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Ε/O.ΓΔ.110.03-02 

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία Π.ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, το 
διακριτικό τίτλο ΤΕΚΑΛ ΟΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 5221701000. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ανακοινώνει ότι :  
 

Την 21/04/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης 973344, το από 

15/03/2017 συμφωνητικό των εταίρων της εταιρείας με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα  12,  11,  10,  7,  6,  5,  3,  και 

αναριθμήθηκε το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Π.ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 

5221701000. 

 

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

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

ανακοίνωσης.  

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ 
Α/Α 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 
 
 
 
 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΩΡΟΓΙΩΡΓΑ 
       

 
 

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

Kοινοποίηση:  
Εταιρεία: «Π.ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» 

 

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

Αθήνα,25/04/2017 
Αριθ. Πρωτ.:801268 
 

Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Τηλέφωνο: 2103382122 
Fax: 2103616464 
E-mail: gfetsi@acci.gr 
 

 



  ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ  
ΘΑΣΑΣΑΣΗΘΟΤ TΖ ΟΚΟΡΡΤΘΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΔ ΣΖΛ ΔΠΧΛΤΚΗΑ  

«Π. ΦΑΙΣΑΘΟ ΘΑΗ ΗΑ Ο.Δ.» ΘΑΗ  Γ.Σ. «ΣΔΘΑΙ Ο.Δ.». 
ΘΔΦΑΙΑΗΟ  100.000,00 €.  

Αξ. ΓΔΚΖ : 005221701000, Α.Φ.Κ :  099973855. 
 
ηελ Καιιηζέα Αηηηθήο ζήκεξα, ζηηο 15/03/2017, νη θάησζη ζπκβαιιόκελνη, 
εηαίξνη ηεο νκόξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Π. ΦΑΙΣΑΘΟ 
ΘΑΗ ΗΑ Ο.Δ.», δειαδή νη: 
 
α) Παλαγηώηεο Γξεγνξίνπ Φαιηάθνο, Μεραλνιόγνο – Ηιεθηξνιόγνο 
Μεραληθόο, θάηνηθνο Βνύιαο Αηηηθήο, νδόο Αιακάλαο, αξ. 10, κε Α.Γ.Σ: Υ 
612434/2004/Σ.Α. Βνύιαο, κε ΑΦΜ 021165679,  
 
β) Αξγπξώ Παλαγηώηε Φαιηάθνπ, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, θάηνηθνο Βνύιαο 
Αηηηθήο, νδόο  Αιακάλαο, αξ. 10, κε Α.Γ.Σ: Α Ν 029137/2016/Α.Σ. Βνύιαο, κε 
ΑΦΜ 132163763,  
 
γ) Αλδξέαο Θαπθάο ηνπ Αζαλαζίνπ, πνιηηηθόο κεραληθόο, θάηνηθνο Αιίκνπ 
Αηηηθήο, νδόο Πξνππιαίσλ, αξ. 1α,  κε Α.Γ.Σ:  Υ. 605264/2004/Σ.Α. Αιίκνπ, 
κε Α.Φ.Μ. 015865157, 
 
δ) Θεόδσξνο Αλησλίνπ Πάλαο,  Μεραλνιόγνο – Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο, 
θάηνηθνο Βάξεο Αηηηθήο, νδόο Γαιήλεο, αξ. 15, κε Α.Γ.Σ: ΑΒ659505/2007/ 
Σ.Α. Βάξεο, κε ΑΦΜ 015094475, 
 
ε) Υξηζηηάλα Παλαγηώηε Φαιηάθνπ, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο, θάηνηθνο 
Βάξεο Αηηηθήο, νδόο Ηξνδόηνπ 2Β θαη Σξηπηνιέκνπ, κε Α.Γ.Σ: ΑΜ 
100734/2015/Α.Σ. Βάξεο, κε ΑΦΜ 132196536, 
 
ζπκθσλνύλ κε ην παξόλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα 
αθόινπζα : 
 
Σελ 23ε Απξηιίνπ 2003, δπλάκεη ηνπ από 23/04/2003 ηδησηηθνύ 
ζπκθσλεηηθνύ, ζπζηήζεθε κεηαμύ ησλ ηεζζάξσλ πξώησλ ζπκβαιινκέλσλ 
θαζώο θαη ηνπ Κπξηάθνπ Φαιηάθνπ ηνπ Γξεγνξίνπ, νηθνλνκνιόγνπ, θαηνίθνπ 
Αιίκνπ Αηηηθήο, νκόξξπζκε εκπνξηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία: «Αδειθνί 
ΦΑΛΣΑΚΟΤ θαη ία Ο.Δ.» θαη δ.η «ΣΔΚΑΛ Ο.Δ.», κε έδξα ην Γήκν Καιιηζέαο 
Αηηηθήο, νδόο Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 353, κε θεθάιαην 100.000,00 Δπξώ, κε 
ζθνπό: (α) ηελ αλέγεξζε νηθνδνκώλ ζε ηδηόθηεηα νηθόπεδα ή κε ην ζύζηεκα 
ηεο αληηπαξνρήο θαη ηηο πάζεο θύζεσο νηθνδνκηθέο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο 
εξγαζίεο θαη (β) ηελ αλάιεςε ππεξγνιαβηώλ κε αληηθείκελν νηθνδνκηθέο θαη 
ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο θαη κε δηάξθεηα κέρξη θαη ηελ 17.4.2023, 
δηεπόκελε θαηά ηα ινηπά από ηνπο όξνπο πνπ δηαιακβάλνληαη ζην σο άλσ 
ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν δεκνζηεύζεθε 
λνκίκσο ζηα βηβιία εηαηξεηώλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ ηελ 16ε Μαΐνπ 2003, 
κε γεληθό αξηζκό θαηαρώξηζεο 6129/2003. ύκθσλα κε ην σο άλσ 
θαηαζηαηηθό ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο, ν Παλαγηώηεο Φαιηάθνο κεηείρε ζην 
θεθάιαην ηεο εηαηξείαο θαη ζηε δηαλνκή ησλ θεξδώλ θαη ησλ δεκηώλ θαηά 
πνζνζηό 40%, ν Κπξηάθνο Φαιηάθνο θαηά πνζνζηό 16,5%, ε Αξγπξώ 
Φαιηάθνπ θαηά πνζνζηό 10,5%, ν Αλδξέαο Καπθάο θαηά πνζνζηό 16,5% θαη 
ν Θεόδσξνο Πάλαο θαηά πνζνζηό 16,5%. Η εηαηξεία ιεηηνύξγεζε έθηνηε 
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ζπλερώο κέρξη θαη ηελ 10ε Μαΐνπ 2010 ρσξίο θακία ηξνπνπνίεζε ηνπ 
θαηαζηαηηθνύ ηεο. 
 
