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      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 25ος ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζκφ 25/2020 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ. 

 
ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ζςμμεηοσήρ ηος Γήμος ζε ςπό ζύζηαζη Αναπηςξιακό Οπγανιζμό ηος 
Ν.4674/20-Έγκπιζη ζσεδίος καηαζηαηικού και παποσή εξοςζιοδόηηζηρ ππορ ηον 
Γήμαπσο» 
 
 
 
ήκεξα ηελ 28ε επηεκβξίνπ  2020 εκέξα Γεπηέξα θαη  απφ θαη 18:30 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε, δηα δψζεο θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ, ζην Ακθηζέαηξν ηνπ Γπκλαζίνπ Γαιαηά 
θαηόπηλ ηεο ππ’αξηζκ.4283/24-9-20 έγγξαθεο πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ..,  πνπ 
επηδφζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθφ χκβνπιν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. 
(Ν.3463/2006) & 67 ηνπ Ν.3852/2010 θαη αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, 
δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 21 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 19 , ήηνη: 
 
 Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παπόνηερ      

 
1) Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξφεδξνο), 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηψηεο ππξίδσλ, 4.) Καξαγηάλλεο 
Κσλ/λνο ,5.) Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία,6.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 7.))νχρια ηπιηαλή,  
8.)Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνχια,9.) Παληειήο Βαζίιεηνο, 10.)Αλδξένπ Υξπζνχια,11.)  
Αλαζηαζηάδεο Γεψξγηνο,12.) Θενδσξνπνχινπ νθία,13.) Καξλέδεο ππξίδσλ ,14.) 
Καξαγηάλλεο Γεψξγηνο,15.)  νχριαο σηήξηνο,16.) Κεξακίδαο Γεψξγηνο, 17.)Μέιινο Ησάλλεο 
(απνρψξεζε κε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ), 18.) ακπάλεο Γεκήηξηνο (απνρψξεζε ζην 8ν 
ζέκα),19) Αζαλαζίνπ άββαο 
 
 

 
Απόνηερ 
1)Λαδάξνπ Κσλ/λνο,2) Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάληρ Υπ. πςπίδυν, Παπών. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΧΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΧΝ: 
Παπόνηερ  
1)Μαξγαξψλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,2.)Υαηδίλαο Γεψξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ, 3.)  Παπιήο 
Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο, 4.)Λίιινο ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,5) Μνχγηνπ Μαξία,Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,6.) 
Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά. 
Απόνηερ 
 
1.) Κνηδηάο ηακάηηνο, Κ.Σαθηηθνχπνιεο,2.) Μπισλφπνπινο Γεψξγηνο, Κ.Γξπφπεο, 
3.)Λαδάξνπ Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπφιεσο , 4.)Νηάλνο Αζαλάζηνο, Κ.Σξνηδήλνο  
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Σα  πξαθηηθά ηεο  ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ν ηαθηηθφο  Γεκνηηθφο Τπάιιεινο  θ. Κφιιηαο 
Δπάγγεινο 
 
 
  Απιθμόρ Θέμαηορ: 13ou Ζ/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 160/2020 
 
ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ζςμμεηοσήρ ηος Γήμος ζε ςπό ζύζηαζη Αναπηςξιακό Οπγανιζμό ηος 
Ν.4674/20-Έγκπιζη ζσεδίος καηαζηαηικού και παποσή εξοςζιοδόηηζηρ ππορ ηον 
Γήμαπσο» 
 
Δηζεγνχκελνο ν Πξφεδξνο ην 13ν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο δίλεη ηνλ ιφγν ζηνλ θ Λίηζα, 
o νπνίνο ζέηεη ππφςε ηνπ Γ.. ηα θάησζη: 
 
«Καηφπηλ ελεκέξσζεο απφ ηελ αζηηθή εηαηξεία κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε ηελ 

επσλπκία «ΓΗΚΣΤΟ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΓΖΜΩΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΝΖΩΝ 

ΑΣΣΗΚΖ» εηέζε ππφςηλ εκψλ φηη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν.4674/2020 «ηξαηεγηθή 

αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ξχζκηζε δεηεκάησλ 

αξκνδηνηήησλ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία Αλαπηπμηαθψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, σο λνκηθψλ πξνζψπσλ 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ηα νπνία αλήθνπλ ζηνπο ΟΣΑ θαη ζπζηήλνληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Οη Αλαπηπμηαθνί Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζχκθσλα κε 

ηνλ λφκν θαη ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε απηνχ, είλαη αλψλπκεο εηαηξείεο εηδηθνχ ζθνπνχ, νη 

νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ππέξ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ζπκπξάηηνπλ απφ θνηλνχ κε ηνπο ΟΣΑ 

ζηελ πινπνίεζε ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ζε δεκνηηθφ, δηαδεκνηηθφ, πεξηθεξεηαθφ ή 

επξχηεξν ρψξν, αλάινγα κε ηηο θαηαζηαηηθέο ηνπο πξνβιέςεηο θαη έρνπλ σο ζθνπφ ηδίσο ηελ 

επηζηεκνληθή, ζπκβνπιεπηηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ΟΣΑ θαη ησλ ελψζεψλ ηνπο, ηελ 

ππνζηήξημε θαη εθαξκνγή ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ, ηελ 

σξίκαλζε έξγσλ ππνδνκήο θαη ηελ πινπνίεζε πνιηηηθψλ θνηλσληθήο ζπλνρήο, ςεθηαθήο 

ζχγθιηζεο θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπο, νη Αλαπηπμηαθνί 

Οξγαληζκνί αλαιακβάλνπλ ηελ εθηέιεζε δξάζεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, αμηνπνηνχλ 

ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία θαη δηαρεηξίδνληαη αλαπηπμηαθά, επελδπηηθά θαη εηδηθά πξνγξάκκαηα, 

ρξεκαηνδνηνχκελα απφ εζληθνχο ή ελσζηαθνχο πφξνπο. ην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ 

Αλαπηπμηαθψλ Οξγαληζκψλ κεηέρνπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο Οξγαληζκνί Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ή/θαη Πεξηθεξεηαθέο Δλψζεηο Γήκσλ. Δίλαη, επίζεο, δπλαηή ε ζπκκεηνρή ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Σακείσλ Αλάπηπμεο, ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο, ηεο Έλσζεο 

Πεξηθεξεηψλ Διιάδνο, ησλ δηθηχσλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ δήκσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη, νη 

ΟΣΑ θαη νη Πεξηθεξεηαθέο Δλψζεηο Γήκσλ θαηέρνπλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, 

απνθιεηφκελεο ζε θάζε πεξίπησζε ηεο ζπκκεηνρήο ηδησηψλ ή ηδησηηθψλ ελψζεσλ ή άιισλ 

θνξέσλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ. Δπίζεο, νη εηαηξείεο ηεο κνξθήο απηήο έρνπλ νηθνλνκηθή 
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απηνηέιεηα, ίδηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη πφξνπο πξνεξρφκελνπο απφ ηε δηαρείξηζε ησλ 

πξνγξακκάησλ πνπ αλαιακβάλνπλ θαη ηηο πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο πνπ εθηεινχλ. Καηά 

ηνχην, νξίδεηαη ξεηψο φηη δελ επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ή ηνπο ΟΣΑ. 

Δπηπιένλ, θαη θαηά πιήξε ζηνίρηζε κε ηελ παγίσο δηακνξθσζείζα λνκνινγία, νη εηαηξείεο 

απηέο εμαηξνχληαη απφ ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηεο απνγξαθήο ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκψλ, 

δηφηη, φπσο έρεη παγίσο θξηζεί, ε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο θαη ε ελ γέλεη ιεηηνπξγία 

ηνπο δελ επηδξνχλ ζην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα. 

Πεξαηηέξσ, νη Αλαπηπμηαθνί Οξγαληζκνί δηνηθνχληαη απφ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ην νπνίν 

εθιέγεηαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4548/2018 (λφκνο 

πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ). Ο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο εηαηξείαο θαη ηα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, εθηφο απφ ηνλ Πξφεδξν, δελ κπνξεί λα είλαη αηξεηνί εθπξφζσπνη ησλ 

δεκνηηθψλ ή πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ κεηφρσλ ΟΣΑ. Γελ ηίζεηαη ηέηνηνο πεξηνξηζκφο 

γηα ηα κε εθηειεζηηθά κέιε. Σα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.. δελ δηθαηνχληαη ακνηβήο ή άιισλ 

παξνρψλ, ζε αληίζεζε κε ηα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηα νπνία 

δηθαηνχληαη ακνηβήο. 

Σν πξνζσπηθφ ησλ Αλαπηπμηαθψλ Οξγαληζκψλ δηαθξίλεηαη ζε ηαθηηθφ θαη έθηαθην. Σν ηαθηηθφ 

πξνζσπηθφ πξνζιακβάλεηαη γηα ηελ θάιπςε ζέζεσλ βάζεη θαλνληζκνχ εζσηεξηθήο 

ππεξεζίαο (KEY), πνπ εγθξίλεηαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, κε ηνλ νπνίν 

θαζνξίδνληαη ε εζσηεξηθή δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ζε Γεληθή Γηεχζπλζε θαη επηκέξνπο 

Γηεπζχλζεηο, Σκήκαηα θαη Γξαθεία, νη αξκνδηφηεηέο ηνπο θαη νη ζέζεηο θαηά θαηεγνξίεο θαη 

θιάδνπο πξνζσπηθνχ. ηνλ KEY πξνβιέπεηαη ππνρξεσηηθά Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. 

Ζ ζηειέρσζε ησλ ζέζεσλ ηνπ KEY κε ηαθηηθφ πξνζσπηθφ γίλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 14 θαη επφκελα ηνπ λ. 2190/1994 (Α' 28). 

Σν έθηαθην πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη θάζε θνξά γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ 

αλαιακβάλνπλ, πξνζιακβάλεηαη κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο γηα 

φζν ρξφλν δηαξθεί ην εθηεινχκελν πξφγξακκα ή ε ζχκβαζε, θαη' αλάινγε εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 1, 2 θαη 3 παξάγξαθνο 4 θαη 5 ηεο ππ' αξηζκ. 53266/2009 Κνηλήο 

Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη 

Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο (Β’ 1877). 

Δλ φςεη ηεο αλσηέξσ αλάιπζεο, θαζίζηαηαη πξνθαλέο φηη είλαη ζθφπηκε θαη πξνο ην 

ζπκθέξνλ θαζ’ εθάζηνπ Γήκνπ ε ζχζηαζε θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε έλαλ λεντδξπζέληα 

Αλαπηπμηαθφ Οξγαληζκφ, θαζψο ηα λέα απηά λνκηθά πξφζσπα θηινδνμνχλ λα απνηειέζνπλ 

θεληξηθνχο κνρινχο αλάπηπμεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, λα δεκηνπξγήζνπλ ηζρπξή 

πξνζηηζέκελε αμία θαη λα απνηειέζνπλ εηαίξνπο ζηε ζπλεξγαηηθή εθηέιεζε, απφ θνηλνχ κε 

ηνπο ΟΣΑ, ηεο δεκνηηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, φπσο ζπλάγεηαη απφ ην πιέγκα 

δηαηάμεσλ ζην νπνίν εληάζζεηαη ε ζχζηαζε ηνπο (Κεθάιαην Α λ. 4674/2020), ππνζηεξίδνληαο 
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ηελ άζθεζε πιεζψξαο απηνδηνηθεηηθψλ αξκνδηνηήησλ.Ηδηαίηεξε κλεία γίλεηαη ζηε δπλαηφηεηα 

ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Οξγαληζκνχ λα αλαιάβεη ηα θαζήθνληα Τπεξεζίαο Γφκεζεο ζηνπο 

Γήκνπο, θαζψο φπσο είλαη γλσζηφ απφ 01-11-2020 παχεη νξηζηηθά ε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε 

ησλ κηθξψλ Γήκσλ απφ ηνπο Γήκνπο ηεο έδξαο ησλ Ννκψλ αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε αδεηψλ 

δφκεζεο. Σν δήηεκα απηφ πνπ απαζρνιεί ηδηαίηεξα ην Γήκν Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ ζα 

επηιπζεί κέζσ ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Οξγαληζκνχ. 

Πξνο ην ζθνπφ απηφ έρεη εθπνλεζεί, κε ηε ζπλδξνκή ηεο αζηηθήο εηαηξείαο κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα κε ηελ επσλπκία «ΓΗΚΣΤΟ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΓΖΜΩΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΝΖΩΝ ΑΣΣΗΚΖ», έλα ζρέδην θαηαζηαηηθνχ, ηνπ ππφ ζχζηαζε Αλαπηπμηαθφ Οξγαληζκνχ, ην 

νπνίν απνηειείηαη απφ 37 άξζξα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

Ν.4674/2020, κε ηελ ππνζεκείσζε φηη ην άξζξν 5 πνπ αθνξά ζηνπο Μεηφρνπο, νη νπνίνη ζα 

απαξηίδνπλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ ππφ ζχζηαζε Αλαπηπμηαθνχ Οξγαληζκνχ θαη ην άξζξν 

6, αλαθνξηθά κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θαη ζπλαθφινπζα ην πνζφ ηεο εηζθνξάο θάζε 

εηαίξνπ - Γήκνπ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην απηνχ, ζα δηακνξθσζεί νξηζηηθά, κεηά ηελ ιήςε 

απνθάζεσλ απφ ηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα, πεξί ηεο ζπκκεηνρήο ησλ Γήκσλ ζηνλ ππφ ζχζηαζε 

Αλαπηπμηαθφ Οξγαληζκφ. 

