευςθ, το Διοικθτικό υμβοφλιο υποχρεοφται να παρζχει ςτθ γενικι ςυνζλευςθ τισ αιτοφμενεσ ςυγκεκριμζνεσ 
πλθροφορίεσ για τισ υποκζςεισ τθσ εταιρείασ, ςτο μζτρο που αυτζσ είναι ςχετικζσ με τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. 
Τποχρζωςθ παροχισ πλθροφοριϊν δεν υφίςταται, όταν οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ διατίκενται ιδθ ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ 
εταιρείασ, ιδίωσ με τθ μορφι ερωτιςεων και απαντιςεων. Επίςθσ, με αίτθςθ μετόχων, που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) 
του καταβεβλθμζνου κεφαλαίου, το Διοικθτικό υμβοφλιο υποχρεοφται να ανακοινϊνει ςτθ Γενικι υνζλευςθ, εφόςον είναι 
τακτικι, τα ποςά που, κατά τθν τελευταία διετία, καταβλικθκαν ςε κάκε μζλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ι τουσ διευκυντζσ τθσ 
εταιρείασ, κακϊσ και κάκε παροχι προσ τα πρόςωπα αυτά από οποιαδιποτε αιτία ι ςφμβαςθ τθσ εταιρείασ με αυτοφσ. ε όλεσ τισ 
παραπάνω περιπτϊςεισ το Διοικθτικό υμβοφλιο μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι των πλθροφοριϊν για αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο, 
ο οποίοσ αναγράφεται ςτα πρακτικά. Σζτοιοσ λόγοσ μπορεί να είναι, κατά τισ περιςτάςεισ, θ εκπροςϊπθςθ των αιτοφντων μετόχων 
ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο, ςφμφωνα με τα άρκρα 79 ι 80 του ν. 4548/2018. τισ περιπτϊςεισ τθσ παροφςασ παραγράφου το 
Διοικθτικό υμβοφλιο μπορεί να απαντιςει ενιαία ςε αιτιςεισ μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. 

Υςτερα από αίτθςθ μετόχων, που εκπροςωποφν το ζνα δζκατο (1/10) του καταβεβλθμζνου κεφαλαίου θ οποία υποβάλλεται 
ςτθν εταιρεία μζςα ςτθν προκεςμία τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, το Διοικθτικό υμβοφλιο υποχρεοφται να παρζχει ςτθ Γενικι 
υνζλευςθ πλθροφορίεσ για τθν πορεία των εταιρικϊν υποκζςεων και τθν περιουςιακι κατάςταςθ τθσ εταιρείασ. Σο Διοικθτικό 
υμβοφλιο μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι των πλθροφοριϊν για αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο, ο οποίοσ αναγράφεται ςτα πρακτικά. 
Σζτοιοσ λόγοσ μπορεί να είναι, κατά τισ περιςτάςεισ, θ εκπροςϊπθςθ των αιτοφντων μετόχων ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο, ςφμφωνα 
με τα άρκρα 79 ι 80 του ν. 4548/2018, εφόςον τα αντίςτοιχα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ζχουν λάβει τθ ςχετικι 
πλθροφόρθςθ κατά τρόπο επαρκι. 
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τισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 4 και 5 του παρόντοσ, τυχόν αμφιςβιτθςθ ωσ προσ το βάςιμο ι μθ τθσ αιτιολογίασ 
άρνθςθσ εκ μζρουσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου παροχισ των πλθροφοριϊν, επιλφεται από το δικαςτιριο με απόφαςι του, που 
εκδίδεται κατά τθ διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν μζτρων. Με τθν ίδια απόφαςθ το δικαςτιριο υποχρεϊνει και τθν εταιρεία να 
παράςχει τισ πλθροφορίεσ που αρνικθκε. Η απόφαςθ δεν προςβάλλεται με ζνδικα μζςα. 

Υςτερα από αίτθςθ μετόχων, που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου κεφαλαίου, θ ψθφοφορία ςε 
κάποιο κζμα ι κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ ενεργείται με φανερι ψθφοφορία. 

Υςτερα από αίτθςθ οποιουδιποτε μετόχου, υποβαλλόμενθ κατά πάντα χρόνο, το Διοικθτικό υμβοφλιο οφείλει μζςα ςε 
είκοςι (20) θμζρεσ να πλθροφοριςει το μζτοχο για το φψοσ του κεφαλαίου τθσ εταιρείασ, τισ κατθγορίεσ των μετοχϊν που ζχουν 
εκδοκεί και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε κατθγορίασ, ιδίωσ προνομιοφχων, με τα δικαιϊματα που κάκε κατθγορία παρζχει, 
κακϊσ και τισ τυχόν δεςμευμζνεσ μετοχζσ, τόςο κατά τον αρικμό τουσ όςο και τουσ περιοριςμοφσ που προβλζπονται. Ο μζτοχοσ κα 
δικαιοφται επίςθσ να πλθροφορθκεί πόςεσ και τι είδουσ μετοχζσ διακζτει ο ίδιοσ, όπωσ αυτζσ προκφπτουν από το βιβλίο μετόχων. 
Αν οι παραπάνω πλθροφορίεσ είναι ιδθ αναρτθμζνεσ ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ εταιρείασ, δεν απαιτείται να παραςχεκοφν, κα 
πρζπει όμωσ να υποδειχκεί ςτο μζτοχο ςε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τισ αναηθτιςει. 

Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων για τθν προςταςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, κάκε μζτοχοσ μπορεί να 
ηθτιςει να του χορθγθκεί πίνακασ των μετόχων τθσ εταιρείασ, με ζνδειξθ του ονοματεπωνφμου, τθσ διεφκυνςθσ και του αρικμοφ 
μετοχϊν κάκε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεοφται να περιλάβει ςτον πίνακα μετόχουσ που κατζχουν μζχρι ζνα εκατοςτό (1%) 
του κεφαλαίου. 

ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ του παρόντοσ άρκρου οι αιτοφντεσ μζτοχοι οφείλουν να αποδεικνφουν τθ μετοχικι τουσ ιδιότθτα και, 
εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 4 και τθσ παραγράφου 8, τον αρικμό των μετοχϊν που κατζχουν 
κατά τθν άςκθςθ του ςχετικοφ δικαιϊματοσ. 

Δικαίωμα να ηθτιςουν ζλεγχο τθσ εταιρείασ από το δικαςτιριο τθσ περιφζρειασ ςτθν οποία εδρεφει θ εταιρεία που δικάηει 
κατά τθ διαδικαςία τθσ εκοφςιασ δικαιοδοςίασ, ζχουν μζτοχοι τθσ εταιρείασ που αντιπροςωπεφουν τουλάχιςτον το ζνα εικοςτό 
(1/20) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου. Ο κατά τθν παροφςα παράγραφο ζλεγχοσ διατάςςεται, εάν πικανολογοφνται 
πράξεισ που παραβιάηουν διατάξεισ των νόμων ι του καταςτατικοφ τθσ εταιρίασ ι αποφάςεισ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ. ε κάκε 
περίπτωςθ, θ αίτθςθ ελζγχου πρζπει να υποβάλλεται εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθν ζγκριςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ 
χριςθσ, εντόσ τθσ οποίασ τελζςτθκαν οι καταγγελλόμενεσ πράξεισ. 

Μζτοχοι τθσ εταιρείασ, που εκπροςωποφν το ζνα πζμπτο (1/5) του καταβεβλθμζνου κεφαλαίου, δικαιοφνται να ηθτιςουν από 
το δικαςτιριο τθσ παρ. 11 τον ζλεγχο τθσ εταιρείασ, εφόςον από τθν όλθ πορεία αυτισ κακίςταται πιςτευτό ότι θ διοίκθςθ των 
εταιρικϊν υποκζςεων δεν αςκείται όπωσ επιβάλλει θ χρθςτι και ςυνετι διαχείριςθ' 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 ΑΡΘΡΟ 12 ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΣΕΙΑ 

Η εταιρεία διοικείται από 7/μελζσ Διοικθτικό υμβοφλιο που αποτελείται από ςυμβοφλουσ, μζτοχουσ ι μθ. Οι ςφμβουλοι είναι 
πάντοτε επανεκλζξιμοι και ελευκζρα ανακλθτοί. 
Σα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου εκλζγονται με τα ταυτάρικμα αναπλθρωματικά τουσ από τθ Γ.. των μετόχων, κατά τισ 
διατάξεισ του Ν.4548/2018, και για 5ετι κθτεία. Η κθτεία των μελϊν του Δ.. παρατείνεται μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ, εντόσ 
τθσ οποίασ πρζπει να ςυνζλκει θ αμζςωσ επόμενθ τακτικι Γ.. και μζχρι τθ λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 85 του Ν.4548/2018. Εξαιρουμζνου του Προζδρου, ο Διευκφνων ςφμβουλοσ τθσ εταιρείασ και τα εκτελεςτικά μζλθ του Δ.. 
δεν μπορεί να είναι αιρετοί εκπρόςωποι των δθμοτικϊν ι περιφερειακϊν ςυμβουλίων των μετόχων ΟΣΑ. Σα εκτελεςτικά μζλθ του 
Δ.., κατζχουν υποχρεωτικά αποδεδειγμζνθ εργαςιακι εμπειρία ςτον ςχεδιαςμό, ςτθν εκτζλεςθ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
προγραμμάτων και ςτθν επιχειρθματικι, οικονομικι και γενικότερα βιϊςιμθ ανάπτυξθ των τοπικϊν κοινωνιϊν. 
Σζςςερισ ςυνεχείσ αδικαιολόγθτεσ απουςίεσ μζλουσ του Δ.. από τισ ςυνεδριάςεισ τοφτου εκλαμβάνονται ωσ παραίτθςι του, 
απαιτοφμενθσ προσ τοφτο ςχετικισ απόφαςθσ του Δ.. 
Εάν λόγω κανάτου, παραίτθςθσ ι άλλου λόγου κενωκεί θ κζςθ ενόσ ι περιςςοτζρων εκλεγζντων ςυμβοφλων, οι υπόλοιποι, 
εφόςον είναι τουλάχιςτον τζςςερεισ (4), εκλζγουν προςωρινά αντικαταςτάτθ για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ του υμβοφλου που κα 
αναπλθρϊνεται. Η εκλογι αυτι υποβάλλεται ςε δθμοςιότθτα και ανακοινϊνεται από το Δ.. ςτθν αμζςωσ προςεχι Γ.. Οι πράξεισ 
του υμβοφλου που εκλζχκθκε με αυτόν τον τρόπο κεωροφνται ζγκυρεσ ακόμθ κι αν θ εκλογι δεν ζχει εγκρικεί από τθν Γ.. 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΤΓΚΡΟΣΗΗ Ε ΩΜΑ 