ηηο 10 Μαΐνπ 2010 ην αλσηέξσ θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο ηξνπνπνηήζεθε σο 
εμήο : Ο εηαίξνο Κπξηάθνο Φαιηάθνο, κε ηε ζπλαίλεζε θαη ησλ άιισλ εηαίξσλ, 
πώιεζε, εθρώξεζε θαη κεηαβίβαζε ηελ εηαηξηθή ηνπ κεξίδα εθ πνζνζηνύ 
16,5% πξνο ηελ εηαίξν Αξγπξώ Φαιηάθνπ (3%) θαη πξνο ηε λενεηζεξρόκελε 
εηαίξν Υξηζηηάλα Φαιηάθνπ (13,5%) θαη απνρώξεζε από ηελ εηαηξεία. Δπίζεο, 
ηξνπνπνηήζεθε ε επσλπκία ηεο εηαηξείαο ζε «Π. Φαιηάθνο θαη ία Ο.Δ.» κε 
δηαθξηηηθό ηίηιν «ΣΔΘΑΙ Ο.Δ.». Σέινο, νξίζηεθαλ σο δηαρεηξηζηέο-
εθπξόζσπνη θαη ηακίεο ηεο εηαηξείαο νη εθ ησλ εηαίξσλ Παλαγηώηεο Φαιηάθνο 
θαη Αξγπξώ Φαιηάθνπ, νη νπνίνη εθπξνζσπνύλ ηελ εηαηξεία, ν θαζέλαο 
ρσξηζηά, ππνγξάθνληαο θάησ από ηελ εηαηξηθή επσλπκία. Η σο άλσ 
ηξνπνπνίεζε  ηνπ θαηαζηαηηθνύ δεκνζηεύζεθε θαη θαηαρσξήζεθε λνκίκσο 
ζηα βηβιία εηαηξεηώλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ ζηηο 02/07/2010 κε γεληθό 
αξηζκό θαηαρώξηζεο 10428/2010.  
 
ύκθσλα κε ην ηζρύνλ θαηά ηα σο άλσ ηξνπνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό ηεο 
εηαηξείαο, ν Παλαγηώηεο Φαιηάθνο κεηέρεη ζην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο θαη ζηε 
δηαλνκή ησλ θεξδώλ θαη ησλ δεκηώλ θαηά πνζνζηό 40%, ε Αξγπξώ Φαιηάθνπ 
θαηά πνζνζηό 13,5%, ν Αλδξέαο Καπθάο θαηά πνζνζηό 16,5%, ν Θεόδσξνο   
Πάλαο θαηά πνζνζηό 16,5% θαη ε Υξηζηηάλα Φαιηάθνπ θαηά πνζνζηό 13,5%. 
 
 
Κε ην παξόλ, ν εηαίξνο Παλαγηώηεο Φαιηάθνο, κε ηε ζπλαίλεζε θαη 
ησλ ινηπώλ εηαίξσλ, νη νπνίνη δελ επηζπκνύζαλ ηελ ελ ιόγσ αγνξά, 
πσιεί, εθρσξεί θαη κεηαβηβάδεη πνζνζηό 10%  από ηελ εηαηξηθή ηνπ 
κεξίδα, ειεύζεξν από θάζε βάξνο, ρξένο, δηεθδίθεζε, εθλίθεζε 
ηξίηνπ, θηινληθία, δηέλεμε θαη γεληθά από θάζε λνκηθό ειάηησκα, ζηε 
λενεηζεξρόκελε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΓΟΚΟΠΟΙΗ S.P 
ΣΔΥΛΗΘΖ ΑΛΧΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν 
¨ΓΟΚΟΠΟΙΗ S.P¨ (Αξ. ΓΔΚΖ 122695601000 θαη Αξ. Κ.Α.Δ. 
51297/1ΛΣ/Β/02/0054, έδξα Θαιιηζέα Αηηηθήο, Δι. Βεληδέινπ 281, 
ΑΦΚ 099971272, ΓOY ΦΑΔ ΠΔΗΡΑΗΑ, λόκηκα εθπξνζσπνύκελεο από 
ηνλ Ινπθά αγηά ηνπ Θσλ/λνπ) έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 30.000,00 
Δπξώ. Κεηά από ηελ παξαπάλσ κεηαβίβαζε, ζηελ νπνία ζπλαίλεζαλ 
όινη νη εηαίξνη, ν εηαίξνο Παλαγηώηεο Φαιηάθνο παξακέλεη ζηελ 
εηαηξεία κε πνζνζηό 30% ηνπ ζπλνιηθνύ θεθαιαίνπ.  
 