Γηα ηελ θάιπςε ηεο ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην 10.000,00 ζα πξνέξρνληαη απφ ηδίνπο 

πφξνπο ηνπ Γήκνπ θαη ην ππφινηπν πνζφ ηεο ζπκκεηνρήο ζα πξνέιζεη απφ επηρνξήγεζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.  

Σέινο, λα ζεκεησζεί φηη έσο 31.12.2020 νη δήκνη, νη πεξηθεξεηαθέο ελψζεηο ηνπο θαη νη 

πεξηθέξεηεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ απνθάζεηο γηα ηε ζχζηαζε Αλαπηπμηαθνχ Οξγαληζκνχ, ληα 

ηελ πξνζαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ αλαπηπμηαθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ απηνχ ή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε Αλαπηπμηαθνχο Οξγαληζκνχο. 

 
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείηαη ην Γ λα απνθαζίζεη: 

 Τελ ζύζηαζε Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ από θνηλνύ κε ηνπο Δήκνπο ηεο ΠΕ Νήζσλ 

Αηηηθήο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λόκνπ 4674/020. 

 Τελ ζπκκεηνρή ηνπ Δήκνπ Τξνηδελίαο - Μεζάλσλ ζηνλ λενζπζηαζέληα Αλαπηπμηαθό 

Οξγαληζκό Νήζσλ Αηηηθήο. 

 Να εγθξίλεη ην Σρέδην Καηαζηαηηθνύ ηνπ ππό ίδξπζε Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ. 

 Να εμνπζηνδνηήζεη ηνλ Δήκαξρν Τξνηδελίαο - Μεζάλσλ θ. Σππξίδσλ Πνιιάιε λα 

ππνγξάςεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν απαηηεζεί γηα ηα παξαπάλσ. 

 

ηελ ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θαιεί ην πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά, 

Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

                              Α  Π  Ο  Φ  Α    Ι  Ε  Δ  Ι 
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Καηά πλειοτηθία, μειοτηθούνηορ ηος κ. Αθαναζίος, 

 Εγθξίλεη ηελ ζύζηαζε Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ από ηνπο Δήκνπο ηεο ΠΕ Νήζσλ 

Αηηηθήο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λόκνπ 4674/2020. 

 Εγθξίλεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ΔήκνπΤξνηδελίαο - Μεζάλσλ ζηνλ λεντδξπζέληα Αλαπηπμηαθό 

Οξγαληζκό. 

 Εγθξίλεη ην Σρέδην Καηαζηαηηθνύ ηνπ ππό ίδξπζε Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ. 

 Εμνπζηνδνηεί ηνλ Δήκαξρν Τξνηδελίαο - Μεζάλσλθ. Σππξίδσλ Πνιιάιε λα ππνγξάςεη 

νπνηνδήπνηε έγγξαθν απαηηεζεί γηα ηα παξαπάλσ. 

 Εμνπζηνδνηεί ηνλ Δήκαξρν Κπζήξσλ - Αληηθπζήξσλ θ. Επζηξάηην Χαξραιάθε σο λόκηκν 

εθπξόζσπν ηνπ ππό ζύζηαζε Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ θαη ηε δηθεγόξν Γνύζγνπια Σπ 

Μεηαμία (ΑΜ/ΔΣΑ:34485), όπσο πξνβνύλ ζηηο θαηά λόκν ελέξγεηεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο 

εηαηξείαο θαη ηελ θαηαρώξεζε απηήο ζην αξκόδην ΓΕΜΗ.  

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ 

Σεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

"ΔΤΠΛΟΙΑ  Ανώνςμη Δηαιπεία. Αναπηςξιακόρ Οπγανιζμόρ Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ." 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΤΣΑΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 

ΆΡΘΡΟ 1 
ΤΣΑΖ - ΔΣΑΙΡΙΚΟ ΣΤΠΟ – ΔΠΧΝΤΜΙΑ 

πζηήλεηαη κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφαλψλπκε εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ - Αλαπηπμηαθφο 
Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.  4674/2020, φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, κε ηελ επσλπκία “ ΔΤΠΛΟΗΑ Αλψλπκε Δηαηξεία. Αλαπηπμηαθφο Οξγαληζκφο 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν “ΔΤΠΛΟΗΑ Α.Δ.” Γηα ηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο ε 
αλσηέξσ επσλπκία απνδίδεηαη: «ΔYPLΟIA S.A.– Organization For Local Development».  

2. Ζ Δηαηξεία δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4674/2020 (Α΄53) (άξζξν 2) θαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο πεξί Α.Δ. Ν. 4548/2018 (Α΄104), φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

 

ΆΡΘΡΟ 2 

ΔΓΡΑ- ΓΧΙΓΙΚΙΑ 

1. Έδξα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ν Πεηξαηάο, επί ηεο νδνχ Φίισλνο 91. Ζ έδξα ηεο εηαηξείαο 
κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζε νπνηνλδήπνηε Γήκν ή Κνηλφηεηα ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο χζηεξα 
απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ 
ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

2. Τπνθαηαζηήκαηα θαη γξαθεία ηεο εηαηξείαο κπνξνχλ λα ηδξπζνχλ ζε Γήκνπο ή Κνηλφηεηεο 



[6] 

 

ηεο Διιάδαο ή ζην εμσηεξηθφ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ζα θαζνξίδεη ηνπο 
ηδηαίηεξνπο φξνπο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαζψο θαη ηελ έθηαζε ηεο δηθαηνδνζίαο 
ηνπο. 

3. Πεξηνρή ζηελ νπνία ζα αλαπηχζζεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο είλαη ε πεξηνρή ησλ 
Ο.Σ.Α. ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Νήζσλ Αηηηθήο  θαη φπνπ αιινχ είλαη απαξαίηεην, ζε 
εζληθφ θαη ζε δηεζλέο επίπεδν ζηελ πινπνίεζε ηεο αλαπηπμηαθήο ηεο πνιηηηθήο. 

4. Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο αθ' ελφο θαη ησλ κεηφρσλ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ αθ' 
εηέξνπ απφ ην Καηαζηαηηθφ ή ηνλ Νφκν ή απφ ζχκβαζε ή απφ θάζε λφκηκε αηηία ππάγεηαη 
ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο. 

 

ΆΡΘΡΟ 3 

ΚΟΠΟ 

Ζ εηαηξεία ιεηηνπξγεί ππέξ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ζπκπξάηηεη απφ θνηλνχ κε ηνπο ΟΣΑ-
κέιε ηεο ή θαη κε άιινπο Ο.Σ.Α. ζηελ πινπνίεζε ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ζηνλ ρψξν ηεο 
Αηηηθήο . Έρεη σο ζθνπφ: 

α) Σελ επηζηεκνληθή, ζπκβνπιεπηηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ΟΣΑ θαη ησλ ελψζεψλ ηνπο 

β) Σελ ππνζηήξημε θαη εθαξκνγή ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ησλ δήκσλ ηεο Πεξηθέξεηαο 
Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο ίδηαο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, θαη φπνηνπ άιινπ ΟΣΑ ηεο 
ρψξαο δεηεζεί 

γ) Σελ δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή ππνζηήξημε ησλ ΟΣΑ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ  
απηνδηνηθεηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο πξνο ηνπο 
πνιίηεο 

δ) Σελ σξίκαλζε έξγσλ ππνδνκήο,  

ε) Σελ πινπνίεζε πνιηηηθψλ θνηλσληθήο ζπλνρήο,  

ζη) Σελ πινπνίεζε πνιηηηθψλ ςεθηαθήο ζχγθιηζεο, φπσο ηελ  αλαδήηεζε, επηινγή θαη 
εθαξκνγή, δηαρείξηζε, ιεηηνπξγία, αλάπηπμε, νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ θαη ππεξεζηψλ ζηνπο 
ηνκείο ηεο ειεθηξνληθήο, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηεο πιεξνθνξηαθήο, ηνπ δηαδηθηχνπ, θαζψο θαη 
ηνλ ζρεδηαζκφ, εθηέιεζε θαη δηαρείξηζε αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ ςεθηαθήο ζχγθιηζεο, 

δ) Σελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη γεληθφηεξα βηψζηκεο αλάπηπμεο ησλ 
Ο.Σ.Α. κε ηνπο νπνίνπο ζπκπξάηηεη, 

ε) Σελ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Τπεξεζηψλ Γφκεζεο ησλ ΟΣΑ θαη 
ηελ αλάιεςε θαζεθφλησλ ηερληθήο ππεξεζίαο ησλ ΟΣΑ, 

ζ) Σελ εθπφλεζε επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ΟΣΑ θαη’ άξζξν άξζξν 7 λ. 4674/2020 

η) Σελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο, αεηθφξνπ θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο 
θαη  πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

θ) Σελ ζπκκεηνρή ηεο ζε εζληθά, επξσπατθά ή δηεζλή πξνγξάκκαηα θαη ηελ εθαξκνγή 
ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ ζε δηαδεκνηηθφ επίπεδν ή ζε επξχηεξν γεσγξαθηθφ ρψξν. 

ι) Σελ πινπνίεζε ηνπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER θαη θάζε παξφκνηνπ πνπ 
πθίζηαηαη ή ήζειε ζεζκνζεηεζεί κειινληηθά  

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ σο άλσ ζθνπψλ, ε εηαηξεία κπνξεί, κεηαμχ άιισλ λα αλαιακβάλεη ηελ 
εθηέιεζε δξάζεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, αμηνπνηεί ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, ζπκβάιιεηαη κε 
άιιεο αλαζέηνπζεο αξρέο, ζπκκεηέρεη ζε πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο, ζπκκεηέρεη ή/θαη 
δηαρεηξίδεηαη αλαπηπμηαθά, επελδπηηθά θαη εηδηθά πξνγξάκκαηα, ρξεκαηνδνηνχκελα απφ 
εζληθνχο ή ελσζηαθνχο πφξνπο ή θαη δηεζλείο πφξνπο.  Γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 
απηψλ, ζπγθξνηείηαη εληφο ηεο εηαηξείαο «Δλδηάκεζνο Φνξέα Γηαρείξηζεο», σο δηαθξηηή 
νληφηεηα, θαηά ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην έθαζηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ 
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πξνγξάκκαηνο.   

Δπίζεο, ε εηαηξεία γηα ηελ επίηεπμε ησλ θαηαζηαηηθψλ ηεο ζθνπψλ κπνξεί λα ζπζηήζεη ή λα 
ζπκκεηέρεη ζε νκάδεο ηνπηθήο δξάζεο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 
άξζξνπ 32 θαη ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Καλνληζκνχ ΔΔ 1303/2013 (L 347/320), κπνξεί λα 
ζπκκεηέρεη ζε πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κε ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη κπνξεί 
λα νξίδεηαη ηερληθφο ζχκβνπινο Φνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ηελ παξνρή 
εμεηδηθεπκέλεο ηερληθήο, επηζηεκνληθήο θαη δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, κπνξεί λα παξέρεη 
ηερληθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 
ησλ κεηφρσλ ΟΣΑ ή θαη θάζε άιινπ ΟΣΑ, κπνξεί λα αζθεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ άξζξσλ 
182 θαη 183 ηνπ λ. 4555/2018 (Α΄ 133), κπνξεί λα πξνηείλεη πξνο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη 
λα πινπνηνχλ Οινθιεξσκέλεο Υσξηθέο Δπελδχζεηο (ΟΥΔ) ρσξηθψλ ζηξαηεγηθψλ, κε βάζε ηα 
πξσηφθνιια ζπγθξφηεζεο ηεο θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελεο Αξρήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο 
ΟΥΔ, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ ηζρχνληνο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 
θαη Διέγρνπ ηνπ ΔΠΑ» 

 

ΆΡΘΡΟ 4 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

Ζ δηάξθεηα ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη αξρίδεη απφ ηελ θαηαρψξηζε 
ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΖ.) . 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ B' 

ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ  /  ΜΔΣΟΥΔ – ΜΔΣΟΥΟΙ 

 
ΆΡΘΡΟ 5 
ΜΔΣΟΥΟΙ 

1.Μέηνρνη ηεο Δηαηξείαο κπνξεί λα είλαη κφλν ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ, Πεξηθεξεηαθέο Δλψζεηο 
Γήκσλ, Πεξηθεξεηαθά Σακεία Αλάπηπμεο, ε Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδνο, ε Έλσζε 
Πεξηθεξεηψλ Διιάδαο, Γίθηπα θαη ζχλδεζκνη Γήκσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ΟΣΑ θαη νη 
Πεξηθεξεηαθέο Δλψζεηο Γήκσλ θαηέρνπλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ µκεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ελψ 
απνθιείεηαη ξεηψο ε ζπµµεηνρή ηδησηψλ ή θνξέσλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ. 
2.Δηδηθφηεξα, κέηνρνη ηεο εηαηξείαο είλαη :  
1. Σν N.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Γήκνο Αγθηζηξίνπ», κε έδξα ην Αγθίζηξη, Α.Φ.Μ.: 090046940 
ηεο ΓΟΤ Α' Πεηξαηά, λνκίκσο εθπξνζσπνχκελν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο απφ ην 
Γήκαξρν θν Ησάλλε Αζαλαζίνπ, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. ...... απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ 
2. Σν Ν.Π.Γ.Γ κε ηελ επσλπκία «Γήκνο Αίγηλαο», κε έδξα ηελ Αίγηλα, Α.Φ.Μ.: 090046938 ηεο 
Γ.Ο.Τ: Αίγηλαο, λνκίκσο εθπξνζσπνχκελν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο απφ ην Γήκαξρν 
θν Γηάλλε Ενξκπά ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. ........ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 
3. Σν Ν.Π.Γ.Γ κε ηελ επσλπκία «Γήκνο Κπζήξσλ», κε έδξα ηα Κχζεξα, Α.Φ.Μ.: 099723332 ηεο 
Γ.Ο.Τ: Α’ Πεηξαηά, λνκίκσο εθπξνζσπνχκελν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο απφ ην 
Γήκαξρν θν Δπζηξάηην Υαξραιάθε, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. .... απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ 
4. Σν Ν.Π.Γ.Γ κε ηελ επσλπκία «Γήκνο Πφξνπ», κε έδξα ηνλ Πφξν, Α.Φ.Μ.: 090120842 ηεο 
Γ.Ο.Τ: Πφξνπ, λνκίκσο εθπξνζσπνχκελν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο απφ ην Γήκαξρν θν 
Ησάλλε Γεκεηξηάδε, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. ........... απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 
5. Σν Ν.Π.Γ.Γ κε ηελ επσλπκία «Γήκνο αιακίλαο», κε έδξα ηε αιακίλα, Α.Φ.Μ.: 998378908 
ηεο Γ.Ο.Τ: Δ’ Πεηξαηά, λνκίκσο εθπξνζσπνχκελν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο απφ ηε 
Γήκαξρν θν Γεψξγην Παλαγφπνπιν , ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. ...... απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ 
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6. Σν Ν.Π.Γ.Γ κε ηελ επσλπκία «Γήκνο πεηζψλ», κε έδξα ηηο πέηζεο, Α.Φ.Μ.: 090099540 
ηεο Γ.Ο.Τ: πεηζψλ, λνκίκσο εθπξνζσπνχκελν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο απφ ην 
Γήκαξρν θν Παλαγηψηε Λπξάθε, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ............ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ 
7. Σν Ν.Π.Γ.Γ κε ηελ επσλπκία «Γήκνο Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ», κε έδξα ην Γαιαηά, Α.Φ.Μ.: 
998257963 ηεο Γ.Ο.Τ: Α’ Πεηξαηά, λνκίκσο εθπξνζσπνχκελν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο 
απφ ην Γήκαξρν θν ππξίδσλα Πνιιάιε, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. .......... απφθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 
8. Σν Ν.Π.Γ.Γ κε ηελ επσλπκία «Γήκνο Ύδξαο», κε έδξα ηελ Ύδξα, Α.Φ.Μ.: 090120750 ηεο 
Γ.Ο.Τ: Πφξνπ, λνκίκσο εθπξνζσπνχκελν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο απφ ην Γήκαξρν θν 
Γεψξγην Κνπθνπδάθε, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. ......... απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 
 

ΆΡΘΡΟ 6 
ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ – ΜΔΣΟΥΔ 

1.Σν Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζε νθηαθφζηεο ρηιηάδεο (800.000,00 επξψ) επξψ 
πνπ αλαιχεηαη σο εμήο: θαηαβεβιεκέλν πνζφ κε κεηξεηά, δηαηξνχκελν ζε δέθα ρηιηάδεο 
(10.000,00) νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο νγδφληα (80,00) επξψ εθάζηεο. 
2. Όιεο νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη θνηλέο, νλνκαζηηθέο, δεζκεπκέλεο θαη κε πξνλνκηνχρεο. 
Οη κεηνρέο δελ εηζάγνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ. 
3. Σν αλσηέξσ κεηνρηθφ θεθάιαην έρεη θαηαβιεζεί εμ νινθιήξνπ απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο 
εηαηξείαο θαη έθαζηνο ησλ κεηφρσλ έρεη ην εμήο πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ εηαηξεία: 

Α/Α ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΜΔΣΟΥΟΤ 
ΤΝΟΛΟ 

ΜΔΣΟΥΧΝ 
ΠΟΟΣΟ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
ΠΟΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Δ ΔΤΡΧ 

1 Γήκνο Αγθηζηξίνπ 1250 12,5% 100.000 

2 Γήκνο Αίγηλαο 1250 12,5% 100.000 

3 Γήκνο Κπζήξσλ 1250 12,5% 100.000 

4 Γήκνο Πφξνπ 1250 12,5% 100.000 

5 Γήκνο αιακίλαο 1250 12,5% 100.000 

6 Γήκνο πεηζψλ 1250 12,5% 100.000 

7 
Γήκνο Σξνηδελίαο - 
Μεζάλσλ 

1250 12,5% 100.000 

8 Γήκνο Ύδξαο 1250 12,5% 100.000 

ΤΝΟΛΟ ΜΔΣΟΥΧΝ 10.000 100,00% 800.000 

 
ΑΡΘΡΟ 7. 

ΜΔΣΑΒΙΒΑΖ ΜΔΣΟΥΧΝ 

1. Καηά ηελ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ή ηελ κεηαβνιή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεξνχληαη νη 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4548/2018 φπσο ηζρχεη.» 

2. Ζ κεηαβίβαζε κεηνρψλ γίλεηαη κε εγγξαθή ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο πνπ 
ρξνλνινγείηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ κεηαβηβάδνληα θαη ην απνθηψληα ε ηνπο 
πιεξεμνπζίνπο ηνπο. Έλαληη ηεο εηαηξείαο ζεσξείηαη κέηνρνο κφλν ν εγγεγξακκέλνο ζην βηβιίν 
απηφ.  

3. Ζ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ ηεο εηαηξείαο ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα ηελ εθ κέξνπο ηνπ πιήξε θαη 
αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ φξσλ θαη δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ, θαζψο θαη ησλ λνκίκσλ 
απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθ’ φζνλ ελεξγνχλ ζηα 
φξηα ηεο λφκηκεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. Ζ επζχλε ηνπ κεηφρνπ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ 
νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο ηνπ. Κάζε κεηνρή παξέρεη ζηνλ λφκηκν θνκηζηή ηεο κφλν ηα 
δηθαηψκαηα πνπ αλαγλσξίδνληαη ζε απηφλ απφ ην Καηαζηαηηθφ θαη ηνλ Νφκν. Οη κέηνρνη 
αζθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο κφλν κέζα απφ ηελ Γεληθή 
πλέιεπζε. Οη Μέηνρνη δχλαληαη λα κεηαβηβάδνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο κφλν ζε άιινπο κεηφρνπο, 
κε ηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηνλ νξηζκφ ησλ κεηφρσλ πνπ ηάζζεη ε πξψηε 
παξάγξαθνο ηνπ άξζξνπ ηνχηνπ ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, ππνινγηδφκελεο ηεο αμίαο ησλ 
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κεηαβηβαδφκελσλ κεηνρψλ φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηε ινγηζηηθή αμία ηεο κεηνρήο κε βάζε 
ηα ζηνηρεία ηνπ ηειεπηαίνπ εγθεθξηκέλνπ ηζνινγηζκνχ ηεο Δηαηξείαο. Δπίζεο ε Δηαηξεία 
δχλαηαη λα εμαγνξάζεη κεηνρέο κεηφρσλ ηεο, ππνινγηδφκελεο ηεο αμίαο απηψλ φπσο απηή 
πξνθχπηεη απφ ηε ινγηζηηθή αμία ηεο κεηνρήο κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ ηειεπηαίνπ εγθεθξηκέλνπ 
ηζνινγηζκνχ ηεο Δηαηξείαο. Δηδηθφηεξα, επηηξέπεηαη ε απφθηεζε εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο δηθψλ 
ηεο κεηνρψλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε απφθηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε:  

     α)  κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ ε νπνία απνθαζίδεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.  

     β)   κεηά απφ θαζνιηθή κεηαβίβαζε πεξηνπζίαο.  

     γ) Όηαλ νη κεηνρέο έρνπλ απνπιεξσζεί νινζρεξψο θαη πξνέξρνληαη απφ αλαγθαζηηθή 
εθηέιεζε πνπ έγηλε γηα ηελ πιεξσκή ησλ απαηηήζεσλ ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο.  

     δ)  απφ ραξηζηηθή αηηία εθ΄ φζνλ έρνπλ απνπιεξσζεί νινζρεξψο.  

4. ηηο πεξηπηψζεηο (α) θαη (β) ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νη κεηνρέο πνπ απνθηψληαη 
πξέπεη λα αθπξψλνληαη ακέζσο, ζηελ δε (γ) θαη (δ) πεξίπησζε λα πσινχληαη ζην βξαρχηεξν 
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην έλα έηνο. Αλ πεξάζεη άπξαθηε απηή ε 
πξνζεζκία, νη κεηνρέο πξέπεη λα αθπξψλνληαη ακέζσο. Οη κεηνρέο πνπ αλήθνπλ ζηελ εηαηξεία 
ππνινγίδνληαη γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ απαξηίαο, δελ έρνπλ φκσο ην δηθαίσκα ςήθνπ ζηελ Γεληθή 
πλέιεπζε.  

5. Νφκηκνη δηθαηνχρνη κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο είλαη απηνί πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 7.1 ζε 
εθαξκνγή ηνπ Ν. 4674/2020. 

6. Ζ κεηαβίβαζε κεηνρψλ απφ ηνπ κεηφρνπο ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο.  

6.1. Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ππφθεηηαη ζε έγθξηζε απφ ηελ εηαηξεία, ην Γ.. ηεο νπνίαο 
ιακβάλεη ηε ζρεηηθή απφθαζε. Σν Γ.. αξλείηαη ηελ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ νζάθηο ππάξρεη 
πεξίπησζε έλαο κέηνρνο λα απνθηήζεη πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 35 % ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 
ηεο εηαηξείαο. Απνθηψλ κπνξεί λα είλαη απνθιεηζηηθά Ο.Σ.Α. α Βαζκνχ. Δπίζεο κπνξεί λα 
αξλεζεί ηελ κεηαβίβαζε εθφζνλ ηνχην επηβάιιεηαη απφ ην αηηηνινγεκέλν ζπκθέξνλ ηεο 
εηαηξείαο. Ζ έγθξηζε ή κε ηεο κεηαβίβαζεο δηελεξγείηαη ζε ρξφλν ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ 
ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηνπ κεηφρνπ πνπ ελδηαθέξεηαη λα πξνβεί ζηε ζρεηηθή κεηαβίβαζε. 

6.2. Ο κέηνρνο πνπ ελδηαθέξεηαη λα κεηαβηβάζεη ηηο κεηνρέο ηνπ, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη 
άκεζα ηελ πξφζεζή ηνπ απηή ή ηελ πξνζθνξά πνπ έιαβε απφ ππνςήθην απνθηψληα (κέηνρν 
ή κε) θαη ηνπο φξνπο απηήο ζηελ εηαηξεία.  
6.3. Δθφζνλ ε θαηά ην άξζξν 8.1. απφθαζε ηνπ Γ.. είλαη ζεηηθή σο πξνο ηε κεηαβίβαζε, ε 
εηαηξεία έρεη ην πξφζζεην δηθαίσκα λα αλαδεηήζεη άιιν πξφζσπν (κέηνρν ή κε) γηα λα ην 
ππνδείμεη πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη απηφ ηηο κεηνρέο κε ίδηνπο φξνπο κε ηνπο φξνπο ηεο 
πξνζθνξάο. Ζ ππφδεημε γίλεηαη νκνίσο εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηψλ (3) κελψλ ηνπ 
άξζξνπ 8.1.  κε απφθαζή ηνπ Γ.. απηήο πξνο ηνλ απνθηψληα, νπφηε ν κέηνρνο ππνρξενχηαη 
λα πξνηηκήζεη ην ππνδεηθλπφκελν απφ ηελ εηαηξεία πξφζσπν. Ζ ππφδεημε είλαη δεζκεπηηθή 
γηα ην κέηνρν. Σν ηξίην πξφζσπν πξέπεη νπσζδήπνηε λα είλαη Ο.Σ.Α. θαη ε δπλαηφηεηα έρεη  
σο εμήο: (Γήκνη κφλν πξνο Γήκνπο θαη Πεξηθέξεηα πξνο Πεξηθεξεηαθφ Σακείν , ΠΔΓ  ή 
Γήκνπο)  