Σο Διοικθτικό υμβοφλιο, αμζςωσ μετά τθν εκλογι του από τθν Γενικι υνζλευςθ, ςυνζρχεται και ςυγκροτείται ςε ςϊμα και 
εκλζγει κατά τθν πρϊτθ μετά τθν εκλογι του ςυνεδρίαςθ και με ονομαςτικι ψθφοφορία τον Πρόεδρο τον Αντιπρόεδρο και τον 
Διευκφνοντα φμβουλο. Η ςυγκρότθςθ του Δ.. ςε ςϊμα, κακϊσ και οι αντικαταςτάςεισ μελϊν του κατά τα προθγοφμενα, 
δθμοςιεφονται ςφμφωνα με τθ νομοκεςία για τισ Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ. 
Ο Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου προΐςταται των ςυνεδριάςεων, διευκφνει τισ εργαςίεσ αυτοφ και ενθμερϊνει το 
υμβοφλιο για τθ λειτουργία τθσ Εταιρείασ. Σον Πρόεδρο όταν απουςιάηει αναπλθρϊνει ο Αντιπρόεδροσ. Σο Δ.. ορίηει από τα 
εκτελεςτικά μζλθ του Διευκφνοντα φμβουλο, και κακορίηει με απόφαςι του τισ αρμοδιότθτεσ των εκτελεςτικϊν μελϊν του. 
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τθν εταιρεία δφναται να υπάρχει Γενικόσ Διευκυντισ που ορίηεται με απόφαςθ του Δ.. Η κθτεία του ακολουκεί τθ κθτεία του 
Δ.. και μπορεί να ανανεϊνεται. Ο Γενικόσ Διευκυντισ πρζπει να κατζχει υποχρεωτικά αποδεδειγμζνθ εργαςιακι εμπειρία ςτον 
ςχεδιαςμό, ςτθν εκτζλεςθ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν προγραμμάτων και ςτθν επιχειρθματικι, οικονομικι και γενικότερα 
βιϊςιμθ ανάπτυξθ των τοπικϊν κοινωνιϊν. Σο Δ.. μπορεί παράλλθλα με τον Διευκφνοντα φμβουλο ι αντί γι' αυτόν αποδϊςει τισ 
ςχετικζσ αρμοδιότθτεσ ςτον Γενικό Διευκυντι τθσ εταιρείασ. 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΚΩΛΤΜΑΣΑ-ΑΤΜΒΙΒΑΣΑ 

Δεν εκλζγονται ωσ μζλθ ςτο Δ.. 
α) όςοι ζχουν καταδικαςτεί για κακοφργθμα, 
β) όςοι ζχουν ςτερθκεί τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα ςφμφωνα με τα άρκρα 59 και 65 του Ποινικοφ Κϊδικα και γ) όςοι ζχουν 
ςτερθκεί από τθν ελεφκερθ διαχείριςθ τθσ περιουςίασ τουσ. 
Σα περιςτατικά και καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, αν επζλκουν μετά τθν εκλογι, επιφζρουν 
αυτόματθ ζκπτωςθ του ςυγκεκριμζνου ςυμβοφλου. 
Δεν επιτρζπεται ςτουσ εκπροςϊπουσ των μετόχων ςτθ Γενικι υνζλευςθ, τα μζλθ του Δ. τθσ Εταιρείασ και ςτουσ Διευκυντζσ 
αυτισ, να ςυμμετζχουν ςε επιχειριςεισ ι ςτθ διοίκθςθ επιχειριςεων ι να διατθροφν προςωπικζσ επιχειριςεισ ι να εργάηονται ςε 
επιχειριςεισ που ζχουν ίδιο αντικείμενο με τθν Εταιρεία ι επιδιϊκουν κάποιον από τουσ ςκοποφσ τθσ ι να μετζχουν ωσ 
ομόρρυκμοι εταίροι εταιρειϊν που επιδιϊκουν τζτοιου είδουσ ςκοποφσ, χωρίσ να ζχουν τθν άδεια τθσ Γενικισ υνζλευςθσ των 
μετόχων. 
Δεν μπορεί να είναι μζλθ του Δ.. όςοι είναι με οποιαδιποτε μορφι, εργολάβοι ι προμθκευτζσ τθσ Εταιρείασ και όςοι 
ςυμμετζχουν ςτθ Διοίκθςθ ι είναι διευκυντικά ςτελζχθ ςε επιχειριςεισ που είναι εργολάβοι ι προμθκευτζσ τθσ Εταιρείασ. 
Επιτρζπεται ςε μζλθ του Δ.. τθσ Εταιρίασ να μετζχουν ςε Δ.. άλλων Ανωνφμων Αναπτυξιακϊν Εταιριϊν Ο.Σ.Α., κακότι οι 
δραςτθριότθτεσ των Εταιριϊν αυτϊν δεν είναι ανταγωνιςτικζσ με τθν Εταιρία. 
Κατ' εξαίρεςθ, επιτρζπεται να είναι μζλθ του Δ.. τθσ Εταιρείασ, μζλθ τθσ Διοίκθςθσ ι διευκυντικά ςτελζχθ επιχειριςεων που είναι 
εργολάβοι ι προμθκευτζσ τθσ Εταιρείασ, αν οι τελευταίεσ είναι κυγατρικζσ τθσ Εταιρείασ ι αν θ Εταιρεία ςυμμετζχει ςτο κεφάλαιό 
τουσ ι αν ζχουν ςυςτιςει κοινοπραξία ι κοινι Εταιρεία, με προχπόκεςθ τθν προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ των 
μετόχων τθσ Εταιρείασ. 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

Σο Δ.. είναι αρμόδιο να αποφαςίςει για κάκε πράξθ που αφορά τθ διαχείριςθ τθσ περιουςίασ τθσ Εταιρείασ και τθν εκπροςϊπθςθ 
τθσ Εταιρείασ, γενικά τθ δραςτθριότθτα αυτισ, να παίρνει όλα τα ζνδικα μζςα και αποφάςεισ για τθν πραγματοποίθςθ του ςκοποφ 
τθσ Εταιρείασ. 
Εξαιροφνται από τθν αρμοδιότθτα του Διοικθτικοφ υμβουλίου τα κζματα εκείνα, τα οποία κατά τισ διατάξεισ του Νόμου ι του 
παρόντοσ καταςτατικοφ υπάγονται ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα τθσ Γενικισ υνζλευςθσ ι εκείνα για τα οποία ζχει ιδθ 
αποφανκεί θ Γενικι υνζλευςθ. Οι πράξεισ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτόσ του εταιρικοφ ςκοποφ, 
δεςμεφουν τθν εταιρεία απζναντι τθσ τρίτουσ, εκτόσ εάν αποδειχκεί ότι ο τρίτοσ γνϊριηε τθν υπζρβαςθ του εταιρικοφ ςκοποφ ι 
όφειλε να τθν γνωρίηει. Περιοριςμοί τθσ εξουςίασ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου από το καταςτατικό ι από απόφαςθ τθσ γενικισ 
ςυνζλευςθσ δεν αντιτάςςονται ςε τρίτουσ ακόμθ και αν ζχουν υποβλθκεί ςε διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ. 
Με τθν επιφφλαξθ όςων ςτθν ςυνζχεια αναφζρονται για τα εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, αυτό (το Δ..) μπορεί 
με απόφαςι του να ανακζτει ςε ζνα ι περιςςότερα πρόςωπα τθν άςκθςθ ςυγκεκριμζνθσ εξουςίασ ι αρμοδιότθτασ κακϊσ και τθν 
εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ ςε απόλυτα ςυγκεκριμζνο κζμα, κακορίηοντασ ςυγχρόνωσ και τθν ζκταςθ και τθν χρονικι διάρκεια 
αυτισ τθσ ανάκεςθσ. Επιτρζπεται με απόφαςθ του Δ.. να ςυγκροτοφνται: 
α)Εκτελεςτικι Επιτροπι από εκτελεςτικά μζλθ και να ανατίκενται ςε αυτιν οριςμζνεσ εξουςίεσ ι κακικοντα του Δ.. 
β)Επιτροπζσ διαχείριςθσ ζργων και προγραμμάτων και να εκχωροφνται ςε αυτζσ οριςμζνεσ εξουςίεσ και κακικοντα του Δ.. τισ 
περιπτϊςεισ των εδαφίων α' και β' τθσ παροφςθσ παραγράφου, θ ςφνκεςθ, οι αρμοδιότθτεσ, τα κακικοντα και ο τρόποσ λιψθσ 
των αποφάςεων των επιτροπϊν κακϊσ και κάκε κζμα που αφορά τθ λειτουργία τουσ ρυκμίηονται με τθν απόφαςθ του Δ.. 
ςχετικά με τθ ςυγκρότθςι τουσ. 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΤΓΚΛΗΗ - ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

Σο Δ.. ςυνζρχεται και ςυνεδριάηει τακτικά ςτθν ζδρα τθσ Εταιρείασ, ζκτακτα δε ςε οποιαδιποτε πόλθ τθσ Πελοποννιςου. Σο Δ.. 
ςυγκαλείται από τον Πρόεδρο ι τον αναπλθρωτι του ςε μζρα και ϊρα που ορίηονται απ' αυτόν, κάκε φορά που ο Νόμοσ ι οι 
ανάγκεσ τθσ Εταιρείασ το απαιτοφν ι κάκε φορά που δυο (2) ςφμβουλοι το ηθτιςουν. ε κάκε περίπτωςθ το Διοικθτικό υμβοφλιο 
ςυνεδριάηει ζγκυρα εκτόσ τθσ ζδρασ του ςε άλλο τόπο, εφόςον παρίςτανται και αντιπροςωπεφονται όλα τα μζλθ και ουδείσ 
αντιλζγει ςτθν πραγματοποίθςθσ αυτισ. 
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο ςυγκαλείται από τον Πρόεδρo ι τον αναπλθρωτι του, με πρόςκλθςθ που γνωςτοποιείται ςτα μζλθ του, 
τρεισ (3) τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθ ςυνεδρίαςθ τθσ εταιρείασ. Η πρόςκλθςθ μπορεί να γίνει και με αποςτολι e-
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mail ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ κάκε μζλουσ του Δ.. τθν πρόςκλθςθ πρζπει να αναγράφονται με ςαφινεια και τα κζματα τθσ 
θμεριςιασ διάταξθσ, διαφορετικά θ λιψθ αποφάςεων επιτρζπεται μόνο εφόςον παρίςτανται ι αντιπροςωπεφονται όλα τα μζλθ 
του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και κανείσ δεν αντιλζγει ςτθ λιψθ αποφάςεων. 
τθν περίπτωςθ που θ ςυνεδρίαςθ ηθτθκεί από τρία (3) από τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, ο Πρόεδροσ ι ο αναπλθρωτισ 
του υποχρεοφται: α) Να ςυγκαλεί το Διοικθτικό υμβοφλιο ορίηοντασ θμζρα και ϊρα ςυνεδριάςεωσ αυτοφ, προκειμζνου να 
ςυνζλκει εντόσ προκεςμίασ επτά (7) θμερϊν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ. Β) Να κζτει ςτθν θμερθςία διάταξθ τθσ πρϊτθσ μετά 
τθν υποβολι τθσ ςχετικισ αιτιςεωσ ςυνεδριάςεωσ, με ποινι απαραδζκτου, κάκε κζμα που προτάκθκε από τουσ υμβοφλουσ οι 
οποίοι ηιτθςαν τθν ςφγκλθςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. ε περίπτωςθ άρνθςθσ του Προζδρου να ςυγκαλζςει το Διοικθτικό 
υμβοφλιο εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ ι εκπρόκεςμθσ ςφγκλθςισ του, επιτρζπεται ςτουσ ςυμβοφλουσ που ηιτθςαν τθν 
ςφγκλθςθ να ςυγκαλζςουν αυτοί το Διοικθτικό υμβοφλιο εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ των 
επτά (7) θμερϊν του αμζςωσ προθγοφμενου εδαφίου, γνωςτοποιϊντασ τθν ςχετικι πρόςκλθςθ ςτα λοιπά μζλθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου. 
Η ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου μπορεί να διεξαχκεί με τθλεδιάςκεψθ ωσ προσ οριςμζνα ι και ωσ προσ όλα τα μζλθ. 
τθν περίπτωςθ αυτι θ πρόςκλθςθ προσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου περιλαμβάνει τισ αναγκαίεσ πλθροφορίεσ και 
τεχνικζσ οδθγίεσ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ ςυνεδρίαςθ. ε κάκε περίπτωςθ κάκε μζλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου μπορεί να 
αξιϊςει να διεξαχκεί θ ςυνεδρίαςθ με τθλεδιάςκεψθ ωσ προσ αυτόν, αν κατοικεί ςε άλλθ χϊρα από εκείνθ όπου διεξάγεται θ 
ςυνζλευςθ ι αν υπάρχει άλλοσ ςπουδαίοσ λόγοσ, ιδίωσ αςκζνεια ι αναπθρία. 