Ζ εηαίξνο Αξγπξώ Φαιηάθνπ, κε ηε ζπλαίλεζε θαη ησλ ινηπώλ 
εηαίξσλ, νη νπνίνη δελ επηζπκνύζαλ ηελ ελ ιόγσ αγνξά, πσιεί, 
εθρσξεί θαη κεηαβηβάδεη κε ην παξόλ νιόθιεξε ηελ εηαηξηθή ηεο 
κεξίδα εθ πνζνζηνύ 13,5%, ειεύζεξε από θάζε βάξνο, ρξένο, 
δηεθδίθεζε, εθλίθεζε ηξίηνπ, θηινληθία, δηέλεμε θαη γεληθά από θάζε 
λνκηθό ειάηησκα, νκνίσο ζηε λενεηζεξρόκελε εηαηξεία κε ηελ 
επσλπκία «ΓΟΚΟΠΟΙΗ S.P ΣΔΥΛΗΘΖ ΑΛΧΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη κε 
ην δηαθξηηηθό ηίηιν ¨ΓΟΚΟΠΟΙΗ S.P¨ έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 
40.500,00 Δπξώ. Κεηά από ηελ παξαπάλσ κεηαβίβαζε, ζηελ νπνία 
ζπλαίλεζαλ όινη νη εηαίξνη, ε εηαίξνο Αξγπξώ Φαιηάθνπ δελ έρεη 
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πιένλ ζηελ θαηνρή ηεο εηαηξηθή κεξίδα θαη απνρσξεί νξηζηηθά από 
ηελ εηαηξεία.  
 
Ο εηαίξνο Αλδξέαο Θαπθάο κε ηε ζπλαίλεζε θαη ησλ ινηπώλ εηαίξσλ, 
νη νπνίνη δελ επηζπκνύζαλ ηελ ελ ιόγσ αγνξά, πσιεί, εθρσξεί θαη 
κεηαβηβάδεη κε ην παξόλ νιόθιεξε ηελ εηαηξηθή ηνπ κεξίδα εθ 
πνζνζηνύ 16,5%, ειεύζεξε από θάζε βάξνο, ρξένο, δηεθδίθεζε, 
εθλίθεζε ηξίηνπ, θηινληθία, δηέλεμε θαη γεληθά από θάζε λνκηθό 
ειάηησκα, νκνίσο ζηε λενεηζεξρόκελε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία 
«ΓΟΚΟΠΟΙΗ S.P ΣΔΥΛΗΘΖ ΑΛΧΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη κε ην 
δηαθξηηηθό ηίηιν ¨ΓΟΚΟΠΟΙΗ S.P¨ έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 49.500,00 
Δπξώ. Κεηά από ηελ παξαπάλσ κεηαβίβαζε, ζηελ νπνία ζπλαίλεζαλ 
όινη νη εηαίξνη, ν εηαίξνο Αλδξέαο Θαπθάο δελ έρεη πιένλ ζηελ 
θαηνρή ηνπ εηαηξηθή κεξίδα θαη απνρσξεί νξηζηηθά από ηελ εηαηξεία.  
 
Ο εηαίξνο Θεόδσξνο Πάλαο κε ηε ζπλαίλεζε θαη ησλ ινηπώλ εηαίξσλ, 
νη νπνίνη δελ επηζπκνύζαλ ηελ ελ ιόγσ αγνξά, πσιεί, εθρσξεί θαη 
κεηαβηβάδεη κε ην παξόλ νιόθιεξε ηελ εηαηξηθή ηνπ κεξίδα εθ 
πνζνζηνύ 16,5%, ειεύζεξε από θάζε βάξνο, ρξένο, δηεθδίθεζε, 
εθλίθεζε ηξίηνπ, θηινληθία, δηέλεμε θαη γεληθά από θάζε λνκηθό 
ειάηησκα, νκνίσο ζηε λενεηζεξρόκελε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία 
«ΓΟΚΟΠΟΙΗ S.P ΣΔΥΛΗΘΖ ΑΛΧΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη κε ην 
δηαθξηηηθό ηίηιν ¨ΓΟΚΟΠΟΙΗ S.P¨ έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 49.500,00 
Δπξώ. Κεηά από ηελ παξαπάλσ κεηαβίβαζε, ζηελ νπνία ζπλαίλεζαλ 
όινη νη εηαίξνη, ν εηαίξνο Θεόδσξνο Πάλαο δελ έρεη πιένλ ζηελ 
θαηνρή ηνπ εηαηξηθή κεξίδα θαη απνρσξεί νξηζηηθά από ηελ εηαηξεία.  
 