 
ΆΡΘΡΟ 8 

ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΙΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 
1.Σαθηηθή αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ: Ζ Γεληθή πλέιεπζε έρεη ην δηθαίσκα λα απμάλεη ελ 
φισ ή ελ κέξεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ ή κε ηελ αχμεζε ηεο 
νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ. Ζ παξαπάλσ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ιακβάλεηαη 
κε ηελ εμαηξεηηθή απαξηία ηνπ άξζξνπ 130 παξ. 3ηνπ Ν. 4548/2018, ήηνη λα  παξίζηαληαη ή 
αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηήλ κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο ην ήκηζπ (1/2) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 
θεθαιαίνπ θαη κε ηελ πιεηνςεθία ηνπάξζξνπ 132 παξ. 2 ηνπ Ν. 4548/2018, ήηνη  πιεηνςεθία 
ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε ζπλέιεπζε. 
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2.Έθηαθηε αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ: 
α)Οξίδεηαη φηη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηελ πεληαεηία απφ ηε ζχζηαζε ηεο 
εηαηξείαο σο Αλαπηπμηαθφο Οξγαληζκφο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα κε 
απφθαζε ηνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλφινπ 
ησλ κειψλ ηνπ, λα απμάλεη ην θεθάιαην κεξηθά ή νιηθά κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, γηα πνζφ 
πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην ηξηπιάζην ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ ή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 
πνπ έρεη θαηαβιεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηελ Γεληθή 
πλέιεπζε. Ζ αλσηέξσ εμνπζία κπνξεί λα ρνξεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη κε 
απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηελ πεληαεηία. 
ηελ πεξίπησζε απηή, ην θεθάιαην κπνξεί λα απμάλεηαη θαηά πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα 
ππεξβεί ην ηξηπιάζην ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ ππάξρεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ζην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ε εμνπζία γηα αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ. 
Ζ εμνπζία απηή ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη κε απφθαζε ηεο γεληθήο 
ζπλέιεπζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ πεληαεηία γηα θάζε 
ρνξεγνχκελε αλαλέσζε. Ζ ηζρχο θάζε αλαλέσζεο αξρίδεη απφ ηελ παξέιεπζε ηεο δηάξθεηαο 
ηζρχνο ηεο πξνεγνχκελεο. Οη απνθάζεηο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο γηα ρνξήγεζε ή αλαλέσζε 
ηεο εμνπζίαο αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνβάιινληαη ζε 
δεκνζηφηεηα. 
β)Με ην παξφλ Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο νξίδεηαη θαη φηηγηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ηελ πεληαεηία απφ ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαοσο Αλαπηπμηαθφο Οξγαληζκφο, ε γεληθή 
ζπλέιεπζε κπνξεί κε απφθαζή ηεο, πνπ ιακβάλεηαη κε απιή απαξηία θαη πιεηνςεθία, λα 
απμάλεη ην θεθάιαην, κεξηθά ή νιηθά κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, ζπλνιηθά κέρξη ην 
νθηαπιάζην ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ,αιιά απαγνξεχεηαη λα αλαγξάθεηαη ζε νπνηνδήπνηε 
έληππν, δηαθήκηζε, δεκνζίεπκα ή άιιν έγγξαθν, σο θεθάιαην ην πνζφ κέρξη ην νπνίν 
δηθαηνχηαη ε Δηαηξία θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 λα εθδψζεη λέεο κεηνρέο ην νξηδφκελν απφ 
ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ηε Γεληθή πλέιεπζε.  
3. Οη έθηαθηεο απμήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ απνθαζίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ ζπληζηνχλ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, δελ ππφθεηληαη φκσο ζε 
δηνηθεηηθή έγθξηζε, φπνπ απηή απαηηείηαη θαηά ηνλ λ. 4548/2018. 
4.α. ε θάζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ε πηζηνπνίεζε ηεο θαηαβνιήο ή κε 
απηνχ πξέπεη λα γίλεηαη εληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο απφ ηε ιήμε ηεο νξηζζείζαο 
πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ρξεηάδεηαη λα πηζηνπνηεζεί αλ έγηλε ή φρη ε 
θαηαβνιή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο. Ζ πηζηνπνίεζε γίλεηαη κε 
έθζεζε νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ή ειεγθηηθήο Δηαηξίαο, κε κέξηκλα ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ. Ζ έθζεζε απηή ππνβάιιεηαη ζε δεκνζηφηεηα φπσο πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 4548/2018. Πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο δελ απαηηείηαη εάλ ε αχμεζε θεθαιαίνπ 
δελ γίλεηαη κε λέεο εηζθνξέο.  
4.β. Ζ πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ νξίδεηαη απφ ην φξγαλν πνπ έιαβε ηε 
ζρεηηθή απφθαζε θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ νχηε 
κεγαιχηεξε ησλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ εκέξα πνπ θαηαρσξήζεθε ε ζρεηηθή απφθαζε 
ηεο Δηαηξίαο ζην Γ.Δ.ΜΖ. 
4.γ. Ζ πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ κπνξεί λα παξαηαζεί απφ ην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα έλαλ (1) κήλα. Ζ κεληαία απηή πξνζεζκία δελ αξρίδεη πξηλ απφ ηελ 
θαηαρψξηζε ηεο αχμεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ.  
4.δ. Δληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ παξαγξάθσλ α θαη β ε Δηαηξία 
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ή ζηελ αξκφδηα Αξρή αληίγξαθν ηνπ 
ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  
4.ε. Ζ θαηαβνιή ησλ κεηξεηψλ γηα θάιπςε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ απμήζεσλ απηνχ, 
θαζψο θαη νη θαηαζέζεηο κεηφρσλ κε πξννξηζκφ ηε κειινληηθή αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά κε θαηάζεζε ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξίαο, 
πνπ ηεξείηαη ζε νπνηνδήπνηε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα 
5. Ζ κε εκπξφζεζκε θαηαβνιή ηνπ θεθαιαίνπ δεκηνπξγεί ππνρξέσζε ζην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην λα επαλαθέξεη, κε απφθαζε ηνπ, ην θεθάιαην ζην πξηλ απφ ηελ αχμεζε πνζφ θαη 
κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, εθφζνλ ε αχμεζε είρε γίλεη, κε ηνλ ηξφπν απηφλ, κέρξη ην 
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ηέινο ηεο ρξήζεο εληφο ηεο νπνίαο έιεμε ε πξνζεζκία θαηαβνιήο. Ζ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ππνβάιιεηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Νφκνπ 
4548/2018.  
6. Γηθαίσκα Πξνηίκεζεο:ε θάζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ δελ γίλεηαη κε 
εηζθνξά ζε είδνο, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε έθδνζεο νκνινγηψλ κε δηθαίσκα κεηαηξνπήο ζε 
κεηνρέο, παξέρεηαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε νιφθιεξν ην λέν θεθάιαην ή ην νκνινγηαθφ 
δάλεην, ππέξ ησλ κεηφρσλ πνπ πθίζηαληαη θαηά ην ρξφλν ηεο έθδνζεο, αλάινγα κε ηε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζην πθηζηάκελν θεθάιαην. ε πεξίπησζε έθηαθηεο αχμεζεο ηνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 4548/2018 θαη κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ 8 ηνπ θαηαζηαηηθνχ, παξέρεηαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή ηε γεληθή 
ζπλέιεπζε, πνπ απνθαζίδνπλ, ην κελ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ 
(2/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ, ε δε γεληθή ζπλέιεπζε κε απιή απαξηία θαη 
πιεηνςεθία, θαη ε εμνπζία πεξηνξηζκνχ ή απνθιεηζκνχ ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο. ηελ 
πεξίπησζε φπνπ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην απνθαζίδεη απηφ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηνλ 
απνθιεηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, ζπληάζζεηαη έθζεζε ε νπνία πξέπεη λα εμεγεί γηαηί 
επηιέγεηαη ε θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο λα γίλεη κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαη 
απηή πξέπεη λα  ππνβιεζεί ζε δεκνζηφηεηα. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΒΙΒΛΙΟ ΜΔΣΟΥΧΝ 

Ζ εηαηξεία νθείιεη λα ηεξεί βηβιίν κεηφρσλ. ην βηβιίν απηφ θαηαρσξίδνληαη νη κέηνρνη, κε 
αλαγξαθή ηεο εηαηξηθήο επσλπκίαο θαη ηεο δηεχζπλζεο ή ηεο έδξαο ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε 
αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο θαη ε θαηεγνξία ησλ κεηνρψλ, πνπ θαηέρεη θάζε κέηνρνο.Σν «Βηβιίν 
κεηφρσλ» κπνξεί λα ηεξείηαη ειεθηξνληθά. Ζ απφδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα 
αζθεζνχλ ηα δηθαηψκαηα απφ ηηο κεηνρέο, γίλεηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ «Βηβιίνπ κεηφρσλ». 
 

ΆΡΘΡΟ 10 
ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΜΔΙΟΦΖΦΙΑ 

1.Με αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 
θεθαιαίνπ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιεί έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ 
κεηφρσλ, νξίδνληαο εκέξα ζπλεδξίαζεο απηήο, ε νπνία δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν 
απφ ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο αίηεζεο ζηνλ πξφεδξν ηνπ 
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ζ αίηεζε πεξηέρεη ην αληηθείκελν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Αλ δελ 
ζπγθιεζεί γεληθή ζπλέιεπζε απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ 
επίδνζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, ε ζχγθιεζε δηελεξγείηαη απφ ηνπο αηηνχληεο κεηφρνπο κε 
δαπάλεο ηεο εηαηξείαο, κε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, πνπ εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ 
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. ηελ απφθαζε απηή νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο ζπλεδξίαζεο, 
θαζψο θαη ε εκεξήζηα δηάηαμε. Ζ απφθαζε δελ πξνζβάιιεηαη κε έλδηθα κέζα. Σν δηνηθεηηθφ 
ζπκβνχιην ζπγθαιεί ηε γεληθή ζπλέιεπζε, ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ή θάλεη ρξήζε ηεο 
δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 135, εθηφο αλ νη αηηνχληεο κέηνρνη απέθιεηζαλ ηελ ηειεπηαία απηή 
δπλαηφηεηα. 
2. Με αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 
θεθαιαίνπ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα εγγξάςεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε γεληθήο 
ζπλέιεπζεο, πνπ έρεη ήδε ζπγθιεζεί, πξφζζεηα ζέκαηα, αλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην 
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Σα 
πξφζζεηα ζέκαηα πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη ή λα γλσζηνπνηνχληαη, κε επζχλε ηνπ δηνηθεηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ, θαηά ην άξζξν 122, επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. 
3. Με αίηεζε κεηφρνπ ή κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 
θεθαιαίνπ, ν πξφεδξνο ηεο ζπλέιεπζεο ππνρξενχηαη λα αλαβάιεη κία κφλν θνξά ηε ιήςε 
απνθάζεσλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, ηαθηηθή ή έθηαθηε, γηα φια ή νξηζκέλα ζέκαηα, 
νξίδνληαο εκέξα ζπλέρηζεο ηεο ζπλεδξίαζεο, απηήλ πνπ νξίδεηαη ζηελ αίηεζε ησλ κεηφρσλ, ε 
νπνία φκσο δελ κπνξεί λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο 
αλαβνιήο. Ζ χζηεξα απφ αλαβνιή γεληθή ζπλέιεπζε απνηειεί ζπλέρηζε ηεο πξνεγνχκελεο θαη 
δελ απαηηείηαη ε επαλάιεςε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ησλ κεηφρσλ. 
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4. Ύζηεξα απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξεία πέληε (5) 
ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 
ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα 
ηηο ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο, ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ζρεηηθέο κε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο. Τπνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ δελ πθίζηαηαη, φηαλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 
δηαηίζεληαη ήδε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο εηαηξείαο, ηδίσο κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ θαη 
απαληήζεσλ. Δπίζεο, κε αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ 
θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ζηε γεληθή 
ζπλέιεπζε, εθφζνλ είλαη ηαθηηθή, ηα πνζά πνπ, θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, θαηαβιήζεθαλ ζε 
θάζε κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηνπο δηεπζπληέο ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη θάζε 
παξνρή πξνο ηα πξφζσπα απηά απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή ζχκβαζε ηεο εηαηξείαο κε απηνχο. 
ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή 
ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σέηνηνο 
ιφγνο κπνξεί λα είλαη, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην 
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 79 ή 80 ηνπ λ.4548/2018. ηηο πεξηπηψζεηο ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα απαληήζεη εληαία ζε αηηήζεηο 
κεηφρσλ κε ην ίδην πεξηερφκελν. 
5. Ύζηεξα απφ αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 
θεθαιαίνπ ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξεία κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 6, ην 
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ 
πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο. Σν δηνηθεηηθφ 
ζπκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν 
νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα είλαη, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, ε 
εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 79 ή 
80, εθφζνλ ηα αληίζηνηρα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ έρνπλ ιάβεη ηε ζρεηηθή 
πιεξνθφξεζε θαηά ηξφπν επαξθή. 
6.Ύζηεξα απφ αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 
θεθαιαίνπ, ε ςεθνθνξία ζε θάπνην ζέκα ή ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ελεξγείηαη κε 
θαλεξή ςεθνθνξία. 
7. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ νη αηηνχληεο κέηνρνη νθείινπλ λα 
απνδεηθλχνπλ ηε κεηνρηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ 
ηεο παξαγξάθνπ 6 θαη ηεο παξαγξάθνπ 10, ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ θαηά ηελ 
άζθεζε ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο. Σέηνηα απφδεημε απνηειεί θαη ε θαηάζεζε ησλ κεηνρψλ 
ηνπο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 124. 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ' 
ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

ΆΡΘΡΟ 11 

1. Ζ εηαηξεία δηνηθείηαη απφ επηακειέο έσο ελλεακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν 
εθιέγεηαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4548/2018. Σν 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ  θαη  (2) εθηειεζηηθά κέιε θαη πέληε (5) έσο επηά (7) κε 
εθηειεζηηθά κέιε .Ωο εθηειεζηηθφ κέινο νξίδεηαη ππνρξεσηηθά θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο.  