ΑΡΘΡΟ 17 
Απαρτία και Λιψθ αποφάςεων 

Σο Δ.. βρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει ζγκυρα εάν παρευρίςκονται ι αντιπροςωπεφονται ςε αυτό το ιμιςυ πλζον ενόσ των 
ςυμβοφλων, ουδζποτε ο αρικμόσ των παρόντων μετόχων δφναται να είναι ελάςςων των τριϊν. Κάκε ςφμβουλοσ δφναται να 
αντιπροςωπεφει εγκφρωσ μόνον ζναν ζτερο ςφμβουλο, βάςει ζγγραφθσ εξουςιοδότθςθσ θ οποία δίδεται για μια ι περιςςότερεσ 
ςυνεδριάςεισ. Αντιπροςϊπευςθ υμβοφλου από μθ φμβουλο δεν είναι ζγκυρθ, εκτόσ αν θ αντιπροςϊπευςθ ανατεκεί ςε τυχόν 
αναπλθρωματικό μζλοσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου. 
Οι αποφάςεισ του Δ.. λαμβάνονται με απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων και αντιπροςωπευόμενων μελϊν, εκτόσ από τισ 
περιπτϊςεισ για τισ οποίεσ προβλζπεται από το νόμο ι το παρόν καταςτατικό αυξθμζνθ πλειοψθφία. ε περίπτωςθ ιςοψθφίασ δεν 
υπεριςχφει θ ψιφοσ του Προζδρου. 
Σα μζλθ του Δ.. ψθφίηουν ςτισ ςυνεδριάςεισ του για κάκε ηιτθμα με φανερι ψθφοφορία. Όταν πρόκειται για προςωπικό κζμα, οι 
αποφάςεισ παίρνονται με μυςτικι ψθφοφορία. 
Περί των ςυηθτιςεων και αποφάςεων του Διοικθτικοφ υμβουλίου, τθροφνται πρακτικά, τα οποία καταχωροφνται περιλθπτικά ςε 
ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τθρείται και θλεκτρονικά και υπογράφονται από τα παριςτάμενα μζλθ. Κανζνασ φμβουλοσ δεν ζχει 
το δικαίωμα να αρνθκεί να υπογράψει τα πρακτικά τθσ υνεδρίαςθσ που ζλαβε μζροσ, επί ποινι ανακλιςεωσ του οριςμοφ του, 
δικαιοφται όμωσ να ηθτιςει να γραφεί θ γνϊμθ του, εάν διαφωνεί με τθν απόφαςθ που ελιφκθ. ε περίπτωςθ θκελθμζνθσ μθ 
υπογραφισ, τοφτο καταγράφεται ςτα πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα υπόλοιπα μζλθ του Δ.., και το 
κζμα ειςάγεται για απόφαςθ ςτθ Γενικι υνζλευςθ. 
το βιβλίο καταχωροφνται και οι γνϊμεσ μελϊν κατόπιν αιτιςεϊσ τουσ, εφόςον αφορά ρθτϊσ ςε κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ και 
δεν ζρχεται ςε αντίκεςθ με τον νόμο μθ τα χρθςτά ικθ. 
Αντίγραφα ι αποςπάςματα από το Βιβλίο των πρακτικϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου, εκδίδονται επιςιμωσ από τον, κατά τον 
χρόνο τθσ εκδόςεωσ του αντιγράφου ι αποςπάςματοσ, Πρόεδρο ι Αντιπρόεδρο του Διοικθτικοφ υμβουλίου ι Διευκφνοντα 
φμβουλο, χωρίσ να απαιτείται άλλθ επικφρωςι τουσ. 
Η κατάρτιςθ και υπογραφι πρακτικοφ από όλα τα μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι τουσ αντιπροςϊπουσ τουσ ιςοδυναμεί με 
απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, ακόμθ και αν δεν ζχει προθγθκεί ςυνεδρίαςθ. Η ρφκμιςθ αυτι ιςχφει και αν όλοι οι 
ςφμβουλοι ι οι αντιπρόςωποί τουσ ςυμφωνοφν να αποτυπωκεί πλειοψθφικι απόφαςι τουσ ςε πρακτικό, χωρίσ ςυνεδρίαςθ. Σο 
ςχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλουσ τουσ ςυμβοφλουσ. 
Οι υπογραφζσ των ςυμβοφλων ι των αντιπροςϊπων τουσ μποροφν να αντικακίςτανται με ανταλλαγι μθνυμάτων μζςω 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (email) ι άλλα θλεκτρονικά μζςα. Σο πρακτικό που καταρτίηεται δια προςυπογραφισ χωρίσ 
ςυνεδρίαςθ καταχωρίηεται ςτο βιβλίο πρακτικϊν, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του παρόντοσ. 

ΑΡΘΡΟ 18 

ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. 

Εκτελεςτικά μζλθ του Δ.. είναι ο Πρόεδροσ και ο Διευκφνων φμβουλοσ. 
Ο Πρόεδροσ εκπροςωπεί τθν εταιρία δικαςτικϊσ και εξωδίκωσ ςτθν ζκταςθ που ορίηεται από το παρόν καταςτατικό και τισ 
αποφάςεισ των εταιρικϊν οργάνων. Ο Διευκφνων φμβουλοσ εκπροςωπεί τθν εταιρεία ζπειτα από απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου. 
Οι ανωτζρω, ωσ νόμιμοι εκπρόςωποι, εκπροςωποφν, ενεργϊντασ και ο κακζνασ ξεχωριςτά τθν εταιρεία δικαςτικά και 
εξωδικαςτικά. Ενδεικτικϊσ, ο κακζνασ ξεχωριςτά εκπροςωπεί τθν εταιρεία απζναντι ςε κάκε αρχι, φυςικό ι νομικό πρόςωπο 
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ιδιωτικοφ ι δθμοςίου δικαίου, ςυμμετζχει για λογαριαςμό τθσ εταιρείασ ςε γενικζσ ςυνελεφςεισ εταιρειϊν ι φορζων ςτουσ 
οποίουσ ςυμμετζχει θ Εταιρεία και διορίηει νομικοφσ παραςτάτεσ για τθν εκπροςϊπθςι τθσ. 
Όλεσ οι ανωτζρω εξουςίεσ και αρμοδιότθτεσ των κατά τα ανωτζρω εκτελεςτικϊν μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου 
εξειδικεφονται και προςδιορίηονται ειδικότερα με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και ςφμφωνα με τον νόμο, το 
καταςτατικό, τισ αποφάςεισ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ και τουσ εκάςτοτε ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ λειτουργίασ τθσ εταιρίασ. 

ΑΡΘΡΟ 19 

Αποηθμιϊςεισ μελϊν Δ. 

Εξαιρουμζνων των εκτελεςτικϊν μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου, τα οποία δεν μποροφν να είναι αιρετοί εκπρόςωποι των 
ςυμβουλίων των μετόχων ΟΣΑ με εξαίρεςθ των Προζδρο, τα υπόλοιπα μζλθ δεν δικαιοφνται αμοιβισ ι άλλων παροχϊν. 
Οι αμοιβζσ των εκτελεςτικϊν μελϊν του Δ.. κακορίηονται με απόφαςθ του Δ.., είναι δε ανάλογεσ με αμοιβζσ για αντίςτοιχεσ 
κζςεισ ευκφνθσ του Δθμοςίου Σομζα και εγκρίνονται από τθν τακτικι Γ.. 
Αμοιβι ςε μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου για υπθρεςίεσ προσ τθν εταιρεία βάςει ειδικισ ςχζςθσ, όπωσ ενδεικτικϊσ, από 
ςφμβαςθ εργαςίασ, ζργου ι εντολισ καταβάλλεται με τισ προχποκζςεισ των άρκρων 99 ζωσ 101 του ν. 4548/2018. 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΕΤΘΤΝΕ ΜΕΛΩΝ Δ..- ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Κάκε μζλοσ του Δ.. ευκφνεται ζναντι τθσ Εταιρείασ κατά τθ διοίκθςθ των εταιρικϊν υποκζςεων υφίςταται λόγω πράξθσ ι 
παράλειψθσ που ςυνιςτά παράβαςθ των κακθκόντων του.. Επίςθσ ευκφνεται, εάν ο Ιςολογιςμόσ περιζχει παραλείψεισ ι ψευδείσ 
δθλϊςεισ και αποκρφπτει τθν πραγματικι κατάςταςθ τθσ 
Εταιρείασ, κακϊσ και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ που προβλζπουν οι εκάςτοτε ιςχφουςεσ νομοκετικζσ διατάξεισ. Η ευκφνθ αυτι δεν 
υφίςταται, αν το μζλοσ του Δ.. αποδείξει ότι κατζβαλε τθν επιμζλεια του ςυνετοφ επιχειρθματία. Η επιμζλεια αυτι κρίνεται με 
βάςθ και τθν ικανότθτα του κάκε μζλουσ και τα κακικοντα που του ζχουν ανατεκεί. Η ευκφνθ δεν υφίςταται προκειμζνου για 
πράξεισ ι παραλείψεισ που ςτθρίηονται ςε ςφννομθ απόφαςθ τθσ Γ ι που αφοροφν εφλογθ επιχειρθματικι απόφαςθ, θ οποία 
ελιφκθ με καλι πίςτθ, με βάςθ επαρκείσ πλθροφορίεσ και αποκλειςτικά προσ εξυπθρζτθςθ του εταιρικοφ ςυμφζροντοσ. 
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο ζχει τθν υποχρζωςθ ζγκαιρθσ, πλιρουσ και επιμελοφσ άςκθςθσ των αξιϊςεων τθσ εταιρείασ κατά των 
προςϊπων που ζχουν ευκφνθ, ςφμφωνα με το παρόν άρκρο, ςτακμίηοντασ το εταιρικό ςυμφζρον. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο 
οφείλει να παρζχει ςτουσ μετόχουσ εξθγιςεισ για τθν τυχόν μθ άςκθςθ των αξιϊςεων. 
Κάκε μζλοσ του Δ.. υποχρεϊνεται ςε αυςτθρι τιρθςθ των απορριτων τθσ επιχείρθςθσ που γνωρίηει λόγω τθσ ιδιότθτασ του ωσ 
ςυμβοφλου, επί ποινι ανακλιςεωσ. 
Η Εταιρεία μπορεί με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου να παραιτθκεί από αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ ι να ςυμβιβαςτεί για αυτζσ 
μετά παρζλευςθ δφο χρόνων από τθ γζννθςθ τθσ αξίωςθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι θ Γ.. ζχει ςυγκατατεκεί και δεν αντιτίκεται 
μειοψθφία εκπροςωποφςα το 1/5 του ςτθ ςυνζλευςθ εκπροςωποφμενου μετοχικοφ κεφαλαίου. 
Μζτοχοι που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου ζχουν δικαίωμα να υποβάλουν 
εγγράφωσ προσ το Διοικθτικό υμβοφλιο αίτθςθ με αντικείμενο τθν άςκθςθ των αξιϊςεων τθσ εταιρείασ κατά το παρόν άρκρο, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 104 -105 του ν. 4548/2018. ε περίπτωςθ που θ αίτθςθ υποβλθκεί από τθν πλειοψθφία των 
μετόχων, το Διοικθτικό υμβοφλιο υποχρεοφται να προβεί αμελλθτί ςτθν άςκθςθ τθσ εταιρικισ αγωγισ. 
Σα μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και κάκε τρίτο πρόςωπο ςτο οποίο ζχουν ανατεκεί αρμοδιότθτεσ του διοικθτικοφ 
ςυμβουλίου, οφείλουν να αποκαλφπτουν ζγκαιρα και επαρκϊσ ςτα υπόλοιπα μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τα ίδια 
ςυμφζροντά τουσ, που ενδζχεται να ανακφψουν από ςυναλλαγζσ τθσ εταιρείασ οι οποίεσ εμπίπτουν ςτα κακικοντά τουσ, κακϊσ 
και κάκε άλλθ ςφγκρουςθ ίδιων ςυμφερόντων με αυτά τθσ εταιρείασ ι ςυνδεδεμζνων με αυτιν επιχειριςεων κατά τθν ζννοια του 
άρκρου 32 του Ν. 4308/2014 ςε ςυνδυαςμό προσ το άρκρο 38 παρ. 5 περιπτ. β' Ν. 4308/2014, που ανακφπτει κατά τθν άςκθςθ 
των κακθκόντων τουσ. 
Σα μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και κάκε τρίτο πρόςωπο ςτο οποίο ζχουν ανατεκεί από αυτό αρμοδιότθτεσ του 
απαγορεφεται να επιδιϊκουν ίδια ςυμφζροντα που αντιβαίνουν ςτα ςυμφζροντα τθσ εταιρείασ. Εφόςον δθλωκεί περίπτωςθ 
ςφγκρουςθσ ςυμφζροντοσ ι ςυντρζχει τζτοια περίπτωςθ κατά τα παραπάνω, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 66 του Α.Κ. 