Ζ εηαίξνο Υξηζηηάλα Φαιηάθνπ κε ηε ζπλαίλεζε θαη ησλ ινηπώλ 
εηαίξσλ, νη νπνίνη δελ επηζπκνύζαλ ηελ ελ ιόγσ αγνξά, πσιεί, 
εθρσξεί θαη κεηαβηβάδεη κε ην παξόλ νιόθιεξε ηελ εηαηξηθή ηεο 
κεξίδα εθ πνζνζηνύ 13,5%, ειεύζεξε από θάζε βάξνο, ρξένο, 
δηεθδίθεζε, εθλίθεζε ηξίηνπ, θηινληθία, δηέλεμε θαη γεληθά από θάζε 
λνκηθό ειάηησκα, νκνίσο ζηε λενεηζεξρόκελε εηαηξεία κε ηελ 
επσλπκία «ΓΟΚΟΠΟΙΗ S.P ΣΔΥΛΗΘΖ ΑΛΧΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη κε 
ην δηαθξηηηθό ηίηιν ¨ΓΟΚΟΠΟΙΗ S.P¨ έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 
40.500,00 Δπξώ. Κεηά από ηελ παξαπάλσ κεηαβίβαζε, ζηελ νπνία 
ζπλαίλεζαλ όινη νη εηαίξνη, ε εηαίξνο Υξηζηηάλα Φαιηάθνπ δελ έρεη 
πιένλ ζηελ θαηνρή ηεο εηαηξηθή κεξίδα θαη απνρσξεί νξηζηηθά από 
ηελ εηαηξεία.   
 
πλεπώο, ζηελ εηαηξεία εηζέξρεηαη σο λένο εηαίξνο, κεηά ηηο σο άλσ 
κεηαβηβάζεηο, κε πνζνζηό 70% ζην ζπλνιηθό θεθάιαην ηεο 
εηαηξείαο, ε αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΓΟΚΟΠΟΙΗ S.P 
ΣΔΥΛΗΘΖ ΑΛΧΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν 
¨ΓΟΚΟΠΟΙΗ S.P¨, κε αξ. ΓΔΚΖ 122695601000 θαη αξ. Κ.Α.Δ. 
51297/1ΛΣ/Β/02/0054, κε έδξα ηελ Θαιιηζέα Αηηηθήο, Δι. 
Βεληδέινπ 281, κε ΑΦΚ 099971272, ΓOY ΦΑΔ ΠΔΗΡΑΗΑ, ε νπνία 
εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηνλ Ινπθά αγηά ηνπ Θσλ/λνπ θαη ε νπνία 
κεηά ηηο αλσηέξσ κεηαβηβάζεηο ππεηζέξρεηαη ζην ζύλνιν ησλ 
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δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ ησλ κεηαβηβαδόλησλ ηελ εηαηξηθή 
ηνπο κεξίδα θαη ησλ απνρσξνύλησλ, θαηά ηα σο άλσ, εηαίξσλ.  
 
Κεηά ηελ πώιεζε – εθρώξεζε – κεηαβίβαζε ηεο εηαηξηθήο κεξίδαο 
ησλ σο άλσ απνρσξνύλησλ εηαίξσλ, ε λενεηζειζνύζα εηαίξνο 
«ΓΟΚΟΠΟΙΗ S.P ΣΔΥΛΗΘΖ ΑΛΧΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαζίζηαηαη από 
ζήκεξα νκόξξπζκν κέινο ηεο εηαηξείαο θαη επζύλεηαη καδί κε ηνλ 
ελαπνκείλαληα νκόξξπζκν εηαίξν, Παλαγηώηε Φαιηάθν, κε 
νιόθιεξε ηελ αηνκηθή ηεο πεξηνπζία αιιειεγγύσο θαη απεξηνξίζησο 
γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξείαο. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε επζύλε απηή αθνξά 
ζηα εηαηξηθά ρξέε πνπ γελλώληαη εθεμήο θαη όρη ζηα πθηζηάκελα 
πξηλ από ηελ είζνδν ηεο «ΓΟΚΟΠΟΙΗ S.P ΣΔΥΛΗΘΖ ΑΛΧΛΤΚΟ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ». 
 
Δπίζεο, κε ην παξόλ, επεθηείλεηαη ν ζθνπόο ηεο εηαηξείαο θαη 
πξνζηίζεηαη ζε απηόλ ε αλάιεςε θαη ε εθηέιεζε/θαηαζθεπή 
ιηκεληθώλ έξγσλ, θαζώο θαη ε αλάιεςε ππεξγνιαβηώλ κε 
αληηθείκελν ιηκεληθά έξγα. 
 
Δπηπξόζζεηα, δεδνκέλεο ηεο απνρώξεζεο ηεο Αξγπξώο Φαιηάθνπ 
από ηελ εηαηξεία, ε ηειεπηαία παξαηηήζεθε θαη από ηε δηαρείξηζε ηεο 
εηαηξείαο θαη Γηαρεηξηζηήο ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ν : Παλαγηώηεο 
Φαιηάθνο ηνπ Γξεγνξίνπ, κεραλνιόγνο – ειεθηξνιόγνο κεραληθόο, 
θάηνηθνο Βνύιαο Αηηηθήο, νδόο Αιακάλαο, αξ. 10, κε Α.Γ.Σ: Υ 
612434/2004/Σ.Α. Βνύιαο, κε ΑΦΚ 021165679, ν νπνίνο ζα 
δηελεξγεί όιεο ηηο δηαρεηξηζηηθέο πξάμεηο θαη ζα δεζκεύεη θαη ζα 
εθπξνζσπεί ηελ εηαηξεία, έλαληη παληόο ηξίηνπ θπζηθνύ ή λνκηθνύ 
πξνζώπνπ ή αξρήο, δηθαζηηθά θαη εμώδηθα, ππνγξάθνληαο θάησ από 
ηελ εηαηξηθή επσλπκία.  
 