2. Δθηφο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ν Γηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο εηαηξείαο 
θαη ηα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ δελ κπνξεί λα είλαη αηξεηνί εθπξφζσπνη 
ησλ δεκνηηθψλ ή πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ κεηφρσλ ΟΣΑ.  

3. Σα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.. δελ δηθαηνχληαη ακνηβήο ή άιισλ παξνρψλ. 

4. Σα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαηέρνπλ ππνρξεσηηθά απνδεδεηγκέλε 
εξγαζηαθή εκπεηξία ζηνλ ζρεδηαζκφ, ζηελ εθηέιεζε αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζηελ 
επηρεηξεκαηηθή, νηθνλνκηθή θαη γεληθφηεξα βηψζηκε αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. 

5. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα αλαζέηεη ηηο εμνπζίεο ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο 
ηεο εηαηξείαο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, εθηειεζηηθά κέιε ηνπ ή κε θαζψο θαη ζηνλ 
Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο εηαηξείαο. Σα πξφζσπα απηά κπνξνχλ λα αλαζέηνπλ πεξαηηέξσ ηελ 
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άζθεζε ησλ εμνπζηψλ πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ ή κέξνπο ηνχησλ ζε άιια εθηειεζηηθά κέιε ηνπ 
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηξίηνπο. Δπηηξέπεηαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην λα αλαζέηεη ηνλ 
εζσηεξηθφ έιεγρν ηεο εηαηξείαο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, κε κέιε ηνπ. Σα πξφζσπα 
απηά κπνξνχλ λα αλαζέηνπλ πεξαηηέξσ ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ ή 
κέξνπο ηνχησλ ζε ηξίηνπο. 

6.Δπηηξέπεηαη κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ λα ζπγθξνηνχληαη: 

α) Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή απφ εθηειεζηηθά κέιε θαη λα αλαηίζεληαη ζε απηήλ νξηζκέλεο εμνπζίεο 
ή θαζήθνληα ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

β) Δπηηξνπέο δηαρείξηζεο έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ θαη λα εθρσξνχληαη ζε απηέο νξηζκέλεο 
εμνπζίεο θαη θαζήθνληα ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 ηηο πεξηπηψζεηο ησλ εδαθίσλ α΄ θαη β΄ ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ, ε ζχλζεζε, νη 
αξκνδηφηεηεο, ηα θαζήθνληα θαη ν ηξφπνο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ησλ επηηξνπψλ θαζψο θαη 
θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπο ξπζκίδνληαη κε ηελ απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζή ηνπο. 

7. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γ.. είλαη πεληαεηήο. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ παξαηείλεηαη κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, εληφο ηεο νπνίαο πξέπεη λα ζπλέιζεη ε 
ακέζσο επφκελε ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε θαη κέρξη ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 85 ηνπ λ. 4548/2018. 

8. Δάλ ιφγσ ζαλάηνπ, παξαηηήζεσο ή άιινπ ιφγνπ θελσζεί ε ζέζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 
εθιεγέλησλ ζπκβνχισλ, νη ππφινηπνη, εθφζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4), εθιέγνπλ 
πξνζσξηλά αληηθαηαζηάηε γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ πκβνχινπ πνπ ζα 
αλαπιεξψλεηαη. Ζ εθινγή απηή ππνβάιιεηαη  ζε δεκνζηφηεηα θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ην 
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζηελ ακέζσο πξνζερή γεληθή ζπλέιεπζε. Οη πξάμεηο ηνπ πκβνχινπ πνπ 
εθιέρζεθε κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζεσξνχληαη έγθπξεο αθφκε θη αλ ε εθινγή δελ έρεη εγθξηζεί απφ 
ηελ Γεληθή πλέιεπζε.  

9.  Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα επαλεθιεγνχλ. 

 

ΆΡΘΡΟ 12 

1. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην είλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη γηα θάζε πξάμε πνπ αθνξά ηε 
δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο θαη ηελ ελ γέλεη επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ 
ηεο. 

2. Γηα θάζε πξάμε εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο αξθεί ε ππνγξαθή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ 
ηεο ππφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία, ην φλνκά ηνπ θαη ε αλαθνξά ηεο ηδηφηεηαο ηνπ. Υξήζε εηαηξηθήο 
ζθξαγίδαο δελ απαηηείηαη..     

 

ΆΡΘΡΟ 13 
ΠΡΟΔΓΡΟ - ΓΙΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ- ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΖ. 

1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κεηά ηελ εθινγή ηνπ, ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα θαη εθιέγεη, κεηαμχ ησλ 
κειψλ ηνπ, ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Αληηπξφεδξν απηνχ, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη πξφζσπα κε 
ηδηαίηεξν θχξνο ζην ρψξν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Ο Πξφεδξνο είλαη ν λφκηκνο 
εθπξφζσπνο ηεο Δηαηξείαο επνπηεχεη ηελ δηαρείξηζε θαη εθπξνζσπεί ηελ Δηαηξεία δηθαζηηθψο 
θαη εμσδίθσο. Δάλ δελ είλαη εθηειεζηηθφ κέινο αληηπξνζσπεχεη ην Γ.. σο ζψκα, δηεπζχλεη ηηο 
ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. θαη ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία ησλ κειψλ ηνπ Γ.. Δίλαη επηθνξηηζκέλνο κε 
ηελ γεληθή επνπηεία ηεο εηαηξείαο, κε ηελ ζχγθιεζε ηνπ Γ.. θαη ηελ ζέζε ζεκάησλ πξνο 
ζπδήηεζε θαζψο θαη κε ηελ έθδνζε αληηγξάθσλ ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. ε 
πεξίπησζε θσιχκαηνο ή απνπζίαο ηνλ αλαπιεξψλεη ν Αληηπξφεδξνο ή ν Γηεπζχλσλ 
χκβνπινο ή έλαο ζχκβνπινο πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Δάλ είλαη 
εθηειεζηηθφ κέινο είλαη  
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2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νξίδεη απφ ηα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, 
θαζνξίδνληαο ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ.  

3. ηελ εηαηξεία ππάξρεη  Γηεπζπληήο ε Γεληθφο Γηεπζπληήο  πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ..  
Ζ ζεηεία ηνπ αθνινπζεί ηε ζεηεία ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη κπνξεί λα αλαλεψλεηαη. Ο  
Γηεπζπληήο ε Γεληθφο Γηεπζπληήο πξέπεη λα θαηέρεη ππνρξεσηηθά απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή 
εκπεηξία ζηνλ ζρεδηαζκφ, ζηελ εθηέιεζε αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζηελ 
επηρεηξεκαηηθή, νηθνλνκηθή θαη γεληθφηεξα βηψζηκε αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Σν 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί παξάιιεια κε ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν λα  απνδψζεη  
αξκνδηφηεηεο ζηνλ Γηεπζπληή ε Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο εηαηξείαο. Ο Γηεπζπληήο ε Γεληθφο 
Γηεπζπληήο ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. 
 

ΆΡΘΡΟ 14 
1. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην νθείιεη λα ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο. 
2. ε θάζε πεξίπησζε ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζπλεδξηάδεη έγθπξα εθηφο ηεο έδξαο ηνπ ζε 
άιιν ηφπν, ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή, εθφζνλ ζηε ζπλεδξίαζε απηή παξίζηαληαη ή 
αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ θαη θαλείο δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 
ζπλεδξίαζεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 
3. Ζ ζπλεδξίαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα δηεμαρζεί κε ηειεδηάζθεςε θαη δηα 
πεξηθνξάο σο πξνο νξηζκέλα ή θαη σο πξνο φια ηα κέιε. ηελ πεξίπησζε απηή ε πξφζθιεζε 
πξνο ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πεξηιακβάλεη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη 
ηερληθέο νδεγίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζπλεδξίαζε. 
4. ε θάζε πεξίπησζε θάζε κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα αμηψζεη λα δηεμαρζεί 
ε ζπλεδξίαζε κε ηειεδηάζθεςε σο πξνο απηφλ, αλ θαηνηθεί ζε άιιε ρψξα απφ εθείλε φπνπ 
δηεμάγεηαη ε ζπλέιεπζε ή αλ ππάξρεη άιινο ζπνπδαίνο ιφγνο, ηδίσο αζζέλεηα ή αλαπεξία. 
5. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα αλ παξαβξίζθνληαη 
ή αληηπξνζσπεχνληαη νη κηζνί ζπλ έλαο απφ ηνπο ζπκβνχινπο νπδέπνηε φκσο ν αξηζκφο ησλ 
παξφλησλ ζπκβνχισλ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 3.  
6. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ 
παξφλησλ θαη ησλ ηπρφλ απφ άιινπο ζπκβνχινπο αληηπξνζσπεπφκελσλ κειψλ εθηφο απφ ηελ 
πεξίπησζε πνπ ην θαηαζηαηηθφ απηφ ή ν Νφκνο απαηηνχλ απμεκέλε πιεηνςεθία. Γηα 
πξνζσπηθά δεηήκαηα νη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε κπζηηθή 
ςεθνθνξία πνπ δηεμάγεηαη κε ςεθνδέιηηα.  
7.  Κάζε ζχκβνπινο έρεη κία ςήθν, κπνξεί φκσο λα αληηπξνζσπεχεη έλαλ απφληα ζχκβνπιν 
εάλ εμνπζηνδνηεζεί εγγξάθσο απφ απηφλ.  Καλέλαο ζχκβνπινο δελ κπνξεί λα 
αληηπξνζσπεπζεί ζην πκβνχιην απφ πξφζσπν πνπ δελ απνηειεί κέινο ηνπ. Ζ 
εμνπζηνδφηεζε πξνο αληηπξνζψπεπζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κηα ή πεξηζζφηεξεο 
ζπλεδξηάζεηο.  
8. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 
ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ζχκβνπινη, ζπλεξγάηεο θαη ζηειέρε ηεο εηαηξείαο φηαλ ζπδεηνχληαη 
ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο. 

ΆΡΘΡΟ 15 

1. Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαηαρσξίδνληαη πεξηιεπηηθά ζε 
εηδηθφ βηβιίν, πνπ κπνξεί λα ηεξείηαη θαη ειεθηξνληθά. Με αίηεζε κέινπο ηνπ δηνηθεηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ ν πξφεδξνο ππνρξενχηαη λα θαηαρσξίζεη ζηα πξαθηηθά πεξίιεςε ηεο γλψκεο ηνπ 
κέινπο απηνχ. Ο πξφεδξνο δηθαηνχηαη λα αξλεζεί ηελ θαηαρψξηζε γλψκεο, ε νπνία 
αλαθέξεηαη ζε δεηήκαηα πξνθαλψο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ή ην πεξηερφκελφ ηεο αληίθεηηαη 
θαηαθαλψο ζηα ρξεζηά ήζε ή ην λφκν. ην βηβιίν απηφ θαηαρσξίδεηαη επίζεο θαηάινγνο ησλ 
παξαζηάλησλ ή αληηπξνζσπεπζέλησλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ. 

2. Σα πξαθηηθά ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ππνγξάθνληαη απφ ηα παξαζηάληα κέιε. ε 
πεξίπησζε άξλεζεο ππνγξαθήο απφ θάπνην κέινο γίλεηαη ζρεηηθή κλεία ζηα πξαθηηθά. 
Αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ εθδίδνληαη επηζήκσο απφ ηνλ πξφεδξν ή άιιν πξφζσπν πνπ 
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νξίδεηαη πξνο ηνχην απφ ην θαηαζηαηηθφ ή απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ρσξίο λα απαηηείηαη 
άιιε επηθχξσζή ηνπο.  

3. Σα πξαθηηθά ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ ππνγξάθνληαη δηα πεξηθνξάο θαηαρσξνχληαη 
ζην βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ σο απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

4.Σν βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα ηεξείηαη εληαία κε ην βηβιίν 
πξαθηηθψλ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. 

 

ΆΡΘΡΟ 16 

Κάζε ζχκβνπινο νθείιεη λα πξνζέξρεηαη θαη λα κεηέρεη αλειιηπψο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ αδηθαηνιφγεηε απνπζία θάπνηνπ ζπκβνχινπ απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο 
ηνπ πκβνπιίνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ππεξβαίλεη ην εμάκελν ινγίδεηαη σο παξαίηεζε, ε 
νπνία ζα ζεσξείηαη ζπληειεζκέλε αθφηνπ ιάβεη ζρεηηθή απφθαζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

 

ΆΡΘΡΟ 17 
ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΑΝΣΑΓΧΝΙΜΟΤ 

1. Γελ κπνξεί λα είλαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ φζνη είλαη κε νπνηαδήπνηε κνξθή 
εξγνιάβνη ή πξνκεζεπηέο ηεο εηαηξείαο  φζνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηνίθεζε ή είλαη δηεπζπληηθά 
ζηειέρε ζε επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εξγνιάβνη ή πξνκεζεπηέο ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη κέιε 
δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ θνξέσλ πνπ δξνπλ αληαγσληζηηθά πξνο ηνπο επηδησθφκελνπο απφ 
ηελ εηαηξεία ζθνπνχο. 

2. Απαγνξεχεηαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζην Γεληθφ Γηεπζπληή απηήο θαζψο θαη 
ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε απηήο, λα ελεξγνχλ, ρσξίο άδεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα δηθφ 
ηνπο ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, πξάμεηο πνπ ππάγνληαη ζηνπο ζθνπνχο ηεο 
εηαηξείαο, θαζψο θαη λα κεηέρνπλ σο νκφξξπζκνη εηαίξνη ή σο κφλνη κέηνρνη ή εηαίξνη ζε 
εηαηξείεο πνπ επηδηψθνπλ ηέηνηνπο ζθνπνχο. 

3. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο θαηά ηελ παξ. 2 άδεηαο ηνπ Γ.. είλαη ε 
αληαγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα λα αλαπηχζζεηαη νπσζδήπνηε  εθηφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ  
ησλ Ο.Σ.Α. ηεο  Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Νήζσλ Αηηηθήο . 

 

ΆΡΘΡΟ 18 

ΑΠΟΕΖΜΙΧΖ ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

Πιελ ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ, ηα ππφινηπα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ δελ δηθαηνχληαη 
νηαζδήπνηε ακνηβήο ή απνδεκίσζεο. Γηθαηνχληαη  δαπάλεο κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη 
δηαηξνθήο γηα ηηο εθηφο έδξαο παξαζηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ, θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ 
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, γηα ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο.  

2. Οη ακνηβέο ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γ.. θαζνξίδνληαη κε απφθαζή ηνπ Γ..,  θαη 
εγθξίλνληαη απφ ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε.  

3.Ακνηβή ή απνδεκίσζε πνπ εθηειεζηηθφ κέινο Γ.. ηπρφλ ιακβάλεη βάζεη έηεξεο  ζρέζεο κε 
ηελ εηαηξεία (π.ρ. ζρέζε εξγαζίαο ή παξνρήο ππεξεζηψλ ή εληνιήο θνθ.) θαηαβάιιεηαη 
επηπιένλ θαη δελ ζπκςεθίδεηαη κε ηελ ακνηβή πνπ ιακβάλεη ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ ζην Γ.. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ' 

ΓΔΝΙΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ 

 

ΆΡΘΡΟ 19 
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ΑΡΜΟΓΙΟΣΖΣΖΣΔ 

1.Ζ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο εηαηξείαο θαη δηθαηνχηαη λα 
απνθαζίδεη γηα θάζε εηαηξηθή ππφζεζε, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν. Οη απνθάζεηο ηεο 
δεζκεχνπλ θαη ηνπο απφληεο ή δηαθσλνχληεο κεηφρνπο. 

2. Ζ γεληθή ζπλέιεπζε είλαη κφλε αξκφδηα λα απνθαζίδεη γηα: 

α) Σξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Ωο ηξνπνπνηήζεηο ζεσξνχληαη θαη νη απμήζεηο, ηαθηηθέο 
ή έθηαθηεο, θαη νη κεηψζεηο ηνπ θεθαιαίνπ. 

β) Δθινγή κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ειεγθηψλ. 

γ) Σελ έγθξηζε ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο θαηά ην άξζξν 108 λ 4548/2018  θαη ηελ απαιιαγή 
ησλ ειεγθηψλ. 

δ) Έγθξηζε ησλ εηήζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ε)Σελ Γηάζεζε ησλ εηήζησλ θεξδψλ. 

η) Σελ αγνξά θαη εθπνίεζε αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο. 

δ) Σε ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή ιχζε ηεο 
εηαηξείαο. 

ε) Σελ έγθξηζε παξνρήο ακνηβψλ ή πξνθαηαβνιήο ακνηβψλ θαηά ην άξζξν 109 λ. 4548/2018 
θαη άξζξν 15 ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

ζ) Σελ έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ θαη ηνπο φξνπο ηεο. 

η) Σνλ Γηνξηζκφ εθθαζαξηζηψλ 

θ) Σελ ζχζηαζε ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ ή ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο. 

 

ΆΡΘΡΟ 20 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΓΚΛΖΖ ΚΑΙ ΤΝΔΓΡΙΑΖ ΣΖ ΓΔΝΙΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 

1.Ζ γεληθή ζπλέιεπζε ζπλέξρεηαη ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε εηαηξηθή ρξήζε ην 
αξγφηεξν έσο ηε δέθαηε (10ε) εκεξνινγηαθή εκέξα ηνπ έλαηνπ κήλα κεηά ηε ιήμε ηεο εηαηξηθήο 
ρξήζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ θαη γηα ηελ εθινγή ειεγθηψλ (ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε). Ζ ηαθηηθή γεληθή 
ζπλέιεπζε κπνξεί λα απνθαζίζεη θαη γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα αξκνδηφηεηάο ηεο. 

2. H γεληθή ζπλέιεπζε ζπλέξρεηαη εθηάθησο νπνηεδήπνηε άιινηε ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 
θξίλεη ηνχην ζθφπηκν ή αλαγθαίν (έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε). 

3. Ζ γεληθή ζπλέιεπζε πνπ ζπγθαιείηαη γηα λα ηξνπνπνηήζεη ην θαηαζηαηηθφ ή λα ιάβεη 
απνθάζεηο, γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία (θαηαζηαηηθή γεληθή 
ζπλέιεπζε), κπνξεί λα είλαη ηαθηηθή ή έθηαθηε. 

4. ε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο γίλεη θαηψηεξν απφ ην 
κηζφ (1/2) ηνπ θεθαιαίνπ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηε γεληθή 
ζπλέιεπζε, κέζα ζε πξνζεζκία έμη (6) κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο, κε ζέκα ηε ιχζε ηεο 
εηαηξείαο ή ηελ πηνζέηεζε άιινπ κέηξνπ. Σελ ίδηα ππνρξέσζε έρνπλ νη ειεγθηέο ηεο εηαηξείαο, 
αλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ πξνβαίλεη ζηε ζχγθιεζε εληφο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο. 

 

ΆΡΘΡΟ 21 

ΣΟΠΟ ΟΠΟΤ ΤΝΔΡΥΔΣΑΙ Ζ ΓΔΝΙΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 

1. Ζ γεληθή ζπλέιεπζε ζπλέξρεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο ή ζηελ πεξηθέξεηα 
άιινπ δήκνπ εληφο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο έδξαο ή άιινπ δήκνπ φκνξνπ ηεο έδξαο ή άιινπ 
δήκνπ ζηελ Διιάδα πξνβιεπφκελνπ ζην θαηαζηαηηθφ.  
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2. Ζ γεληθή ζπλέιεπζε κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη νπνπδήπνηε θαη ρσξίο ζρεηηθή πξφβιεςε ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ, φηαλ ζηε ζπλέιεπζε παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη πνπ 
εθπξνζσπνχλ ην ζχλνιν ηνπ θεθαιαίνπ κε δηθαίσκα ςήθνπ θαη δελ αληηιέγεη θαλείο ζηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

3. Δίλαη, επίζεο, δπλαηφλ, αλ απνθαζίζεη ζρεηηθά ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ε γεληθή 
ζπλέιεπζε λα κελ ζπλέιζεη ζε θάπνην ηφπν, ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, αιιά ζα 
ζπλεδξηάζεη εμ νινθιήξνπ κε ζπκκεηνρή ησλ κεηφρσλ απφ απφζηαζε κε ηα ειεθηξνληθά κέζα 
πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 125 ηνπ Ν. 4548/2018, κε νπηηθναθνπζηηθά ή άιια ειεθηξνληθά 
κέζα, ρσξίο ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ κεηφρνπ ζηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηεο. ηελ πεξίπησζε 
απηή ε εηαηξεία ιακβάλεη επαξθή κέηξα ψζηε: α) λα είλαη ζε ζέζε λα δηαζθαιίζεη ηελ 
ηαπηφηεηα ηνπ ζπκκεηέρνληνο πξνζψπνπ, ηε ζπκκεηνρή απνθιεηζηηθά ησλ πξνζψπσλ πνπ 
δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ή λα παξίζηαληαη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε θαη ηελ αζθάιεηα ηελ 
ειεθηξνληθήο ζχλδεζεο, β) λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ζπκκεηέρνληα λα παξαθνινπζεί κε 
ειεθηξνληθά ή νπηηθναθνπζηηθά κέζα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλέιεπζεο θαη λα απεπζχλεηαη ζηε 
ζπλέιεπζε, πξνθνξηθά ή εγγξάθσο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέιεπζεο απφ απφζηαζε, θαζψο 
θαη λα ςεθίδεη επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαη γ) λα είλαη δπλαηή ε αθξηβήο 
θαηαγξαθή ηεο ςήθνπ ηνπ ζπκκεηέρνληνο απφ απφζηαζε. Οη κέηνρνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 
γεληθή ζπλέιεπζε απφ απφζηαζε ιακβάλνληαη ππφςε γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο απαξηίαο θαη 
πιεηνςεθίαο φπσο αθξηβψο νη παξφληεο. 

 

ΆΡΘΡΟ 22 

ΠΡΟΚΛΖΖ ΣΖ ΓΔΝΙΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 

1. Σε γεληθή ζπλέιεπζε ζπγθαιεί ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην.  

2. Ζ γεληθή ζπλέιεπζε κπνξεί λα ζπγθιεζεί θαη θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο κεηνςεθίαο, ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 141 ηνπ Ν.4548/2018 θαη ην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ. Γηθαίσκα λα 
δεηήζεη ηε ζχγθιεζε γεληθήο ζπλέιεπζεο έρεη θαη ν ειεγθηήο ηεο εηαηξείαο κε αίηεζή ηνπ πξνο 
ηνλ πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ζ ζπλέιεπζε απηή ζπγθαιείηαη ππνρξεσηηθά απφ ην 
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο αίηεζεο, έρεη δε σο 
αληηθείκελν εκεξήζηαο δηάηαμεο ηα ζέκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αίηεζε. Αλ ε γεληθή 
ζπλέιεπζε δελ ζπγθιεζεί εληφο ηεο πξνζεζκίαο απηήο, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο 
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ Ν.4548/2018. 

3. Ζ πξφζθιεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην νίθεκα κε αθξηβή 
δηεχζπλζε, ηε ρξνλνινγία θαη ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε 
ζαθήλεηα, ηνπο κεηφρνπο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη αθξηβείο νδεγίεο γηα ηνλ 
ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη κέηνρνη ζα κπνξέζνπλ λα κεηάζρνπλ ζηε ζπλέιεπζε θαη λα αζθήζνπλ 
ηα δηθαηψκαηά ηνπο απηνπξνζψπσο ή δηά αληηπξνζψπνπ ή, ελδερνκέλσο, θαη απφ 
απφζηαζε. 

4. Πξφζθιεζε γηα ζχγθιεζε γεληθήο ζπλέιεπζεο δελ απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 
νπνία ζηε ζπλέιεπζε παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην 
ζχλνιν ηνπ θεθαιαίνπ θαη θαλείο απφ απηνχο δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο θαη ζηε 
ιήςε απνθάζεσλ (θαζνιηθή γεληθή ζπλέιεπζε). 

5. Με εμαίξεζε ηηο επαλαιεπηηθέο ζπλειεχζεηο, ε πξφζθιεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πξέπεη 
λα δεκνζηεχεηαη είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο 
ζπλεδξίαζεο. Ζ πξφζθιεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο δεκνζηεχεηαη κε ηελ θαηαρψξηζή ηεο ζηε 
Μεξίδα ηεο εηαηξείαο ζην Γ.Δ.ΜΖ.. Ζ εηαηξεία ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηνπο κεηφρνπο γηα 
ηελ θαηαρψξηζε ηεο πξφζθιεζεο θαη κε άιινπο ηξφπνπο, κε ηελ απνζηνιή έγγξαθεο  ή  
ειεθηξνληθήο επηζηνιήο ηε δηαδηθαζία ελεκέξσζεο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε απφδεημε ηεο 
ηήξεζεο ησλ δηαηππψζεσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ κεηφρσλ βαξχλεη ηελ εηαηξεία. 

 

ΆΡΘΡΟ 23 
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ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΓΔΝΙΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ – ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΔΤΖ 

ηε Γεληθή πλέιεπζε (αξρηθή θαη επαλαιεπηηθή) κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ην πξφζσπν πνπ 
έρεη ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα θαηά ηελ έλαξμε ηεο πέκπηεο (5εο ) εκέξαο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο 
αξρηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο (εκεξνκελία θαηαγξαθήο). Ζ σο άλσ 
εκεξνκελία θαηαγξαθήο ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε εμ΄ αλαβνιήο ή επαλαιεπηηθήο 
ζπλεδξίαζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εμ΄ αλαβνιήο ή ε επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε δελ 
απέρεη πεξηζζφηεξεο απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο. Αλ απηφ δελ 
ζπκβαίλεη ή λα γηα ηελ πεξίπησζε ηεο επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο δεκνζηεχεηαη λέα 
πξφζθιεζε, ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ην πξφζσπν πνπ έρεη ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα θαηά 
ηελ έλαξμε ηεο ηξίηεο (3εο) εκέξαο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο εμ΄ αλαβνιήο ή ηεο επαλαιεπηηθήο 
Γεληθήο πλέιεπζεο. Ζ απφδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο κπνξεί λα γίλεηαη κε θάζε λφκηκν 
κέζν θαη πάλησο νη απνδείμεηο θαηάζεζεο ησλ κεηνρψλ θαη ηα έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ησλ 
εθπξνζψπσλ ησλ κεηφρσλ πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζηελ εηαηξεία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 
πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

2. Οη θνξείο πνπ είλαη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο ζπκκεηέρνπλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε κε λφκηκα 
εμνπζηνδνηεκέλνπο αληηπξνζψπνπο. 