ΑΡΘΡΟ 21 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ ΤΜΒΟΤΛΩΝ 

Πλθν των εκτελεςτικϊν μελϊν, τα υπόλοιπα μζλθ του Δ.. δεν δικαιοφνται οιαςδιποτε αμοιβισ ι αποηθμίωςθσ. Δικαιοφνται 
δαπάνεσ μετακίνθςθσ, διαμονισ και διατροφισ για τισ εκτόσ ζδρασ παραςτάςεισ που πραγματοποιοφν, κατόπιν απόφαςθσ του 
Δ.., για τισ ανάγκεσ τθσ εταιρείασ. 
Οι αμοιβζσ των εκτελεςτικϊν μελϊν του Δ.. κακορίηονται με απόφαςι του Δ.., είναι ανάλογεσ με αμοιβζσ για αντίςτοιχεσ κζςεισ  
ευκφνθσ ςε δθμοτικζσ επιχειριςεισ και εγκρίνονται από τθν τακτικι Γ.. 
Αμοιβι ι αποηθμίωςθ που εκτελεςτικό μζλοσ Δ.. τυχόν λαμβάνει βάςει ζτερθσ ςχζςθσ με τθν εταιρεία (π.χ. ςχζςθ εργαςίασ ι 
παροχισ υπθρεςιϊν ι εντολισ κλπ) καταβάλλεται επιπλζον και δεν ςυμψθφίηεται με τθν αμοιβι που λαμβάνει λόγω τθσ κζςθσ 
του ςτο Δ.. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 22 

ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 

Η Γενικι υνζλευςθ των μετόχων είναι το ανϊτατο όργανο τθσ εταιρείασ και μπορεί να αποφαςίηει για κάκε κζμα που αφορά τθν 

εταιρεία εκτόσ από εκείνα που κατά τον Νόμο ι το Καταςτατικό αποφαςίηονται από το Δ.. Οι αποφάςεισ τθσ δεςμεφουν όλουσ 

τουσ μετόχουσ ακόμθ και αυτοφσ οι οποίοι απουςιάηουν ι διαφωνοφν. Η Γενικι υνζλευςθ των μετόχων είναι θ μόνθ αρμόδια να 

αποφαςίηει για: 

- Σισ τροποποιιςεισ του καταςτατικοφ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται και οι αυξιςεισ, τακτικζσ ι ζκτακτεσ, και οι μειϊςεισ του 

κεφαλαίου 

- Σθν εκλογι Προζδρου, Αντιπροζδρου και λοιπϊν μελϊν Δ.., κακϊσ και τθν αιτιολογθμζνθ ανάκλθςθ τθσ εκλογισ 

οποιουδιποτε μζλουσ του Δ.., εκλζγοντασ ταυτόχρονα νζο. 

- Σθν ζγκριςθ τθσ ςυνολικισ διαχείριςθσ κατά το άρκρο 108 Ν.4548/2018 και τθν απαλλαγι των ελεγκτϊν. 

- Σθν ζγκριςθ των ετιςιων και των τυχόν ενοποιθμζνων χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων και τον διοριςμό των ελεγκτϊν 

- Σθν διάκεςθ των διανεμθτζων ετιςιων κερδϊν. 

- Σθν αγορά και εκποίθςθ ακινιτων τθσ εταιρείασ. 

- Σθν ςυγχϊνευςθ, διάςπαςθ, μετατροπι, αναβίωςθ, παράταςθ τθσ διάρκειασ ι λφςθ τθσ εταιρείασ. 

- Σθν ζγκριςθ παροχισ αμοιβϊν ι προκαταβολισ αμοιβϊν κατά το άρκρο 109 Ν. 4548/2018 

- Σθν ζκδοςθ ομολογιακοφ δανείου και τουσ όρουσ τθσ. 

- Σον διοριςμό εκκακαριςτϊν, 

- Σθ ςφςταςθ κυγατρικϊν επιχειριςεων ι ςυμμετοχι τθσ εταιρείασ ςε άλλεσ επιχειριςεισ. 

- Σθν αφξθςθ των υποχρεϊςεων των μετόχων. 

- Σθν ερμθνεία των όρων του καταςτατικοφ. 

τισ διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου δεν υπάγονται και άρα δεν ιςχφει για τθ λιψθ των αποφάςεων αυτϊν ο κανόνασ 

τθσ αποκλειςτικισ αρμοδιότθτασ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ: 

- Η τροποποίθςθ ι θ προςαρμογι διατάξεων του καταςτατικοφ από το Διοικθτικό υμβοφλιο ςτισ περιπτϊςεισ που ορίηει τοφτο 

ρθτά ο νόμοσ. 

- Ο διοριςμόσ με το καταςτατικό του πρϊτου Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

- Η εκλογι κατά το καταςτατικό, ςφμφωνα με το άρκρο 82 του ν. 4548/2018, ςυμβοφλων ςε αντικατάςταςθ παραιτθκζντων, 

αποκανόντων ι απωλεςάντων τθν ιδιότθτά τουσ με οποιονδιποτε άλλο τρόπο. 

- Η ςυγχϊνευςθ με απορρόφθςθ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ από άλλθ Ανϊνυμθ Εταιρεία που κατζχει το εκατό τοισ εκατό (100%) των 

μετοχϊν τθσ, θ απόφαςθ τθσ απορροφϊςασ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ για τθ ςυγχϊνευςθ με απορρόφθςθ άλλθσ κεφαλαιουχικισ 

εταιρείασ τθσ οποίασ κατζχει το ενενιντα τοισ εκατό (90%) ι περιςςότερο των μετοχϊν ι μεριδίων τθσ, κακϊσ και θ απόφαςθ 

διαςπϊμενθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ για τθ διάςπαςι τθσ όταν οι επωφελοφμενεσ εταιρείεσ κατζχουν τισ μετοχζσ τθσ ςτο 

ςφνολό τουσ , ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ. 

- Η δυνατότθτα διανομισ προςωρινϊν μεριςμάτων κατά τισ παραγράφουσ 1 και 2 του άρκρου 162 του ν. 4548/2018. 

- Η δυνατότθτα διανομισ κατά τθν παράγραφο 3 του άρκρου 162 του ν. 4548/2018 κερδϊν ι προαιρετικϊν αποκεματικϊν μζςα 

ςτθν τρζχουςα εταιρικι χριςθ με απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, υποκείμενθ ςε δθμοςίευςθ 

ΑΡΘΡΟ 23 

ΤΓΚΛΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 

Η Γενικι υνζλευςθ τθσ Εταιρείασ αποτελείται από το ςφνολο των μετόχων που ζχουν δικαίωμα ψιφου. Η ςφγκλθςθ τθσ Γενικισ 

υνζλευςθσ των μετόχων γίνεται πάντα από το Διοικθτικό υμβοφλιο. Η Γενικι 

υνζλευςθ ςυνζρχεται ςτθν ζδρα τθσ εταιρείασ υποχρεωτικά τουλάχιςτον μία φορά κάκε εταιρικι χριςθ το αργότερο ζωσ τθ 
δεκάτθ (10θ) θμερολογιακι θμζρα του ζνατου μινα μετά τθ λιξθ τθσ εταιρικισ χριςθσ, προκειμζνου να αποφαςίςει για τθν 
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ζγκριςθ των ετιςιων χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων και για τθν εκλογι ελεγκτϊν (Σακτικι Γενικι υνζλευςθ) και για 
οποιοδιποτε άλλο κζμα αρμοδιότθτάσ τθσ, ςτθν ζδρα τθσ εταιρείασ. 
Η Γενικι υνζλευςθ μπορεί να ςυνεδριάηει οπουδιποτε, όταν ςτθ ςυνζλευςθ παρίςτανται ι αντιπροςωπεφονται μζτοχοι που 
εκπροςωποφν το ςφνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψιφου και δεν αντιλζγει κανείσ ςτθν πραγματοποίθςθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και 
τθ λιψθ αποφάςεων. 
Κατόπιν απόφαςθσ του Δ, θ Γενικι υνζλευςθ μπορεί να μθ ςυνζλκει ςε κάποιο τόπο ςφμφωνα με τισ προθγοφμενεσ διατάξεισ, 
αλλά να ςυνεδριάςει εξ ολοκλιρου με ςυμμετοχι των μετόχων από απόςταςθ με τα θλεκτρονικά μζςα. 
Με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 11 του παρόντοσ, θ Γενικι υνζλευςθ ςυνζρχεται εκτάκτωσ οποτεδιποτε άλλοτε 
το διοικθτικό ςυμβοφλιο κρίνει τοφτο ςκόπιμο ι αναγκαίο (Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ). Επίςθσ με αίτθςθ μετόχων που 
εκπροςωποφν το εν εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου Εταιρικοφ Κεφαλαίου, το Δ.. είναι υποχρεωμζνο να ςυγκαλζςει ζκτακτθ 
Γ.. των μετόχων και ορίηει μζρα ςυνεδρίαςθσ τζτοια που να μθν απζχει περιςςότερο από τριάντα θμζρεσ από τθν χρονολογία 
κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ ςτον πρόεδρο του Δ.. Η αίτθςθ που κατατζκθκε πρζπει να είναι ζγγραφθ και περιζχει όλα τα κζματα 
πάνω ςτα οποία πρζπει να πάρει απόφαςθ θ Γ... Σζλοσ το Διοικθτικό υμβοφλιο οφείλει να ςυγκαλζςει Γενικι υνζλευςθ μετά 
από αίτθςθ των ελεγκτϊν, ςτθν οποία περιλαμβάνεται και θ από αυτοφσ οριηόμενθ θμεριςια διάταξθ εντόσ δζκα (10) θμερϊν από 
τθν επίδοςθ τθσ αίτθςθσ ςτον Πρόεδρο αυτοφ, ζχει δε ωσ αντικείμενο τα κζματα που περιζχονται ςτθν αίτθςθ. 
ε περίπτωςθ που το ςφνολο των ιδίων κεφαλαίων τθσ εταιρείασ γίνει κατϊτερο από το μιςό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικθτικό 
υμβοφλιο υποχρεοφται να ςυγκαλζςει τθ Γενικι υνζλευςθ, μζςα ςε προκεςμία ζξι (6) μθνϊν από τθ λιξθ τθσ χριςθσ, με κζμα τθ 
λφςθ τθσ εταιρείασ ι τθν υιοκζτθςθ άλλου μζτρου. Σθν ίδια υποχρζωςθ ζχουν οι ελεγκτζσ τθσ εταιρείασ, αν το Διοικθτικό 
υμβοφλιο δεν προβαίνει ςτθ ςφγκλθςθ εντόσ τθσ παραπάνω προκεςμίασ. 