Σέινο, νξίδεηαη κε ην παξόλ σο Δθθαζαξηζηήο ηεο εηαηξείαο, ζε 
πεξίπησζε ιύζεο απηήο, ν εθ ησλ εηαίξσλ, Παλαγηώηεο Φαιηάθνο 
ηνπ Γξεγνξίνπ.  
  
Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ αλαθεξόκελσλ, ηξνπνπνηνύληαη ηα αθόινπζα 
άξζξα ηνπ θαηαζηαηηθνύ: 
 
 
Α)  Σν άξζξν 3 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 
 
« 3. ΘΟΠΟ ηεο εηαηξείαο είλαη: 
 
α) Η αλέγεξζε νηθνδνκώλ ζε ηδηόθηεηα νηθόπεδα ή κε ην ζύζηεκα ηεο 
αληηπαξνρήο θαη νη πάζεο θύζεσο νηθνδνκηθέο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο  
εξγαζίεο. 
 
β) Η αλάιεςε ππεξγνιαβηώλ κε αληηθείκελν νηθνδνκηθέο θαη 
ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο. 
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γ) ε αλάιεςε θαη ε εθηέιεζε/θαηαζθεπή ιηκεληθώλ έξγσλ. 
 
δ) ε αλάιεςε ππεξγνιαβηώλ κε αληηθείκελν ιηκεληθά έξγα. 
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ εηαηξηθνύ ζθνπνύ ε εηαηξεία δύλαηαη λα ζπληζηά 
εηαηξείεο κε θπζηθά πξόζσπα ή άιιεο εηαηξείεο  θάζε ηύπνπ, θαζώο επίζεο λα 
ζπκκεηέρεη θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε άιιεο επηρεηξήζεηο πθηζηάκελεο ή 
ζπζηαζεζόκελεο θαη επηδηώθνπζεο ηνλ ίδην ή παξεκθεξή ζθνπό. ».  
 
Β) Σν άξζξν 5 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 
 
« 5. ΘΔΦΑΙΑΗΟ ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ην πνζό ησλ 100.000,00 Δπξώ θαη 

θαηεβιήζε κεηξεηνίο από ηνλ θάζε εηαίξν σο εμήο: Ο Παλαγηώηεο Φαιηάθνο 

θαηέβαιε 30.000 Δπξώ, ε «ΓΟΜΟΠΟΛΙ S.P ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» 

θαηέβαιε 70.000,00 Δπξώ. Σν θεθάιαην ηεο εηαηξείαο είλαη δπλαηό λα απμεζεί 

κε πξνζσξηλό άηνθν δαλεηζκό ηεο εηαηξείαο από ηνπο εηαίξνπο. ». 

Γ) Σν άξζξν 6 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

« 6.  Ο θάζε εηαίξνο ζα ΤΚΚΔΣΔΥΔΗ ζηα ΘΔΡΓΖ θαη ζηηο ΕΖΚΗΔ ηεο 

εηαηξείαο θαηά ην ιόγν ηεο εηαηξηθήο ηνπ εηζθνξάο – κεξίδαο, δειαδή ν 

Παλαγηώηεο Φαιηάθνο θαηά πνζνζηό 30% θαη ε  «ΓΟΚΟΠΟΙΗ S.P 

ΣΔΥΛΗΘΖ ΑΛΧΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαηά πνζνζηό 70%. ». 

Γ) Σν άξζξν 7 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

 « 7. ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ – ΔΘΠΡΟΧΠΟ θαη ΣΑΚΗΑ ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη 

ν εθ ησλ εηαίξσλ: Παλαγηώηεο Φαιηάθνο ηνπ Γξεγνξίνπ, κεραλνιόγνο – 

ειεθηξνιόγνο κεραληθόο, θάηνηθνο Βνύιαο Αηηηθήο, νδόο Αιακάλαο, αξ. 10, κε 

Α.Γ.Σ: Υ 612434/2004/Σ.Α. Βνύιαο, κε ΑΦΜ 021165679, ν νπνίνο ζα 

δηελεξγεί όιεο ηηο δηαρεηξηζηηθέο πξάμεηο θαη ζα δεζκεύεη θαη ζα 

εθπξνζσπεί ηελ εηαηξεία, έλαληη παληόο ηξίηνπ θπζηθνύ ή λνκηθνύ 

πξνζώπνπ ή αξρήο, δηθαζηηθά θαη εμώδηθα, ππνγξάθνληαο θάησ από 

ηελ εηαηξηθή επσλπκία. πγθεθξηκέλα ζα εθπξνζσπεί ηελ εηαηξεία ζε όιεο 

ηηο ζρέζεηο θαη ελώπηνλ πάζεο αξρήο θαη δηθαζηεξίνπ πάζεο θύζεσο θαη 

βαζκνύ. Δπίζεο ζα ππνγξάθεη κηζζσηήξηα ζπκβόιαηα, ζπκβάζεηο θαη γεληθά 

θάζε έγγξαθν δεκηνπξγηθό δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξείαο. Γηα 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο εθπξνζώπεζεο, ν αλσηέξσ Γηαρεηξηζηήο, δύλαηαη 

λα δηνξίζεη εηδηθό πιεξεμνύζην.  