3. Μέηνρνη πνπ δελ έρνπλ ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, κπνξνχλ λα 
πάξνπλ κέξνο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε, εθηφο εάλ ε Γεληθή πλέιεπζε αξλεζεί ηε ζπκκεηνρή 
απηή γηα ζπνπδαίν ιφγν πνπ δηθαηνινγεί ηελ άξλεζή ηεο. 

 

ΆΡΘΡΟ 24 

Γηθαίσκα παξάζηαζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε, απηνπξνζψπσο ή κε 
αληηπξφζσπν, πνπ εμνπζηνδνηείηαη κε απιή επηζηνιή έρεη θάζε κέηνρνο ν νπνίνο θαηέρεη κηα 
κεηνρή. Ο δηθαηνχκελνο λα παξαζηεί ζηελ ζπλέιεπζε έρεη κία ςήθν γηα θάζε κεηνρή πνπ 
θαηέρεη  ή αληηπξνζσπεχεη. 

 

ΆΡΘΡΟ 25 

Γέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ θάζε ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε θάζε κέηνρνο κπνξεί λα πάξεη απφ 
ηελ εηαηξεία ηηο εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ. 

 

ΆΡΘΡΟ 26 

αξάληα νρηψ (48) ψξεο πξηλ απφ θάζε Γεληθή πλέιεπζε ηνηρνθνιιάηαη ζε εκθαλέο ζεκείν 
ησλ γξαθείσλ ηεο εηαηξείαο ν πίλαθαο ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζε απηήλ κε 
ηελ έλδεημε ησλ ηπρφλ αληηπξνζψπσλ ηνπο, ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ θαη ςήθσλ θαζελφο θαη 
ησλ δηεπζχλζεσλ ησλ κεηφρσλ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο. Κάζε έλζηαζε θαηά ησλ 
εγγξάθσλ ηνπ πίλαθα απηνχ πξνηείλεηαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο 
θαη είλαη απαξάδεθηε αθφηνπ ε Γεληθή πλέιεπζε εηζέιζεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 

 

ΆΡΘΡΟ 27 

ΑΠΑΡΣΙΑ 

1. Ζ γεληθή ζπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηήλ κέηνρνη 
εθπξνζσπνχληεο ην έλα πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ. 

2. Αλ δελ επηηεπρζεί ε απαξηία απηή, ε γεληθή ζπλέιεπζε ζπλέξρεηαη εθ λένπ κέζα ζε είθνζη 
(20) εκέξεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο καηαησζείζαο ζπλεδξίαζεο, χζηεξα απφ πξφζθιεζε πξν 
δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ πιήξσλ εκεξψλ. ηελ επαλαιεπηηθή απηή ζπλεδξίαζε ε γεληθή 
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ζπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο 
εκεξεζίαο δηάηαμεο, νζνδήπνηε θαη αλ είλαη ην εθπξνζσπνχκελν ζε απηήλ ηκήκα ηνπ 
θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ. Νεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, αλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε 
είρε ήδε νξηζζεί ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο επαλαιεπηηθήο ζπλεδξίαζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε 
φηη κεζνιαβνχλ πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο αλάκεζα ζηε καηαησζείζα ζπλεδξίαζε θαη ηελ 
επαλαιεπηηθή. 

3. Καη’ εμαίξεζε, πξνθεηκέλνπ γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε κεηαβνιή ηεο εζληθφηεηαο ηεο 
εηαηξείαο, ηε κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο απηήο, ηελ επαχμεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ ησλ κεηφρσλ, ηελ ηαθηηθή αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ, εθηφο αλ επηβάιιεηαη απφ ην 
λφκν ή γίλεηαη κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ, ηε κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ, εθηφο αλ γίλεηαη, 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 21 ή ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ 
Ν.4548/2018, ηε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ θεξδψλ, ηε ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, 
κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο εηαηξείαο, ηελ παξνρή ή 
αλαλέσζε εμνπζίαο πξνο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ, ζχκθσλα κε 
ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4548/2018, θαζψο θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ 
νξίδεηαη ζην λφκν φηη ε γεληθή ζπλέιεπζε απνθαζίδεη κε απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία, ε 
ζπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηήλ κέηνρνη 
εθπξνζσπνχληεο ην ήκηζπ (1/2) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ. 

4. ηελ πεξίπησζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, αλ δελ επηηεπρζεί ε απαξηία ηνπ 
ηειεπηαίνπ εδαθίνπ, ε γεληθή ζπλέιεπζε πξνζθαιείηαη θαη ζπλέξρεηαη εθ λένπ, ζχκθσλα κε 
ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, βξίζθεηαη δε ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί 
ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε 
απηήλ κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 
θεθαιαίνπ.  

 

ΆΡΘΡΟ 28 

Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ 
πνπ εθπξνζσπνχληαη ζε απηή. Καη' εμαίξεζε ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, 
ζηηο νπνίεο απαηηείηαη απμεκέλε απαξηία νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ 
2/3 ησλ εθπξνζσπνπκέλσλ ςήθσλ. 

 

ΆΡΘΡΟ 29 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο 
πξνεδξεχεη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ θαη εθιέγεη πξνζσξηλά έλα γξακκαηέα κεηαμχ 
ησλ παξηζηάκελσλ κεηφρσλ. Όηαλ επηθπξσζεί απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ν θαηάινγνο ησλ 
κεηφρσλ πνπ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ, εθιέγεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε νξηζηηθφο 
Πξφεδξνο θαη Γξακκαηέαο θαζψο θαη δχν ςεθνζπιιέθηεο. 

 

ΆΡΘΡΟ 30 

1. Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πεξηνξίδνληαη ζηα ζέκαηα πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.  Ζ εκεξήζηα δηάηαμε θαηαξηίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην θαη πεξηιακβάλεη κφλν ηηο πξνηάζεηο απηνχ ή ηηο πξνηάζεηο ησλ κεηφρσλ ή 
ειεγθηψλ πνπ δεηνχλ ηελ ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο. Γελ επηηξέπεηαη ε ζπδήηεζε ζεκάησλ 
εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο εθηφο αλ απνηεινχλ ηξνπνινγίεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο επί ησλ 
πξνηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

2. α) Οη ζπδεηήζεηο θαηά ηελ Γεληθή πλέιεπζε θαη νη ιακβαλφκελεο απνθάζεηο 
θαηαρσξίδνληαη ζε πεξίιεςε ζε εηδηθφ βηβιίν (Βηβιίν Γεληθψλ πλειεχζεσλ) θαη 
ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα ηεο πλέιεπζεο. 
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      β) Μεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε θάζε παξηζηάκελνπ κεηφρνπ ν Πξφεδξνο ππνρξενχηαη λα 
θαηαρσξίζεη ζηα πξαθηηθά αθξηβή πεξίιεςε ηεο γλψκεο ηνπ. 

      γ) ηελ αξρή ησλ πξαθηηθψλ θαηαρσξείηαη θαηάινγνο ησλ κεηφρσλ πνπ παξίζηαληαη θαη 
αληηπξνζσπεχνληαη θαηά ηελ Γεληθή πλέιεπζε. 

      δ) Αληίγξαθα πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ππνβάιινληαη ζηελ 
αξκφδηα ππεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ λ. 4548/2018. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ' 

ΔΛΔΓΚΣΔ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΜΔΙΟΦΖΦΙΑ 

ΆΡΘΡΟ 31 

1. Ζ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη θάζε ρξφλν θαη γηα ηελ επφκελε εηαηξηθή ρξήζε δχν (2) 
ειεγθηέο ηαθηηθνχο θαη δχν (2) αλαπιεξσκαηηθνχο θαζνξίδνληαο ζηελ απφθαζε δηνξηζκνχ θαη 
ηελ ακνηβή ηνπο. Μέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ 
φξηζε ηνπο ειεγθηέο πξέπεη ε εηαηξεία λα ηνπο αλαθνηλψζεη ην δηνξηζκφ ηνπο. Αλ κέζα ζε 
πέληε (5) εκέξεο δελ αξλεζνχλ ηνλ δηνξηζκφ ηνπο, ζεσξείηαη φηη ηνλ απνδέρνληαη θαη έρνπλ 
φιεο ηηο επζχλεο, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άξζξνπ 37 θαη ηνπ άξζξνπ 43α παξ. 
3 γ' θαη ηεο παξ. 4 εδαθ. α θαη β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Γπλαηφηεηα επαλεθινγήο ησλ ηδίσλ 
ειεγθηψλ δελ απνθιείεηαη. Ζ Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί λα εθιέγεη έλα κφλν ηαθηηθφ θαη έλα 
αλαπιεξσκαηηθφ ειεγθηή, εθφζνλ απηνί είλαη νξθσηνί ινγηζηέο. 

2. Οη ειεγθηέο νθείινπλ ζηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο λα παξαθνινπζνχλ ηελ ινγηζηηθή θαη 
δηαρεηξηζηηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο κε δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ γλψζε θάζε βηβιίνπ 
ινγαξηαζκνχ ή εγγξάθνπ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, λα θάλνπλ θάζε 
αλαγθαία ππφδεημε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ 
ηνπ λφκνπ ή ηνπ Καηαζηαηηθνχ λα ηελ αλαθέξνπλ ζηελ αξκφδηα επνπηεχνπζα αξρή. Μεηά ηελ 
ιήμε ηεο ρξήζεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ειέγμνπλ ηηο εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 
ππνβάιινληαο ζηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, έλα ηνπιάρηζηνλ κήλα πξηλ ηελ ζπλεδξίαζή 
ηεο, έθζεζε αλαθνξηθά κε πφξηζκα ηνπ ειέγρνπ ηνπο. Απφ ηελ έθζεζε απηή, κεηά απφ έιεγρν 
ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο λνκηκφηεηαο ησλ εγγξάθσλ ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο, πξέπεη λα 
πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε πνπ 
ειέγρζεθε. 

Δηδηθά ε έθζεζε ησλ ειεγθηψλ πξέπεη λα αλαθέξεη: 

α) Δάλ ηνπο δφζεθαλ νη πιεξνθνξίεο πνπ είραλ αλάγθε γηα λα εθηειέζνπλ ην    έξγν ηνπο. 

β) Eάλ γλσζηνπνηήζεθε φινο ην απνινγηζκφο ησλ εξγαζηψλ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ, αλ 
ππάξρνπλ. 

γ) Δάλ έγηλε ηξνπνπνίεζε ζηελ κέζνδν ηεο απνγξαθήο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. 

3. Οη ειεγθηέο ππνρξενχληαη λα παξίζηαληαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε θαη λα παξέρνπλ 
θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηνλ έιεγρν πνπ δηελήξγεζαλ. 

4. Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο νη ειεγθηέο επζχλνληαη γηα θάζε πηαίζκα κε 
ππνρξέσζε λα απνδεκηψζνπλ ηελ εηαηξεία. 

5. Οη ειεγθηέο κε αίηεζε ηνπο πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρνπλ ην 
δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηελ ζχγθιεζε έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ 
ζπγθαιείηαηππνρξεσηηθά ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ επίδνζε ηεο αίηεζεο ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ 
θαη έρεη αληηθείκελν εκεξήζηαο δηάηαμεο ην πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σ' 

ΔΣΖΙΔ ΥΡΖΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΖ ΚΔΡΓΧΝ 
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ΆΡΘΡΟ 32 

1. Ζ εηαηξηθή ρξήζε αξρίδεη ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. 
Δμαηξεηηθά ε πξψηε εηαηξηθή ρξήζε αξρίδεη απφ ηελ λφκηκε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο 
(θαηαρψξεζε ζην νηθείν κεηξψν Α.Δ. ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο γηα ηελ ζχζηαζε ηεο 
εηαηξείαο) θαη ιήγεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1996. Όηαλ ιήμεη ε εηαηξηθή ρξήζε ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην επηκειείηαη ζηελ ζχληαμε ησλ εηήζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ηεο Ννκνζεζίαο. 

2. Οη εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ: 

α) Σνλ ηζνινγηζκφ,  

β) Σνλ ινγαξηαζκφ "απνηειέζκαηα ρξήζεο",  

γ) Σνλ πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ θαη  

δ) Σν πξνζάξηεκα.  

Σα έγγξαθα απηά θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42α, 42β, 42γ, 42δ, 
42ε, 43 θαη 43α, 43β, 111, 112 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 
Οη εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζηελ Γεληθή πλέιεπζε 
θαη ζπλνδεχνληαη απφ  

α) ηελ έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 43α παξ. 3 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην Π.Γ. 409/86,  

β) ηελ έθζεζε ειεγθηψλ.  

3. Γηα ηελ έγθπξε ιήςε απφθαζεο απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε πξέπεη νη εηήζηεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα έρνπλ εηδηθά ζεσξεζεί :  

α)  απφ απηφλ πνπ έρεη ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο. 
β) απφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη αλ ιείπεη απφ έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
πνπ απηφ νξίδεη. 
γ) απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Λνγηζηεξίνπ. Όινη απηνί, αλ έρνπλ αληηξξήζεηο ζηνλ ηξφπν 
θαηάξηηζήο ηνπο απφ άπνςε λνκηκφηεηαο, κπνξνχλ λα ηηο ππνβάιινπλ εγγξάθσο ζηελ Γεληθή 
πλέιεπζε. 
4. Αληίγξαθν ησλ εηήζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ ππνβάιινληαη ζην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ είθνζη (20) 
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε. Μέζα ζε είθνζη (20) κέξεο απφ 
ηελ έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο αληίγξαθν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 
αληίγξαθν ησλ πξαθηηθψλ ηεο ππνβάιιεηαη ζηελ ίδηα αξρή. 
5. Οη εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππνβάιινληαη ζε δεκνζηφηεηα ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 149 ηνπ Ν.4548/2018. 