ΑΡΘΡΟ 24 Πρόςκλθςθ 
Εξαιρουμζνων των επαναλθπτικϊν ςυνελεφςεων και όςων εξομοιϊνονται με αυτζσ, θ Γενικι υνζλευςθ πρζπει να ςυγκαλείται 
είκοςι (20) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία που ζχει οριςκεί για τθ ςυνεδρίαςθ αυτι, ςυνυπολογιηόμενων και των μθ 
εργάςιμων θμερϊν. Η θμζρα τθ δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ και θ θμζρα τθσ ςυνεδρίαςθσ δεν ςυνυπολογίηονται. 
Η πρόςκλθςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ περιλαμβάνει τουλάχιςτον το οίκθμα με ακριβι διεφκυνςθ, τθ χρονολογία και τθν ϊρα τθσ 
ςυνεδρίαςθσ, τα κζματα τθσ θμερθςίασ διάταξθσ με ςαφινεια, τουσ μετόχουσ που ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ, κακϊσ και 
ακριβείσ οδθγίεσ για τον τρόπο, με τον οποίο οι μζτοχοι κα μπορζςουν να μετάςχουν ςτθ ςυνζλευςθ και να αςκιςουν τα 
δικαιϊματά τουσ αυτοπροςϊπωσ ι δι' αντιπροςϊπου ι ενδεχομζνωσ και εξ αποςτάςεωσ, όπωσ ενδεικτικϊσ με τθλεδιάςκεψθ. 
Πρόςκλθςθ για ςφγκλθςθ γενικισ ςυνζλευςθσ δεν απαιτείται ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ςτθ ςυνζλευςθ παρίςτανται ι 
αντιπροςωπεφονται μζτοχοι που εκπροςωποφν το ςφνολο του κεφαλαίου και κανείσ από αυτοφσ δεν αντιλζγει ςτθν 
πραγματοποίθςι τθσ και ςτθ λιψθ αποφάςεων (Κακολικι Γενικι υνζλευςθ). 
Η πρόςκλθςθ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ δθμοςιεφεται με τθν καταχϊριςι τθσ ςτθ Μερίδα τθσ εταιρείασ ςτο Γ.Ε.ΜΗ είκοςι (20) 
τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα τθσ ςυνεδρίαςθσ. 
Η δθμοςίευςθ τθσ πρόςκλθςθσ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ, τθρουμζνθσ τθσ δθμοςιότθτασ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, 
πραγματοποιείται εντόσ τθσ ίδιασ προκεςμίασ και: α) με ανάρτθςθ τθσ πρόςκλθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ εταιρείασ, εφόςον θ 
διεφκυνςθ τθσ ζχει καταχωριςκεί ςτθν μερίδα τθσ εταιρείασ ςτο ΓΕ.Μ.Η. κακϊσ και με ανάρτθςθ ςτον διαδικτυακό τόπο του 
Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου. β) και με ειδοποίθςθ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) ςε εκείνουσ τουσ μετόχουσ που 
ζχουν γνωςτοποιιςει εγκαίρωσ ςτθν εταιρεία τθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου που διακζτουν. τθν περίπτωςθ αυτι θ 
αποςτολι τθσ πρόςκλθςθσ πραγματοποιείται δζκα (10) τουλάχιςτον πλιρεισ μζρεσ πριν από τθν θμζρα τθσ ςυνεδρίαςθσ και 
βεβαιοφται από τθν θμερομθνία αποςτολισ του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου τθσ εταιρείασ και από τθν απάντθςθ του 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του μετόχου. 
Η πρόςκλθςθ των επαναλθπτικϊν Γενικϊν υνελεφςεων ανακοινϊνεται, όπωσ αναφζρεται προθγοφμενα, τουλάχιςτον δζκα 
θμζρεσ νωρίτερα. 
Δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθν τακτικι Γενικι υνζλευςθ, θ εταιρεία κζτει ςτθ διάκεςθ των μετόχων τθσ τισ ετιςιεσ 
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ, κακϊσ και τισ ςχετικζσ εκκζςεισ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και των ελεγκτϊν, ςφμφωνα με 
τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 123 του Ν. 4548/2018. Η υποχρζωςθ αυτι εκπλθροφται εφόςον θ εταιρεία αναρτιςει τα ςχετικά 
ςτοιχεία ςτο διαδικτυακό τόπο που διατθρεί. 
Από τθν θμζρα δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ για τθ ςφγκλθςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ μζχρι και τθν θμζρα τθσ Γενικισ 
υνζλευςθσ, θ εταιρεία κζτει ςτθ διάκεςθ των μετόχων τθσ ςτθν ζδρα τθσ, τουλάχιςτον τισ εξισ πλθροφορίεσ: α) τθν πρόςκλθςθ 
για τθ ςφγκλθςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ, β) το ςυνολικό αρικμό των μετοχϊν και των δικαιωμάτων ψιφου που οι μετοχζσ 
ενςωματϊνουν κατά τθν θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ, αναφζροντασ και χωριςτά ςφνολα ανά κατθγορία μετοχϊν, και γ) τα ζντυπα 
που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν για τθν ψιφο μζςω εκπροςϊπου ι αντιπροςϊπου και, εφόςον προβλζπονται, για τθν ψιφο με 
αλλθλογραφία και για τθν ψιφο με θλεκτρονικά μζςα, εκτόσ αν τα εν λόγω ζντυπα αποςτζλλονται απευκείασ ςε κάκε μζτοχο. 
Πρόςκλθςθ για ςφγκλθςθ γενικισ ςυνζλευςθσ δεν απαιτείται ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ςτθν ςυνζλευςθ παρίςτανται ι 
αντιπροςωπεφονται μζτοχοι που εκπροςωποφν το ςφνολο του μετοχικοφ κεφαλαίου και κανείσ από αυτοφσ δεν αντιλζγει ςτθν 
πραγματοποίθςι τθσ και ςτθ λιψθ αποφάςεων. 
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Άρκρο 25 υμμετοχι 
τθ Γενικι υνζλευςθ δικαιοφται να ςυμμετάςχει κάκε μζτοχοσ o οποίοσ ζχει και αποδεικνφει τθν ιδιότθτα αυτι κατά τθν θμζρα 
διεξαγωγισ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ. Κάκε μετοχι παρζχει δικαίωμα μιασ ψιφου και κάκε μζτοχοσ ζχει αρικμό ψιφων ίςο με τον 
αρικμό των μετοχϊν. 
Κάκε φορζασ - μζτοχοσ, ορίηει δια του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ εκπροςϊπουσ ςτθν Γενικι 
υνζλευςθ. Κάκε φορζασ - μζτοχοσ, δφναται να αντικαταςτιςει τον εκπρόςωπο ςτθ Γ.., κοινοποιϊντασ τθ ςχετικι απόφαςθ του 
χωρίσ υπαίτια βραδφτθτα ςτθν Εταιρεία. 
Ο μζτοχοσ μπορεί να ςυμμετζχει ςτθ Γενικι υνζλευςθ αυτοπροςϊπωσ ι μζςω αντιπροςϊπου, τθρουμζνων των διατάξεων του 
άρκρου 128 του ν. 4548/2018. 
Μζτοχοσ που ζχει το δικαίωμα να ςυμμετάςχει ςτθ Γενικι υνζλευςθ τθσ Εταιρίασ, μπορεί να ςυμμετζχει ςτθν ςυνεδρίαςθ ςε 
πραγματικό χρόνο από απόςταςθ με οπτικοακουςτικά ι άλλα θλεκτρονικά μζςα (μζςω ςυςτθμάτων αμφίδρομθσ επικοινωνίασ) 
χωρίσ φυςικι παρουςία ςτον τόπο διεξαγωγισ τθσ, υπό τισ προχποκζςεισ τθσ διάταξθσ του άρκρου 125 του Ν. 4548/2018. Οι 
μζτοχοι που ςυμμετζχουν ςτθ Γενικι υνζλευςθ από απόςταςθ λαμβάνονται υπόψθ για το ςχθματιςμό τθσ απαρτίασ και 
πλειοψθφίασ όπωσ ακριβϊσ οι παρόντεσ. τθ Γενικι υνζλευςθ με τον ίδιο ωσ άνω τρόπο δικαιοφνται να παρίςτανται και τα μζλθ 
του Διοικθτικοφ υμβουλίου κακϊσ και οι ελεγκτζσ τθσ Εταιρίασ. 
Είναι δυνατι θ ςυμμετοχι ςτθν ψθφοφορία από απόςταςθ, δι' αλλθλογραφίασ ι με θλεκτρονικά μζςα, διεξαγόμενθσ πριν από τθ 
ςυνζλευςθ. Σα κζματα και τα ψθφοδζλτια μπορεί να διατίκενται και θ ςυμπλιρωςι τουσ να γίνεται και θλεκτρονικά μζςω 
διαδικτφου ι ςε ζντυπθ μορφι ςτθν ζδρα τθσ εταιρείασ. Οι μζτοχοι που ψθφίηουν δι' αλλθλογραφίασ ι με θλεκτρονικά μζςα 
υπολογίηονται για το ςχθματιςμό τθσ απαρτίασ και τθσ πλειοψθφίασ, εφόςον οι ςχετικζσ ψιφοι ζχουν παραλθφκεί από τθν 
εταιρεία το αργότερο είκοςι τζςςερισ (24) ϊρεσ πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. τισ παραπάνω περιπτϊςεισ υπό (4) και (5), 
θ εταιρεία μζςω απόφαςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ κα κακορίηει τισ διαδικαςίεσ για τθ ςυμμετοχι ςτθ Γενικι υνζλευςθ 
από απόςταςθ, τθ διαςφάλιςθ τθσ ταυτότθτασ του ςυμμετζχοντοσ προςϊπου και τθσ προζλευςθσ τθσ ψιφου, κακϊσ και τθν 
αςφάλεια τθσ θλεκτρονικισ ι άλλθσ ςφνδεςθσ. 