Δ) Σν άξζξν 10 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

« 10. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηηλόο εηαίξνπ ή ζε πεξίπησζε πηώρεπζεο ή 

παύζεσο πιεξσκώλ, ιύζεσο ή ζέζεσο ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή  λόκηκεο 

ή δηθαζηηθήο απαγόξεπζεο εηαίξνπ, ε εηαηξεία ζα ΤΛΔΥΗΕΔΣΑΗ κε ηνπο 

επηδώληεο ή ηνλ επηδώληα εηαίξν θαη ηνπο θιεξνλόκνπο ηνπ απνβηώζαληνο, 

πνπ ζα ππεηζέξρνληαη ζε όια ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ή κε ηνλ 
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ελαπνκείλαληα εηαίξν, εθόζνλ όκσο εληόο δηκήλνπ, ζύκθσλα κε ην αξ. 267 

ηνπ Ν. 4072/2012, δεκνζηεπηεί ζην Γ.Δ.ΜΗ ε είζνδνο ζηελ εηαηξεία λένπ 

εηαίξνπ, δηαθνξεηηθά ε εηαηξεία ζα ιύεηαη θαη ζα ηίζεηαη ππό 

εθθαζάξηζε. ». 

Σ) Σν άξζξν 11 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

«11. Δπηηξέπεηαη ΙΤΖ ηεο εηαηξείαο θαη πξηλ ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ γηα ηνλ 

νπνίν ζπλεζηήζε, κε έγγξαθε ζπκθσλία όισλ ησλ εηαίξσλ. ε πεξίπησζε 

θαηαγγειίαο ηεο εηαηξείαο από θάπνηνλ εηαίξν, ε εηαηξεία ζα ζπλερίδεηαη κε 

ηνλ ελαπνκείλαληα εηαίξν, εθόζνλ όκσο εληόο δηκήλνπ, ζύκθσλα κε ην αξ. 

267 ηνπ Ν. 4072/2012, δεκνζηεπηεί ζην Γ.Δ.ΜΗ ε είζνδνο ζηελ εηαηξεία λένπ 

εηαίξνπ θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ απνρσξνύληα εηαίξν ε αμία ηνπ κεξηδίνπ 

ηνπ, δηαθνξεηηθά ε εηαηξεία ζα ιύεηαη θαη ζα ηίζεηαη ππό εθθαζάξηζε.».  

Ε) Σν άξζξν 12 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

«12. Λπνκέλεο ηεο εηαηξείαο εμ’ νηνπδήπνηε λνκίκνπ ιόγνπ, αξρίδεη ην ζηάδην 

ηεο εθθαζάξηζεο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο, ΔΘΘΑΘΑΡΗΣΖ δε νξίδεηαη ν εθ 

ησλ εηαίξσλ, Παλαγηώηεο Φαιηάθνο ηνπ Γξεγνξίνπ, ν νπνίνο ζα 

ζπληάζζεη ν ίδηνο ή δηα πξνζώπνπ ηεο εθινγήο ηνπ ηνλ ηζνινγηζκό θαη ζα 

πξνβαίλεη ζε θάζε πξάμε αλαγθαία γηα ηελ εθθαζάξηζε. Μεηά ηελ εθπιήξσζε 

ησλ πξνο ηξίηνπο ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη κεηά ηελ αλάιεςε ησλ 

εηζθεξζέλησλ θεθαιαίσλ, ε πεξηνπζία ηεο εηαηξείαο πνπ απνκέλεη ζα 

πεξηέξρεηαη ζηνπο εηαίξνπο θαη’ αλαινγία ηεο ζπκκεηνρήο  ηνπο ζηα θέξδε 

ηεο εηαηξείαο.».  

 

Κεηά από ηηο παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεηο ην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο 

θσδηθνπνηείηαη ζε Δληαίν Θείκελν θαη ζα έρεη πιένλ σο εμήο : 

 

1. Η ΔΠΧΛΤΚΗΑ ηεο εηαηξείαο έρεη σο αθνινύζσο : «Π. ΦΑΙΣΑΘΟ 

ΘΑΗ ΗΑ Ο.Δ.» θαη δηαθξηηηθόο ηίηινο : «ΣΔΘΑΙ Ο.Δ.». Γηα ηελ 

αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηελ εηαηξεία εγγξάθσο απαηηείηαη  ε 

ππνγξαθή ηνπ Γηαρεηξηζηή ηεο ππό ηελ σο άλσ εηαηξηθή επσλπκία. 

2. ΔΓΡΑ ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ν Γήκνο ηεο Καιιηζέαο Αηηηθήο, νδόο Δι. 

Βεληδέινπ, αξηζ. 353. 

3. ΘΟΠΟ ηεο εηαηξείαο είλαη: 

α) Η αλέγεξζε νηθνδνκώλ ζε ηδηόθηεηα νηθόπεδα ή κε ην ζύζηεκα ηεο 

αληηπαξνρήο θαη νη πάζεο θύζεσο νηθνδνκηθέο θαη 

ειεθηξνκεραλνινγηθέο  εξγαζίεο. 
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β) Η αλάιεςε ππεξγνιαβηώλ κε αληηθείκελν νηθνδνκηθέο θαη 

ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο. 