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ε' 

ΛΤΖ ΚΑΙ ΔΚΚΑΘΑΡΙΖ ΣΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΆΡΘΡΟ 33 

ΛΟΓΟΙ ΛΤΖ ΣΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
1. Ζ εηαηξεία ιχεηαη: 
α) κε ηελ πάξνδν ηνπ θαηά ην θαηαζηαηηθφ ρξφλνπ δηάξθεηάο ηεο, 
β) κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη κε απμεκέλε απαξηία θαη 
πιεηνςεθία, 
γ) κε ηελ θήξπμε ηεο εηαηξείαο ζε πηψρεπζε, θαη 
δ) ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο αίηεζεο πηψρεπζεο, ιφγσ αλεπάξθεηαο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ 
νθεηιέηε γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ ηεο δηαδηθαζίαο. 
2. Ζ εηαηξεία ιχεηαη επίζεο κε δηθαζηηθή απφθαζε, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 165 θαη 166 
Ν.4548/2018. 
3. ε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο φπσο πξνζδηνξίδνληαη 
ζην ππφδεηγκα ηζνινγηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 42γ φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 
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ην άξζξν 39 ηνπ Π.Γ. 409/1986 γίλεη θαηψηεξν απφ ην κηζφ (1/2) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηελ Γεληθή πλέιεπζε κέζα ζε πξνζεζκία 
έμη κελψλ απφ ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη ηελ ιχζε ηεο εηαηξείαο ή ηελ 
πηνζέηεζε άιινπ κέηξνπ. 
 

ΆΡΘΡΟ 34 
ΔΚΚΑΘΑΡΙΖ 

1. Δθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο πηψρεπζεο, ηελ ιχζε ηεο εηαηξείαο αθνινπζεί ε εθθαζάξηζή 
ηεο. ηελ πεξίπησζε ηνπ εδαθ. α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ην 
Γ.. εθηειεί ρξέε εθθαζαξηζηή κέρξη λα δηνξηζζνχλ εθθαζαξηζηέο απφ ηελ Γ.. ηελ 
πεξίπησζε ηνπ εδαθίνπ β ηεο ηδίαο σο άλσ παξαγξάθνπ ηνπ ηδίνπ άξζξνπ ε Γ.. κε ηελ ίδηα 
απφθαζε νξίδεη θαη ηνπο εθθαζαξηζηέο. Οη εθθαζαξηζηέο πνπ νξίδεη ε Γ.. κπνξνχλ λα είλαη 
δχν έσο ηέζζεξηο κέηνρνη ή φρη θαη αζθνχλ φιεο ηηο ζπλαθείο κε ηελ δηαδηθαζία θαη ηνλ ζθνπφ 
ηεο εθθαζάξηζεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γ.. φπσο απηέο έρνπλ ηπρφλ πεξηνξηζηεί απφ ηελ Γ.. κε 
ηελ απφθαζε ηεο νπνίαο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλνληαη. ηηο πεξηπηψζεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 32 ν εθθαζαξηζηήο νξίδεηαη απφ ην δηθαζηήξην κε ηελ απφθαζε 
πνπ θεξχζζεη ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο, άιισο εθαξκφδεηαη ην πξψην εδάθην ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ. 
2. Ο δηνξηζκφο εθθαζαξηζηψλ ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα ηελ παχζε ηεο εμνπζία ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ θαη ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο αλάγθεο 
ηεο εθθαζάξηζεο απφ ηνπο εθθαζαξηζηέο. 
3. α) Οη εθθαζαξηζηέο είλαη ππνρξεσκέλνη κε ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο λα θάλνπλ 
απνγξαθή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο, λα ζπληάμνπλ θαη λα δεκνζηεχζνπλ ζηνλ ηχπν θαη ζην 
ηεχρνο ΑΔ θαη ΔΠΔ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο ηνλ Ηζνινγηζκφ ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 7α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 σο ηζρχεη. Αληίγξαθν ηνπ Ηζνινγηζκνχ 
ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα επνπηεχνπζα αξρή. Σελ ίδηα ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο έρνπλ θαη 
θαηά ηελ ιήμε ηεο εθθαζάξηζεο. 
β) Οη εθθαζαξηζηέο απνθαζίδνπλ κε πιεηνςεθία, έρνπλ δηθαίσκα θαη ππνρξέσζε λα θάλνπλ 
ηελ ξεπζηνπνίεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη λα εμνθιήζνπλ ην παζεηηθφ ηεο. Γηα ην 
ζθνπφ απηφ ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπο παξαρσξεί φια ηα δηθαηψκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
απξφζθνπηε εθηέιεζε ηεο εληνιήο ηεο. Δπίζεο κε έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θάλνπλ ηελ 
εθπνίεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο ζπλνιηθά. 
γ) Οη εθθαζαξηζηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζθαινχλ ηελ Γεληθή πλέιεπζε χζηεξα απφ 
αίηεζε, κε εκεξήζηα δηάηαμε πνπ ππνβάιινπλ νη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/20 ηνπ 
εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη κέζα ζε έλα κήλα 
απφ ηελ ππνβνιή ηεο παξαπάλσ αίηεζεο ησλ κεηφρσλ. 
4. ηελ δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο ε Γεληθή πλέιεπζε δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηά ηεο φηαλ 
ζπλέξρεηαη, ζπδεηεί θαη απνθαζίδεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη εγθξίλεη 
ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο εθθαζάξηζεο θαη απνθαζίδεη γηα ηελ απαιιαγή ησλ εθθαζαξηζηψλ 
απφ θάζε επζχλε. 
5. Σσλ Γεληθψλ απηψλ πλειεχζεσλ πξνεδξεχεη κέρξη λα εθιεγεί νξηζηηθφο   Πξφεδξνο, έλαο 
απφ ηνπο εθθαζαξηζηέο πξνζιακβάλνληαο γξακκαηέα έλα κέηνρν. 
6. Κάζε ρξφλν ππνβάιινληαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηα απνηειέζκαηα ηεο εθθαζάξηζεο κε 
έθζεζε ησλ αηηηψλ πνπ εκπφδηζαλ ηελ απνπεξάησζε ηεο εθθαζάξηζεο. 
7.  Αλ ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο ππεξβεί ηελ ηξηεηία, ν εθθαζαξηζηήο ππνρξενχηαη λα 
ζπγθαιέζεη γεληθή ζπλέιεπζε, ζηελ νπνία ππνβάιιεη ζρέδην επηηάρπλζεο θαη πεξάησζεο ηεο 
εθθαζάξηζεο. Σν ζρέδην απηφ πεξηιακβάλεη έθζεζε γηα ηηο κέρξη ηφηε εξγαζίεο ηεο 
εθθαζάξηζεο, ηνπο ιφγνπο ηεο θαζπζηέξεζεο θαη ηα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ ηαρεία 
πεξάησζή ηεο. Σα κέηξα απηά κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ παξαίηεζε ηεο εηαηξείαο απφ 
δηθαηψκαηα, πξνζθπγέο, έλδηθα κέζα, δηθφγξαθα θαη αηηήζεηο, αλ ε επηδίσμε ηνχησλ είλαη 
αζχκθνξε ζε ζρέζε κε ηα πξνζδνθψκελα νθέιε ή αβέβαηε ή απαηηεί κεγάιν ρξνληθφ 
δηάζηεκα. Σα παξαπάλσ κέηξα κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ θαη ζπκβηβαζκνχο, 
αλαδηαπξαγκαηεχζεηο ή θαηαγγειία ζπκβάζεσλ ή θαη ζχλαςε λέσλ, εθφζνλ ηνχην είλαη 
αλαγθαίν. Ζ γεληθή ζπλέιεπζε εγθξίλεη ην ζρέδην κε απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία. 
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ΑΡΘΡΟ 35 

ΓΖΜΟΙΟΣΖΣΑ: 
1. ε δεκνζηφηεηα ζην ΓΔΜΖ ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία: 
α) Οη ηδξπηηθέο πξάμεηο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ κε ην θαηαζηαηηθφ θαη, φπνπ ηπρφλ 
απαηηείηαη, κε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο. 
β) Οη απνθάζεηο γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο 
Γηνίθεζεο, φπνπ ηπρφλ απαηηείηαη, θαζψο θαη νιφθιεξν ην λέν θείκελν ηνπ θαηαζηαηηθνχ καδί 
κε ηηο γελφκελεο ηξνπνπνηήζεηο. 
γ) Ο δηνξηζκφο θαη ε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν παχζε, κε ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, ησλ 
πξνζψπσλ πνπ: 
αα) αζθνχλ ηε δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο, 
ββ) έρνπλ ηελ εμνπζία λα ηελ εθπξνζσπνχλ απφ θνηλνχ ή κεκνλσκέλα, 
γγ) είλαη αξκφδηα λα αζθνχλ ηνλ ηαθηηθφ ηεο έιεγρν. 
δ) Κάζε απφθαζε γηα ηαθηηθή ή έθηαθηε αχμεζε ή κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο. ηελ 
απφθαζε γηα αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην λέν θεθάιαην, ν αξηζκφο θαη 
ην είδνο ησλ κεηνρψλ πνπ εθδίδνληαη, ε νλνκαζηηθή ηνπο αμία θαη γεληθά νη φξνη έθδνζήο ηνπο, 
θαζψο θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο. 
ε) Ζ πηζηνπνίεζε ηεο θαηαβνιήο ηνπ θεθαιαίνπ, είηε θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο είηε 
χζηεξα απφ θάζε αχμεζή ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 λ.4548/2018. 
ζη) Οη εγθεθξηκέλεο εηήζηεο θαη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη νη ζρεηηθέο 
εθζέζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο. Οη εηήζηεο θαη 
ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηα αηνκηθά ζηνηρεία ησλ 
πξνζψπσλ πνπ, θαηά λφκν, ηηο ππνγξάθνπλ θαη ηηο πηζηνπνηνχλ. 
δ) Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 162 
λ.4548/2018 γηα ηε δηαλνκή πξνζσξηλνχ κεξίζκαηνο. 
ε) Ζ ιχζε ηεο εηαηξείαο. 
ζ) Ζ δηθαζηηθή απφθαζε παληφο βαζκνχ, πνπ θεξχζζεη άθπξε ηελ εηαηξεία ή ζε θαηάζηαζε 
πηψρεπζεο ή ηελ ππνβάιιεη ζε άιιε ζπιινγηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη νη δηθαζηηθέο 
απνθάζεηο παληφο βαζκνχ πνπ αλαγλσξίδνπλ σο άθπξεο ή αθπξψλνπλ απνθάζεηο γεληθψλ 
ζπλειεχζεσλ. ε δεκνζηφηεηα ππνβάιινληαη θαη νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ αλαηξέπνπλ 
ηηο παξαπάλσ απνθάζεηο. 
η) Ο δηνξηζκφο θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ εθθαζαξηζηψλ κε ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. 
ηα) Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εθθαζάξηζεο, θαζψο θαη νη ηειηθέο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
ηβ) Ζ δηαγξαθή ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 170 λ.4548/2018. 
ηγ) Κάζε άιιε πξάμε ή ζηνηρείν, ηνπ νπνίνπ ε δεκνζηφηεηα επηβάιιεηαη απφ θαη’ ηδίαλ 
δηαηάμεηο. 

KEΦAΛAIO Ζ΄ 
ΓENIKH ΓIATAΞH 

ΆΡΘΡΟ 36 
Σν θαηαζηαηηθφ απηφ πεξηνξίδεηαη ζηελ ξχζκηζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αμηψλεη ην άξζξν 5 ηνπ 
λ. 4548/2018. Γηα φια ηα ππφινηπα ζέκαηα ηζρχνπλ νη ξπζκίζεηο ηνπ λ. 4548/2018 θαζψο θαη 
νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4674/2020 (Α΄53) (άξζξν 2). 

ΠΡΟΧΡΙΝΟ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ  
ΑΡΘΡΟ 37 

Με ην παξφλ Καηαζηαηηθφ νξίδεηαη Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε δηάξθεηα ηελ παξνχζα δεκνηηθή 
ζεηεία θαη ζε θάζε πεξίπησζε κέρξη ην νηθνλνκηθφ θιείζηκν ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο  
απνηεινχκελν απφ έλα κέινο εμ εθάζηνπ Γήκνπ πνπ ζα ζπκκεηέρεη ζηνλ Αλαπηπμηαθφ 
Οξγαληζκφ. Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ νξίδεηαη ν Γήκαξρνο Κπζήξσλ 
Αληηθπζήξσλ θνο Δπζηξάηηνο Υαξραιάθεο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ 
Γηθηχνπ Γήκσλ Νήζσλ Αηηηθήο θνο Μαξίλεο Μπεξέηζνο νη νπνίνη απνηεινχλ θαη ηα 
εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.. 
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