Άρκρο 26 

Απαρτία και πλειοψθφία 

Η Γενικι υνζλευςθ βρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει εγκφρωσ για τα κζματα τθσ θμερθςίασ διάταξθσ όταν παρίςτανται ι 
αντιπροςωπεφονται ςε αυτιν μζτοχοι που εκπροςωποφν το ζνα πζμπτο (1/5) τουλάχιςτον του καταβλθμζνου Μετοχικοφ 
Κεφαλαίου. 
Αν δεν υφίςταται απαρτία, θ Γενικι υνζλευςθ ςυνζρχεται εκ νζου εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν ματαίωςθ τθσ ςυνεδρίαςθσ 
και αφοφ απευκφνει πρόςκλθςθ πριν από τουλάχιςτον δζκα (10) πλιρεισ θμζρεσ. Κατά τθν επαναλθπτικι αυτι ςυνεδρίαςθ θ 
Γενικι υνζλευςθ βρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει ζγκυρα για τα κζματα τθσ αρχικισ θμερθςίασ διάταξθσ οποιοδιποτε και 
αν είναι το τμιμα του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου που εκπροςωπείται ςε αυτι. Νεότερθ πρόςκλθςθ δεν απαιτείται, αν 
ςτθν αρχικι πρόςκλθςθ είχε ιδθ οριςκεί ο τόποσ και ο χρόνοσ τθσ επαναλθπτικισ ςυνεδρίαςθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι 
μεςολαβοφν πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ ανάμεςα ςτθ ματαιωκείςα ςυνεδρίαςθ και τθν επαναλθπτικι. 
Οι αποφάςεισ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ, λαμβάνονται με απόλυτθ πλειοψθφία των ψιφων που εκπροςωποφνται ςε αυτι. 
Κατ' εξαίρεςθ, προκειμζνου για αποφάςεισ που αφοροφν τθ μεταβολι τθσ εκνικότθτασ τθσ εταιρείασ, τθ μεταβολι του 
αντικειμζνου τθσ επιχείρθςθσ αυτισ, τθν επαφξθςθ των υποχρεϊςεων των μετόχων, τθν οποιαδιποτε αφξθςθ του κεφαλαίου, τθ 
μείωςθ του κεφαλαίου, εκτόσ αν γίνεται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 21 του ν. 4548/2018 ι τθν παράγραφο 6 του 
άρκρου 49 του ν. 4548/2018, τθ μεταβολι του τρόπου διάκεςθσ των κερδϊν, τθ ςυγχϊνευςθ, διάςπαςθ, μετατροπι, αναβίωςθ, 
παράταςθ τθσ διάρκειασ ι διάλυςθ τθσ εταιρείασ, τθν παροχι ι ανανζωςθ εξουςίασ προσ το διοικθτικό ςυμβοφλιο για αφξθςθ του 
κεφαλαίου, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 24 του ν. 4548/2018, κακϊσ και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ που ορίηεται ςτο 
νόμο ότι θ γενικι ςυνζλευςθ αποφαςίηει με αυξθμζνθ απαρτία και πλειοψθφία, θ ςυνζλευςθ βρίςκεται ςε απαρτία και 
ςυνεδριάηει ζγκυρα επί των κεμάτων τθσ αρχικισ θμεριςιασ διάταξθσ, όταν παρίςτανται ι αντιπροςωπεφονται ςε αυτιν μζτοχοι 
εκπροςωποφντεσ τα 2/3 του καταβεβλθμζνου κεφαλαίου. 
τθν περίπτωςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, αν δεν επιτευχκεί θ απαρτία του τελευταίου εδαφίου, θ Γενικι υνζλευςθ 
προςκαλείται και ςυνζρχεται εκ νζου μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθ χρονολογία τθσ ματαιωκείςασ ςυνεδρίαςθσ, φςτερα από 
πρόςκλθςθ προ δζκα (10) τουλάχιςτον πλιρων θμερϊν, βρίςκεται δε ςε απαρτία και ςυνεδριάηει ζγκυρα επί των κεμάτων τθσ 
αρχικισ θμεριςιασ διάταξθσ, όταν παρίςτανται ι αντιπροςωπεφονται ςε αυτιν μζτοχοι εκπροςωποφντεσ το 60% τουλάχιςτον του 
καταβεβλθμζνου κεφαλαίου. ε κάκε περίπτωςθ, όταν πρόκειται να λθφκεί απόφαςθ για αφξθςθ κεφαλαίου, θ γενικι ςυνζλευςθ 
ςτθν επαναλθπτικι ςυνεδρίαςθ ευρίςκεται ςε απαρτία, όταν παρίςτανται ι αντιπροςωπεφονται ςε αυτιν μζτοχοι που 
εκπροςωποφν το ιμιςυ (1/2) τουλάχιςτον του καταβεβλθμζνου κεφαλαίου. Νεότερθ πρόςκλθςθ δεν απαιτείται, αν ςτθν αρχικι 
πρόςκλθςθ είχε ιδθ οριςκεί ο τόποσ και ο χρόνοσ τθσ επαναλθπτικισ ςυνεδρίαςθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι μεςολαβοφν πζντε (5) 
τουλάχιςτον θμζρεσ ανάμεςα ςτθ ματαιωκείςα ςυνεδρίαςθ και τθν επαναλθπτικι 
Όλεσ οι αποφάςεισ τθσ παρ. 4 του παρόντοσ άρκρου λαμβάνονται με πλειοψθφία των δφο τρίτων (2/3) των ψιφων που 
εκπροςωποφνται ςτθ Γενικι υνζλευςθ. 

ΑΔΑ: ΨΤΠΘΩ9Π-Η7Η



ΑΡΘΡΟ 27 

ΠΡΟΕΔΡΟ -ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 

Ο πρόεδροσ του Δ.. ι όταν κωλφεται αυτόσ ο Αντιπρόεδροσ προεδρεφει ςτθν υνζλευςθ προςωρινά, εκλζγει δε ζνα Γραμματζα 
μζχρι να επικυρωκεί από τθ Γενικι υνζλευςθ ο οριςτικόσ κατάλογοσ αυτϊν που δικαιοφνται να μετάςχουν ςτθν υνζλευςθ 
μετόχων και εκλζγει το οριςτικό προεδρείο, που αποτελείται από ζνα Πρόεδρο και ζνα Γραμματζα που εκτελεί και χρζθ 
ψθφοςυλλζκτθ. Η εκλογι του προζδρου τθσ Γ.. γίνεται με μυςτικι ψθφοφορία, εκτόσ και αν ομόφωνα θ Γ.. προτιμιςει τθν χωρίσ 
ψθφοφορία εκλογι του. 

ΑΡΘΡΟ 28 

ΘΕΜΑΣΑ ΤΖΗΣΗΗ- ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 

Οι ςυηθτιςεισ και οι αποφάςεισ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ περιορίηονται ςτα κζματα που αναγράφονται ςτθν δθμοςιευμζνθ 
θμεριςια διάταξθ. Η θμεριςια διάταξθ καταρτίηεται από το Δ.. και περιλαμβάνει μόνο τισ προτάςεισ του ι τισ προτάςεισ των 
μετόχων που ζχουν κάνει αίτθςθ για να ςυγκλθκεί θ υνζλευςθ ςφμφωνα με το νόμο ι των ελεγκτϊν. υηιτθςθ εκτόσ από τα 
κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ δεν επιτρζπεται, εκτόσ αν παρίςτανται μζτοχοι που αντιπροςωπεφουν το ςφνολο του μετοχικοφ 
κεφαλαίου. Αν ςτθν ςυνζλευςθ παρίςταται ζνασ μόνο μζτοχοσ, είναι υποχρεωτικι θ παρουςία ςυμβολαιογράφου, ο οποίοσ 
προςυπογράφει τα πρακτικά τθσ Γ.. και ςυναινοφν όλοι ςε αυτό. 
Οι ςυηθτιςεισ και αποφάςεισ που λαμβάνονται κατά τθν γενικι ςυνζλευςθ καταχωροφνται ςε περίλθψθ ςε ειδικό βιβλίο και 
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματζα τθσ. Με αίτθςθ μετόχου ο Πρόεδροσ τθσ ςυνζλευςθσ υποχρεοφται να 
καταχωρίςει ςτα πρακτικά ακριβι περίλθψθ τθσ γνϊμθσ του. το ίδιο βιβλίο καταχωρίηεται και κατάλογοσ των μετόχων που 
παραςτάκθκαν ι αντιπροςωπεφκθκαν ςτθ Γενικι υνζλευςθ. 
Αντίγραφα των πρακτικϊν ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ υποβάλλονται ςτθν αρμόδια υπθρεςία του ΓΕΜΗ, ςφμφωνα με 
τθν παρ. 3 του άρκρου 93 του ν. 4548/2018. 
Αντίγραφα και αποςπάςματα πρακτικϊν επικυρϊνονται από τον Πρόεδρο τθσ οικείασ Γενικισ υνελεφςεωσ, ι από τον κατά τον 
χρόνο τθσ επικυρϊςεωσ Προζδρο του Διοικθτικοφ υμβουλίου και εάν αυτόσ κωλφεται από τον νόμιμο αναπλθρωτι του. 
Η εταιρεία υποχρεοφται να χορθγεί ςτουσ μετόχουσ τθσ αντίγραφα πρακτικϊν Γενικϊν υνελεφςεων φςτερα από αίτθςι τουσ. 

ΑΡΘΡΟ 29 

ΠΡΟΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΧΩΡΙ ΤΝΕΔΡΙΑΗ 

Οι αποφάςεισ τθσ ζκτακτθσ Γενικισ υνζλευςθσ είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τουσ μετόχουσ χωρίσ ςυνεδρίαςθ, εφόςον δεν 
αντιτίκεται τουλάχιςτον το 1/5 του κεφαλαίου. Για το λόγο αυτό, οι μζτοχοι γνωςτοποιοφν ςτθν εταιρεία τα ςτοιχεία θλεκτρονικισ 
επικοινωνίασ τουσ, ςτθν οποία κοινοποιείται, τθν ίδια μζρα για όλουσ τουσ μετόχουσ, θ πρόταςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου για 
λιψθ ςυγκεκριμζνθσ απόφαςθσ χωρίσ ςυνεδρίαςθ, με πλιρεσ ςχζδιο τθσ απόφαςθσ, τισ αναγκαίεσ επεξθγιςεισ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μζτοχοι δικαιοφνται να δθλϊςουν ςτθν εταιρεία αν δζχονται ι όχι τθν πρόταςθ και τθ 
ςχετικι προκεςμία απάντθςθσ των μετόχων, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των επτά (7) θμερϊν οφτε μεγαλφτερθ των 
τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμζρα αποςτολισ τθσ πρόταςθσ. 
Οι υπογραφζσ των μετόχων ι των αντιπροςϊπων τουσ μποροφν να αντικακίςτανται με ανταλλαγι μθνυμάτων με θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (e-mail) ι άλλα θλεκτρονικά μζςα. 
Σο πρακτικό τθσ παραγράφου 1 καταχωρίηεται ςτο βιβλίο πρακτικϊν τθσ παρ. 2 του άρκρου 24 του παρόντοσ. 

ΑΡΘΡΟ 30 

ΑΠΟΦΑΗ ΕΓΚΡΙΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΚΣΩΝ 

Μετά τθν ζγκριςθ των ετιςιων χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, θ Γενικι υνζλευςθ αποφαίνεται με ειδικι ψθφοφορία, θ 
οποία ενεργείται με ονομαςτικι κλιςθ για τθν ζγκριςθ τθσ ςυνολικισ διαχείριςθσ που ζλαβε χϊρα κατά τθν αντίςτοιχθ χριςθ. 
τθν παραπάνω ζγκριςθ δεν εντάςςονται οι περιπτϊςεισ των άρκρων 96, 97 και 102 του ν. 4548/2018. 