γ) ε αλάιεςε θαη ε εθηέιεζε/θαηαζθεπή ιηκεληθώλ έξγσλ. 

δ) ε αλάιεςε ππεξγνιαβηώλ κε αληηθείκελν ιηκεληθά έξγα. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ εηαηξηθνύ ζθνπνύ ε εηαηξεία δύλαηαη λα ζπληζηά 

εηαηξείεο κε θπζηθά πξόζσπα ή άιιεο εηαηξείεο  θάζε ηύπνπ, θαζώο 

επίζεο λα ζπκκεηέρεη θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε άιιεο επηρεηξήζεηο 

πθηζηάκελεο ή ζπζηαζεζόκελεο θαη επηδηώθνπζεο ηνλ ίδην ή παξεκθεξή 

ζθνπό. 

4. Η ΓΗΑΡΘΔΗΑ  ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη είθνζη (20) εηώλ, από ηε ζύζηαζε 

κέρξη θαη ηηο 17 Απξηιίνπ 2023 θαη παξαηείλεηαη ρσξίο άιιε ζπκθσλία 

γηα αόξηζην ρξόλν, αλ δελ θαηαγγειζεί  από εηαίξν κε έγγξαθν πνπ ζα 

θνηλνπνηεζεί ζηνπο ππόινηπνπο εηαίξνπο θαη ζα δεκνζηεπζεί ζην 

Γ.Δ.ΜΗ, ηνπιάρηζηνλ 60 εκέξεο πξηλ από ην ρξόλν ιήμεσο ηεο 

εηαηξείαο. 

5. ΘΔΦΑΙΑΗΟ ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ην πνζό ησλ 100.000,00 Δπξώ θαη 

θαηεβιήζε κεηξεηνίο από ηνλ θάζε εηαίξν σο εμήο: Ο Παλαγηώηεο 

Φαιηάθνο θαηέβαιε 30.000 Δπξώ, ε «ΓΟΜΟΠΟΛΙ S.P ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαηέβαιε 70.000,00 Δπξώ. Σν θεθάιαην ηεο 

εηαηξείαο είλαη δπλαηό λα απμεζεί κε πξνζσξηλό άηνθν δαλεηζκό ηεο 

εηαηξείαο από ηνπο εηαίξνπο. 

6. Ο θάζε εηαίξνο ζα ΤΚΚΔΣΔΥΔΗ ζηα ΘΔΡΓΖ θαη ζηηο ΕΖΚΗΔ ηεο 

εηαηξείαο θαηά ην ιόγν ηεο εηαηξηθήο ηνπ εηζθνξάο – κεξίδαο, δειαδή ν 

Παλαγηώηεο Φαιηάθνο θαηά πνζνζηό 30% θαη ε «ΓΟΚΟΠΟΙΗ 

S.P ΣΔΥΛΗΘΖ ΑΛΧΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαηά πνζνζηό 70%.   

7. ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ – ΔΘΠΡΟΧΠΟ θαη ΣΑΚΗΑ ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη 

ν εθ ησλ εηαίξσλ: Παλαγηώηεο Φαιηάθνο ηνπ Γξεγνξίνπ, 

κεραλνιόγνο – ειεθηξνιόγνο κεραληθόο, θάηνηθνο Βνύιαο Αηηηθήο, νδόο 

Αιακάλαο, αξ. 10, κε Α.Γ.Σ: Υ 612434/2004/Σ.Α. Βνύιαο, κε ΑΦΜ 

021165679, ν νπνίνο ζα δηελεξγεί όιεο ηηο δηαρεηξηζηηθέο πξάμεηο 

θαη ζα δεζκεύεη θαη ζα εθπξνζσπεί ηελ εηαηξεία, έλαληη παληόο 

ηξίηνπ θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ ή αξρήο, δηθαζηηθά θαη 

εμώδηθα, ππνγξάθνληαο θάησ από ηελ εηαηξηθή επσλπκία. 

πγθεθξηκέλα ζα εθπξνζσπεί ηελ εηαηξεία ζε όιεο ηηο ζρέζεηο θαη 

ελώπηνλ πάζεο αξρήο θαη δηθαζηεξίνπ πάζεο θύζεσο θαη βαζκνύ. 

Δπίζεο ζα ππνγξάθεη κηζζσηήξηα ζπκβόιαηα, ζπκβάζεηο θαη γεληθά θάζε 

έγγξαθν δεκηνπξγηθό δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξείαο. Γηα 
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ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο εθπξνζώπεζεο, ν αλσηέξσ Γηαρεηξηζηήο, 

δύλαηαη λα δηνξίζεη εηδηθό πιεξεμνύζην.    

8. Σα ππό ηνπ λόκνπ νξηδόκελα ΙΟΓΗΣΗΘΑ ΒΗΒΙΗΑ ζα ηεξνύληαη από 

ηνπο δηαρεηξηζηέο εηαίξνπο θαη επί ηε βάζεη  απηώλ ζα ζπληάζζεηαη ν 

εηήζηνο Ιζνινγηζκόο, πνπ αθνύ εγθξηζεί θαη ππνγξαθεί από ηνπο 

εηαίξνπο, ζα ζεσξείηαη απξόζβιεηνο θαη αδηάξξεθηνο, κε δπλάκελνο λα 

δηνξζσζεί παξά κόλν γηα ινγηζηηθά ιάζε. Ο ηζνινγηζκόο ζα θιείλεη ηελ 

31ε Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο, νπόηε θαη ζα ιακβάλεη έθαζηνο ησλ 

εηαίξσλ ηα αλαινγνύληα θέξδε. Με απόθαζε ησλ εηαίξσλ πνπ 

ζπγθεληξώλνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ κεξίδσλ, θέξδε δύλαηαη λα 

δηαλεκεζνύλ θαη πξηλ από ηελ πάξνδν ηνπ έηνπο. 

