Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.
ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε.
Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα στις 11 του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα
τρία (2013 ) ημέρα. Πέμπτη ο κάτωθι συμβαλλόμενος:
Γεώργιος, Κοντός, του Σταύρου και της Στεργιανής κάτοικος Αλεξανδρούπολης επί της
οδού Ζυμβρακάκη αρ 8, κάτοχος Δ.Α.Τ ΑΗ 916067 και Α.Φ.Μ 100726361 συστήνει με το
παρόν Ιδιωτική μονοπρόσωπη Κεφαλαιουχική Εταιρεία της οποίας το καταστατικό έχει
ως εξής:
Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συνιστάται με το παρόν ιδιωτική μονοπρόσωπη κεφαλαιουχική εταιρεία με την ιδιότητα
και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι
«Ι.Ε.Π.Υ.Α. LIONS SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ » και διακριτικό τίτλο « LIONS
SECURITY Ι.Κ.Ε.»
Άρθρο 2
Έδρα
1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος .Αλεξανδρούπολης
Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 12 έτη και αρχίζει από την καταχώριση του
παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Άρθρο 4
Σκοπός
Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής
Εταιρείας είναι: α) Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης, β) ενοικίαση, πώληση
συστημάτων ασφαλείας και παρακολούθησης, γ) τοποθέτηση , εγκατάσταση και
συντήρηση σε συστημάτων ασφαλείας και παρακολούθησης, δ) παροχή υπηρεσιών
καθαρισμού κτιρίων
Άρθρο 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 1.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε (1000) εταιρικά
μερίδια ονομαστικής αξίας (1€) έκαστο και αντιπροσωπεύουν κεφαλαιακές εισφορές
ύψους 1.000,00 ευρώ.
2. Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται σε 1000 εταιρικά
μερίδια, ονομαστικής αξίας (1€) έκαστο και αντιστοιχούν σε (1000) εταιρικά μερίδια
κεφαλαιακών εισφορών,
Η καταβολή των παραπάνω εταιρικών μεριδίων ανά κατηγορία εισφορών έγινε ως εξής:
α. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, αξίας 1000,00 ευρώ, που αντιστοιχούν σε (1000)
εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας (1) ευρώ έκαστο, καλύφθηκαν ως κατωτέρω:
i) Ο εταίρος Κοντός Γεώργιος κατέβαλε ποσό των 1.000,00 ευρώ μετρητά στο ταμείο της
εταιρίας και έλαβε α1000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας (1,00) ευρώ έκαστο,
Άρθρο 6
Διαχειριστές - Ορισμός διαχειριστών
Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται ο Γεώργιος, Κοντός, του Σταύρου και της

Στεργιανής κάτοικος Αλεξανδρούπολης επί της οδού Ζυμβρακάκη αρ 8, κάτοχος Δ.Α.Τ
ΑΗ 516067 και Α.Φ.Μ 100726361 .
Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που
αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει
επιδίωξη του σκοπού της.
Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε τρίτους*.
Άρθρο 7
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του
ν. 4072/2012 όπως εκάστοτε ισχύει.