ΑΡΘΡΟ 31 

ΕΛΕΓΚΣΕ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Οι ετιςιεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ εταιρείασ ελζγχονται από ζναν τουλάχιςτον Ορκωτό Ελεγκτι-Λογιςτι ο οποίοσ, 
μαηί με ζναν αναπλθρωτι, ορίηεται από τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ που λαμβάνει χϊρα κατά τθν διάρκεια τθσ ελεγχόμενθσ 
χριςθσ, ςφμφωνα με τθν οικεία νομοκεςία. Σο ποςό τθσ αμοιβισ των Ελεγκτϊν ορίηεται ςτθν περί διοριςμοφ αυτϊν απόφαςθ τθσ 
Γενικισ υνελεφςεωσ. Οι ορκωτοί ελεγκτζσ είναι πάντοτε επανεκλζξιμοι. Ο ζλεγχοσ κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο αποτελεί 
προχπόκεςθ του κφρουσ τθσ ζγκριςθσ των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων από τθ Γενικι υνζλευςθ. 
Οι ελεγκτζσ ζχουν, οποτεδιποτε κατά τθν διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ, το δικαίωμα να ελζγξουν οποιοδιποτε βιβλίο και λογαριαςμό 
τθσ εταιρείασ, και υποχρεϊνονται μετά τθν λιξθ του οικονομικοφ ζτουσ, να ελζγξουν τισ ετιςιεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ, 
υποβάλλοντασ προσ τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ ζκκεςθ για το πόριςμα του ελζγχου τουσ. Από τθν ζκκεςθ αυτι πρζπει να 
προκφπτουν με ςαφινεια μετά από ζλεγχο τθσ ακρίβειασ και νομιμότθτασ των εγγραφϊν ςτα βιβλία τθσ εταιρείασ, οι ετιςιοι 
λογαριαςμοί που απεικονίηουν τθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ κατά τθν θμερομθνία λιξθσ και τα αποτελζςματα τθσ χριςθσ αυτισ. 

ΑΔΑ: ΨΤΠΘΩ9Π-Η7Η



Μζςα ςε πζντε (5) μζρεσ από τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ που ζκανε τθν εκλογι των ελεγκτϊν, πρζπει θ εταιρεία να 
τουσ ανακοινϊςει τον διοριςμό τουσ και ςε περίπτωςθ που δεν αποποιθκοφν μζςα ςε πζντε (5) μζρεσ το διοριςμό αυτό, 
κεωροφνται ότι αποδζχκθκαν και ζχουν όλεσ τισ εκ του εκάςτοτε νόμου ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ. Οι ελεγκτζσ του παρόντοσ 
άρκρου μποροφν να επαναδιορίηονται, όχι όμωσ για περιςςότερεσ από πζντε (5) ςυνεχόμενεσ εταιρικζσ χριςεισ. Μεταγενζςτεροσ 
επαναδιοριςμόσ δεν επιτρζπεται να λάβει χϊρα, αν δεν ζχουν παρζλκει δφο (2) πλιρεισ χριςεισ. 
Σα δικαιϊματα τθσ μειοψθφίασ κακϊσ και τα δικαιϊματα ζκτακτου ελζγχου τθσ εταιρείασ είναι αυτά που προβλζπονται από το 
άρκρο 104 και τα άρκρα 141 επ. του Ν. 4548/2018. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ' 

ΕΣΗΙΕ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΗ ΚΕΡΔΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 32 

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΗ 

H εταιρικι χριςθ είναι δωδεκάμθνθσ διάρκειασ και αρχίηει τθν 1θ Ιανουαρίου και λιγει τθν 31θν Δεκεμβρίου κάκε χρόνου. 
Εξαιρετικά θ πρϊτθ εταιρικι χριςθ αρχίηει από τθ νόμιμθ ςφςταςθ τθσ εταιρίασ και λιγει τθν 31θ Δεκεμβρίου του 2020. 

ΑΡΘΡΟ 33 

ΕΣΗΙΕ ΧΡΗΜΑΣΟΠΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ 

το τζλοσ κάκε εταιρικισ χριςθσ το Διοικθτικό υμβοφλιο καταρτίηει τισ ετιςιεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ και τθν ζκκεςθ 
διαχείριςθσ, οι οποίεσ υποβάλλονται ςε ζγκριςθ από τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ ςφμφωνα με το άρκρο 145 του Ν. 4548/2018. 
Οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ υποβάλλονται για ζγκριςθ ςτθν τακτικι Γενικι υνζλευςθ και ςυνοδεφονται: α) από 
επεξθγθματικι ζκκεςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και β) από τθν ζκκεςθ των Ελεγκτϊν. 
Για να λθφκεί από τθ Γενικι υνζλευςθ ζγκυρθ απόφαςθ επί των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων που ζχουν καταρτιςτεί από 
το Διοικθτικό υμβοφλιο, πρζπει να ζχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόςωπα, και ςυγκεκριμζνα από: α) τον Πρόεδρο του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου ι τον αναπλθρωτι του, β) τον Διευκφνοντα ι εντεταλμζνο ςφμβουλο και, ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχει 
τζτοιοσ ςφμβουλοσ ι θ ιδιότθτά του ςυμπίπτει με εκείνθ των παραπάνω προςϊπων, από ζνα μζλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 
που ορίηεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεφκυνο λογιςτι πιςτοποιθμζνο από το Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ κάτοχο 
άδειασ Α' τάξθσ για τθ ςφνταξθ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων. Σα παραπάνω πρόςωπα, ςε περίπτωςθ διαφωνίασ από 
πλευράσ νομιμότθτασ του τρόπου κατάρτιςθσ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, οφείλουν να εκκζτουν εγγράφωσ τισ 
αντιρριςεισ τουσ ςτθ Γενικι υνζλευςθ. 
Η ετιςια Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ςυντάςςεται και υποβάλλεται προσ τθν τακτικι Γενικι υνζλευςθ 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου ςφμφωνα με το άρκρο 150 του Ν. 4548/2018. 
Οι ετιςιεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ, θ ετιςια ζκκεςθ διαχείριςθσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και θ γνϊμθ του ορκωτοφ 
ελεγκτι λογιςτι ι τθσ ελεγκτικισ εταιρείασ, όπου απαιτείται, υποβάλλονται ςε δθμοςίευςθ ςτο Γ.Ε.ΜΗ. μζςα ςε είκοςι θμζρεσ 
από τθν ζγκριςθ τουσ από τθν τακτικι Γενικι υνζλευςθ. 

ΑΡΘΡΟ 34 

ΔΙΑΘΕΗ ΚΕΡΔΩΝ 

Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων για τθ μείωςθ του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδιποτε διανομι ςτουσ μετόχουσ, 
εφόςον, κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ τελευταίασ χριςθσ, το ςφνολο των ιδίων κεφαλαίων τθσ εταιρείασ (κακαρι κζςθ), όπωσ 
προςδιορίηονται ςτο νόμο, είναι ι, φςτερα από τθ διανομι αυτι, κα γίνει κατϊτερο από το ποςό του κεφαλαίου, προςαυξθμζνου 
με: (α) τα αποκεματικά, των οποίων θ διανομι απαγορεφεται από το νόμο ι το καταςτατικό, (β) τα λοιπά πιςτωτικά κονδφλια τθσ  
κακαρισ κζςθσ, τα οποία δεν επιτρζπεται να διανεμθκοφν, και (γ) τα ποςά των πιςτωτικϊν κονδυλίων τθσ κατάςταςθσ 
αποτελεςμάτων, που δεν αποτελοφν πραγματοποιθμζνα κζρδθ. Σο ποςό του κεφαλαίου που προβλζπεται ςτο προθγοφμενο 
εδάφιο μειϊνεται κατά το ποςό του κεφαλαίου που ζχει καλυφκεί αλλά δεν ζχει καταβλθκεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίηεται 
ςτο ενεργθτικό του ιςολογιςμοφ, θ διάκεςθ των κακαρϊν κερδϊν τθσ εταιρείασ γίνεται με τον ακόλουκο τρόπο: 

- Αφαιροφνται τα ποςά των πιςτωτικϊν κονδυλίων τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων, που δεν αποτελοφν πραγματοποιθμζνα 

κζρδθ. 

- Αφαιρείται το ζνα εικοςτό (1/20) τουλάχιςτον των κακαρϊν κερδϊν για ςχθματιςμό τακτικοφ αποκεματικοφ. Η αφαίρεςθ για 

ςχθματιςμό αποκεματικοφ παφει να είναι υποχρεωτικι, μόλισ τοφτο φκάςει το ζνα τρίτο (1/3) τουλάχιςτον του κεφαλαίου. 

- Κρατείται το απαιτοφμενο ποςό για τθν καταβολι του ελάχιςτου μερίςματοσ, το οποίο ορίηεται ςε ποςοςτό τριάντα πζντε τοισ 

εκατό (35%) των κακαρϊν κερδϊν μετά τισ μειϊςεισ τθσ παραγράφου 1 και καταβάλλεται ςε μετρθτά. Με απόφαςθ τθσ 

γενικισ ςυνζλευςθσ που λαμβάνεται με αυξθμζνθ απαρτία και πλειοψθφία μπορεί να μειωκεί το ωσ άνω ποςοςτό, όχι όμωσ 

κάτω του δζκα τοισ εκατό (10%). Μθ διανομι του ελάχιςτου μερίςματοσ επιτρζπεται μόνο με απόφαςθ τθσ Γενικισ 

υνζλευςθσ, που λαμβάνεται με τθν αυξθμζνθ απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρκρου 130 του Ν. 4548/2018 και 
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πλειοψθφία ογδόντα τοισ εκατό (80%) του εκπροςωπουμζνου ςτθ ςυνζλευςθ κεφαλαίου. 

- Σο υπόλοιπο των κακαρϊν κερδϊν, όπωσ και τα τυχόν λοιπά κζρδθ, που μπορεί να προκφψουν και να διατεκοφν, διατίκεται 

κατά τουσ οριςμοφσ του καταςτατικοφ και τισ αποφάςεισ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' 

ΛΤΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 35 

ΛΟΓΟΙ ΛΤΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

H εταιρεία λφεται: 

- με τθν πάροδο του κατά το παρόν χρόνου διάρκειάσ τθσ, εκτόσ αν προθγοφμενα αποφαςιςτεί από τθ Γενικι υνζλευςθ θ 

παράταςθ τθσ διάρκειάσ τθσ, 

- με απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ που λαμβάνεται με αυξθμζνθ απαρτία και πλειοψθφία, 

- με τθν κιρυξθ τθσ εταιρείασ ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ όπωσ ορίηει το άρκρο 164 του Νόμου 4548/2018, 

- ςε περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ πτϊχευςθσ λόγω ανεπάρκειασ τθσ περιουςίασ του οφειλζτθ για τθν κάλυψθ των εξόδων 

τθσ διαδικαςίασ και 

- με δικαςτικι απόφαςθ ςφμφωνα με τα άρκρα 165 και 166 του ν. 4548/2018 

H ςυγκζντρωςθ όλων των μετοχϊν ςε ζνα πρόςωπο δεν αποτελεί λόγο για τθ λφςθ τθσ εταιρείασ. 