9. Δπηηξέπεηαη ππό εθάζηνπ ησλ εηαίξσλ ε ΚΔΣΑΒΗΒΑΖ ηεο εηαηξηθήο 

ηδηόηεηαο θαη κεξίδαο ή κέξνπο απηήο ζε εηαίξν ή ηξίην, κόλν θαηόπηλ 

ζπκθσλίαο ησλ ππνινίπσλ εηαίξσλ. 

10. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηηλόο εηαίξνπ ή ζε πεξίπησζε πηώρεπζεο ή 

παύζεσο πιεξσκώλ, ιύζεσο ή ζέζεσο ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή  

λόκηκεο ή δηθαζηηθήο απαγόξεπζεο εηαίξνπ, ε εηαηξεία ζα 

ΤΛΔΥΗΕΔΣΑΗ κε ηνπο επηδώληεο ή ηνλ επηδώληα εηαίξν θαη ηνπο 

θιεξνλόκνπο ηνπ απνβηώζαληνο, πνπ ζα ππεηζέξρνληαη ζε όια ηα 

δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ή κε ηνλ ελαπνκείλαληα εηαίξν, 

εθόζνλ όκσο εληόο δηκήλνπ, ζύκθσλα κε ην αξ. 267 ηνπ Ν. 

4072/2012, δεκνζηεπηεί ζην Γ.Δ.ΜΗ ε είζνδνο ζηελ εηαηξεία λένπ 

εηαίξνπ, δηαθνξεηηθά ε εηαηξεία ζα ιύεηαη θαη ζα ηίζεηαη ππό 

εθθαζάξηζε. 

11. Δπηηξέπεηαη ΙΤΖ ηεο εηαηξείαο θαη πξηλ ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ γηα ηνλ 

νπνίν ζπλεζηήζε, κε έγγξαθε ζπκθσλία όισλ ησλ εηαίξσλ. ε 

πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο εηαηξείαο από θάπνηνλ εηαίξν, ε εηαηξεία ζα 

ζπλερίδεηαη κε ηνλ ελαπνκείλαληα εηαίξν, εθόζνλ όκσο εληόο δηκήλνπ, 

ζύκθσλα κε ην αξ. 267 ηνπ Ν. 4072/2012, δεκνζηεπηεί ζην Γ.Δ.ΜΗ ε 

είζνδνο ζηελ εηαηξεία λένπ εηαίξνπ θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ 

απνρσξνύληα εηαίξν ε αμία ηνπ κεξηδίνπ ηνπ, δηαθνξεηηθά ε εηαηξεία ζα 

ιύεηαη θαη ζα ηίζεηαη ππό εθθαζάξηζε. 

12. Λπνκέλεο ηεο εηαηξείαο εμ’ νηνπδήπνηε λνκίκνπ ιόγνπ, αξρίδεη ην 

ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο, ΔΘΘΑΘΑΡΗΣΖ δε 

νξίδεηαη ν εθ ησλ εηαίξσλ, Παλαγηώηεο Φαιηάθνο ηνπ Γξεγνξίνπ, ν 

νπνίνο ζα ζπληάζζεη ν ίδηνο ή δηα πξνζώπνπ ηεο εθινγήο ηνπ ηνλ 

ηζνινγηζκό θαη ζα πξνβαίλεη ζε θάζε πξάμε αλαγθαία γηα ηελ 

εθθαζάξηζε. Μεηά ηελ εθπιήξσζε ησλ πξνο ηξίηνπο ππνρξεώζεσλ ηεο 

εηαηξείαο θαη κεηά ηελ αλάιεςε ησλ εηζθεξζέλησλ θεθαιαίσλ, ε 
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πεξηνπζία ηεο εηαηξείαο πνπ απνκέλεη ζα πεξηέξρεηαη ζηνπο εηαίξνπο 

θαη’ αλαινγία ηεο ζπκκεηνρήο  ηνπο ζηα θέξδε ηεο εηαηξείαο.».  

13. Απαγνξεύεηαη ζηνπο εηαίξνπο λα δεηήζνπλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, ηε 

ιήςε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ θαηά ηεο εηαηξείαο, ηδίσο ηε ζθξάγηζε ηνπ 

εηαηξηθνύ θαηαζηήκαηνο - γξαθείνπ ή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο.  

14. Κάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξόληνο ζπκθσλεηηθνύ πξέπεη λα 

απνδεηθλύεηαη εγγξάθσο, κε ηήξεζε θαη ηεο λόκηκεο δηαδηθαζίαο 

δεκνζίεπζεο.  

Γηα ηε βεβαίσζε ησλ αλσηέξσ ζπλεηάγε ην παξόλ, ην νπνίν, αθνύ 

δηαβάζζεθε θαη βεβαηώζεθε από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο, 

ππνγξάθεηαη από απηνύο, σο αθνινύζσο, ζε νθηώ (8) όκνηα 

πξσηόηππα. 
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