ΑΡΘΡΟ 36 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ 

Εκτόσ από τθν περίπτωςθ τθσ πτϊχευςθσ, τθ λφςθ τθσ εταιρείασ ακολουκεί θ εκκακάριςι τθσ. τθν περίπτωςθ του εδαφίου α' και 
δ' τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 33 του παρόντοσ, το Διοικθτικό υμβοφλιο εκτελεί χρζθ εκκακαριςτι μζχρι να διοριςτοφν 
εκκακαριςτζσ από τθ Γενικι υνζλευςθ. τθν περίπτωςθ του εδαφίου β' τθσ ίδιασ ωσ άνω παραγράφου του ίδιου άρκρου, θ Γενικι 
υνζλευςθ με τθν ίδια απόφαςθ ορίηει και τουσ εκκακαριςτζσ, που κα είναι δφο ζωσ τζςςερισ. τθν περίπτωςθ του εδαφίου ε' τθσ 
ίδιασ ωσ άνω παραγράφου του ίδιου άρκρου, ο εκκακαριςτισ ορίηεται από το δικαςτιριο με τθν απόφαςθ που κθρφςςει τθ λφςθ 
τθσ εταιρείασ. Οι εκκακαριςτζσ που ορίηει θ Γενικι υνζλευςθ, μποροφν να είναι μζτοχοι ι όχι και αςκοφν όλεσ τισ ςυναφείσ με τθ 
διαδικαςία και το ςκοπό τθσ εκκακάριςθσ αρμοδιότθτεσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, όπωσ αυτζσ ζχουν τυχόν περιοριςτεί από τθ 
Γενικι υνζλευςθ, με τισ αποφάςεισ τθσ οποίασ ζχουν τθν υποχρζωςθ να ςυμμορφϊνονται. Ο διοριςμόσ των εκκακαριςτϊν 
ςυνεπάγεται αυτοδίκαια τθν παφςθ τθσ εξουςίασ των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου. τουσ εκκακαριςτζσ εφαρμόηονται 
αναλόγωσ οι διατάξεισ για το Διοικθτικό υμβοφλιο. Οι ςυηθτιςεισ και οι αποφάςεισ των εκκακαριςτϊν καταχωροφνται 
περιλθπτικά ςτο βιβλίο πρακτικϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 
Για τθν εκκακάριςθ τθσ Εταιρίασ εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 167 ζωσ 170 του ν. 4548/2018, ωσ ιςχφουν. Οι 
εκκακαριςτζσ που ορίηονται από τθ Γενικι υνζλευςθ οφείλουν, μόλισ αναλάβουν τα κακικοντα τουσ και εντόσ τριϊν (3) μθνϊν, 
να διενεργιςουν απογραφι τθσ εταιρικισ περιουςίασ και να δθμοςιεφςουν ιςολογιςμό ζναρξθσ εκκακάριςθσ, μθ υποκείμενο ςε 
ζγκριςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ. 
Η Γενικι υνζλευςθ των μετόχων διατθρεί όλα τα δικαιϊματά τθσ κατά τθ διάρκεια τθσ εκκακάριςθσ. 
Κάκε ζτοσ οι εκκακαριςτζσ ςυντάςςουν ενδιάμεςεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ, οι οποίεσ υποβάλλονται ςτθ γενικι 
ςυνζλευςθ των μετόχων με ζκκεςθ των αιτίων, τα οποία παρεμπόδιςαν το τζλοσ τθσ εκκακάριςθσ. Οι ενδιάμεςεσ 
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ υποβάλλονται ςε δθμοςιότθτα. Επίςθσ, ςυντάςςονται χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ πζρατοσ 
τθσ εκκακάριςθσ, οι οποίεσ εγκρίνονται από τθ Γενικι υνζλευςθ και υποβάλλονται ςε δθμοςιότθτα. Η Γενικι υνζλευςθ 
αποφαςίηει και περί τθσ ζγκριςθσ του ςυνολικοφ ζργου των εκκακαριςτϊν και περί τθσ απαλλαγισ των ελεγκτϊν. 
Οι εκκακαριςτζσ μποροφν επίςθσ να εκποιιςουν τα ακίνθτα τθσ εταιρείασ, τθν εταιρικι επιχείρθςθ ςτο ςφνολό τθσ ι κλάδουσ 
αυτισ ι μεμονωμζνα πάγια ςτοιχεία τθσ, αλλά μετά τθν πάροδο τριϊν (3) μθνϊν από τθ λφςθ τθσ. Εντόσ τθσ προκεςμίασ των τριϊν 
(3) μθνϊν από τθ λφςθ τθσ εταιρείασ, κάκε μζτοχοσ ι και δανειςτισ τθσ μποροφν να ηθτιςουν από το δικαςτιριο τθσ ζδρασ τθσ 
εταιρείασ, το οποίο δικάηει κατά τα άρκρα 739 επ. του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ, να κακορίςει τθν κατϊτερθ τιμι πϊλθςθσ 
των ακινιτων, κλάδων ι τμθμάτων ι του ςυνόλου τθσ εταιρείασ, θ απόφαςθ δε αυτοφ δεςμεφει τουσ εκκακαριςτζσ και δεν 
υπόκειται ςε τακτικά ι ζκτακτα ζνδικα μζςα. 
6.Με βάςθ τισ εγκεκριμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ πζρατοσ τθσ εκκακάριςθσ οι εκκακαριςτζσ διανζμουν το προϊόν τθσ 
εκκακάριςθσ ςτουσ μετόχουσ, ςφμφωνα με τα δικαιϊματα τοφτων. 
Εάν το ςτάδιο τθσ εκκακάριςθσ υπερβεί τθν τριετία, ο εκκακαριςτισ υποχρεοφται να ςυγκαλζςει Γενικι υνζλευςθ, ςτθν οποία 
υποβάλλει ςχζδιο επιτάχυνςθσ και περάτωςθσ τθσ εκκακάριςθσ. Σο ςχζδιο αυτό περιλαμβάνει ζκκεςθ για τισ μζχρι τότε εργαςίεσ 
τθσ εκκακάριςθσ, τουσ λόγουσ τθσ κακυςτζρθςθσ και τα μζτρα που προτείνονται για τθν ταχεία περάτωςι θ τθσ. Σα μζτρα αυτά 
μποροφν να περιλαμβάνουν παραίτθςθ τθσ εταιρείασ από δικαιϊματα, δικόγραφα και αιτιςεισ, αν θ επιδίωξθ τοφτων είναι 
αςφμφορθ ςε ςχζςθ με τα προςδοκϊμενα οφζλθ ι αβζβαιθ ι απαιτεί μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Σα ανωτζρω μζτρα μποροφν να 
περιλαμβάνουν και ςυμβιβαςμοφσ, αναδιαπραγματεφςεισ ι καταγγελία ςυμβάςεων ι και ςφναψθ νζων. Η Γενικι υνζλευςθ 
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εγκρίνει το ςχζδιο με τθν αυξθμζνθ απαρτία και πλειοψθφία των παραγράφων 3 και 4 του άρκρου 130 και τθσ παραγράφου 2 του 
άρκρου 132 του ν. 4548/2018. Εάν το ςχζδιο εγκρικεί, ο εκκακαριςτισ ολοκλθρϊνει τθ διαχείριςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτο ςχζδιο. Εάν το ςχζδιο δεν εγκρικεί, ο εκκακαριςτισ ι μζτοχοι που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου 
μετοχικοφ κ κεφαλαίου μποροφν να ηθτιςουν τθν ζγκριςθ του ι τον οριςμό άλλων κατάλλθλων μζτρων από το Μονομελζσ 
Πρωτοδικείο τθσ ζδρασ τθσ εταιρείασ, με αίτθςθ τουσ, θ οποία που δικάηεται με τθ διαδικαςία τθσ εκοφςιασ δικαιοδοςίασ. Σο 
δικαςτιριο μπορεί να τροποποιιςει τα μζτρα που προβλζπει το ςχζδιο ι θ αίτθςθ των μετόχων. Ο εκκακαριςτισ δεν ευκφνεται 
για τθν εφαρμογι ςχεδίου, το οποίο που εγκρίκθκε ςφμφωνα με τα παραπάνω. 
Με το πζρασ τθσ εκκακάριςθσ, ο εκκακαριςτισ μεριμνά για τθ διαγραφι τθσ Εταιρίασ από το Γ.Ε.ΜΗ.. 
Η εκκακάριςθ τεκμαίρεται ότι περατϊκθκε, αν παρζλκουν πζντε (5) ζτθ από τθν ζναρξι τθσ 

ΑΡΘΡΟ 37 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ 

Σο καταςτατικό αυτό περιορίηεται ςτθν ρφκμιςθ των αντικειμζνων που αξιϊνει το άρκρο 5 Ν.4548/2018 (ΦΕΚ Α' 104). Για όλα τα 
υπόλοιπα κζματα ιςχφουν οι ρυκμίςεισ του Ν.4548/2018 κακϊσ και οι διατάξεισ του άρκρου 2 Ν.4674/2020 (ΦΕΚ Α' 53), όπωσ 
τροποποιικθκε από τα άρκρα 42 και 68 Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α' 197). 

Άρκρο 38 

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Σο πρϊτο Διοικθτικό υμβοφλιο (ωσ προςωρινι διοίκθςθ μζχρι τθν εκλογι Διοικθτικοφ υμβουλίου) αποτελοφν οι: 
1) ............................  
2) ................................  
κλπ 
Η κθτεία αυτϊν ορίηεται μζχρι τθν πρϊτθ τακτικι Γενικι υνζλευςθ των μετόχων, που κα ςυγκλθκεί και 
παρζχεται θ εντολι ςτον  .....................................................  να ςυγκαλζςει το πρϊτο Διοικθτικό υμβοφλιο, 
προκειμζνου να ςυγκροτθκεί ςε ςϊμα. 

Άρκρο 39 

Σο ςυνολικό φψοσ τθσ δαπάνθσ που απαιτικθκε για τθ ςφςταςθ του Αναπτυξιακοφ Οργανιςμοφ ανζρχεται 
ςτο ποςό των  .............................  ( ........ ) ευρϊ και βαρφνει αποκλειςτικά αυτόν (άρκρο 5, παρ. 3, εδαφ. Β, 
Ν.4548/2018). 
Πρόςωπα που ζχουν ενεργιςει με το όνομα αυτισ τθσ υπό ίδρυςθ Εταιρείασ ευκφνονται για τισ πράξεισ αυτζσ απεριόριςτα και ςε 
ολόκλθρο. Ευκφνεται όμωσ μόνθ θ Εταιρεία για τισ πράξεισ που ζγιναν ρθτά ςτο όνομά τθσ κατά το ιδρυτικό ςτάδιο αν, μζςα ςε 
τρεισ (3) μινεσ από τθν απόκτθςθ τθσ νομικισ προςωπικότθτασ αυτισ, ανζλαβε τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από αυτζσ τισ 
πράξεισ. 
Σα ςυμβαλλόμενα μζρθ εξουςιοδοτοφν τ ............................................ και κάτοικο .................................. όπωσ προβεί ςε 
όλεσ τισ ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν ζγκριςθ, νόμιμθ δθμοςίευςθ και τελείωςθ γενικά τθσ ζγκριςθσ του καταςτατικοφ τθσ 
εταιρείασ. Ο εξουςιοδοτοφμενοσ δικαιοφται να εκπροςωπεί τουσ ωσ άνω ςυμβαλλομζνουσ ενϊπιον όλων των Δθμοςίων 
Τπθρεςιϊν και Αρχϊν για κάκε κζμα ςχετικό με τθν παροφςα ςφμβαςθ και να καταρτίηει και υπογράφει ωσ αντιπρόςωποσ και 
πλθρεξοφςιοσ αυτϊν ςυμβολαιογραφικζσ πράξεισ που ςυμπλθρϊνουν, διορκϊνουν, τροποποιοφν και κωδικοποιοφν τθν παροφςα 
ςφμβαςθ. 
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