Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.
Τροποποιητική ΠΡΑΞΗ Ι.Κ.Ε.
Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα στις 08 του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δέκα
τρία (2013 ) ημέρα. Τετάρτη 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 Σύστησε
με το από 11 Απριλίου 2013 καταστατικό, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα μητρώα
ΓΕΜΗ με αυξ. αριθμό 124965921000/ 15-4-2013, μονοπρόσωπη Κεφαλαιουχική
Εταιρεία με την επωνυμία «Ι.Ε.Π.Υ.Α. LIONS SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ » και
διακριτικό τίτλο « LIONS SECURITY Ι.Κ.Ε.», με Έδρα της εταιρείας τον Δήμο
.Αλεξανδρούπολης, κεφάλαιο 1000,00€, διάρκεια 12 έτη, 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 και
διαχειριστή τον Κοντό Γεώργιο.
Σήμερα βάση του πρακτικού έκτακτης αυτόκλητης συνέλευσης των εταίρων της
εταιρίας με αριθμό 1, αποφασίστηκε η μεταβολή του άρθρου 4 του σκοπού της εταιρίας
ο οποίος διαμορφώνεται ως εξής:
Σκοπός της εταιρίας είναι η εμπορία συστημάτων ασφαλείας και η παροχή
υπηρεσιών ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται ενδεικτικά στο άρθρο 1 του Ν.2518/1997 με
την παροχή σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μίας ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες
ενδεικτικά και μόνο αναφερομένων υπηρεσιών :
1) επιτήρηση ή φύλαξη κινητών και ακινήτων περιουσιακών αγαθών και
εγκαταστάσεων,
2) προστασία φυσικών προσώπων,
3) προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών και αθλητικών
εκδηλώσεων,
4) ασφαλή μεταφορά χρημάτων, αξιών και πολύτιμων αντικειμένων,
5) εμπορία εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων
και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού πλην αυτών που τοποθετούνται σε
αυτοκίνητο,
6) εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού,
7) έλεγχο ασφαλείας επιβατών, επισκεπτών, χειραποσκευών, αποσκευών και
φορτίου σε φυλασσόμενους ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους καθώς και έλεγχο
πρόσβασης στους χώρους αυτούς,
8) έλεγχο με ειδικά μηχανήματα επιβατών, αποσκευών και φορτίου σε
φυλασσόμενους ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους,
9) εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας,
10) πραγματοποίηση συνοδειών για ασφαλή μετακίνηση οχημάτων που μεταφέρουν
ογκώδη αντικείμενα με ειδικά οχήματα που φέρουν φορητές συσκευές φωτεινής
σηματοδότησης,
11) η με επιδίωξη το κέρδος αντιπροσώπευση εμπορικών εταιριών και επιχειρήσεων
του εσωτερικού και εξωτερικού με οποιοδήποτε συναφή εταιρικό και εμπορικό
σκοπό παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και εμπορίας ειδών συναγερμού και
προειδοποίησης και η επικερδής μεταπώληση των προϊόντων αυτών. Προς
επίτευξη αυτού του εταιρικού σκοπού η εταιρία μπορεί να συνεργάζεται με άλλες
επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα συσταθούν στο μέλλον και που επιδιώκουν τον
ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό καθώς και να ιδρύει υποκαταστήματα σε άλλες πόλεις
της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού,
12) η αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων για την ευόδωση των εταιρικών
σκοπών,
13) η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα προς οποιοδήποτε νομικό ή
φυσικό πρόσωπο του εσωτερικού και εξωτερικού στο πεδίο της παροχής

υπηρεσιών ασφαλείας και της οργάνωσης επιχειρήσεων συναφούς σκοπού και
δραστηριότητας,
14) η συμμετοχή σε εταιρίες που επιδιώκουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω
δραστηριότητες,
15) χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες και
16) κάθε άλλη συναφή προς τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα.
17) ενοικίαση, πώληση συστημάτων ασφαλείας και παρακολούθησης
18) παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων
Κατά τα άλλα ισχύουν ως έχουν του αρχικού καταστατικού.
Το καταστατικό κωδικοποιείται 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
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 εταιρίας είναι η εμπορία συστημάτων ασφαλείας και η παροχή υπηρεσιών
ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται ενδεικτικά στο άρθρο 1 του Ν.2518/1997 με την παροχή
σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μίας ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες ενδεικτικά
και μόνο αναφερομένων υπηρεσιών :
1 επιτήρηση ή φύλαξη κινητών και ακινήτων περιουσιακών αγαθών και
εγκαταστάσεων,
2 προστασία φυσικών προσώπων,
3 προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών και αθλητικών
εκδηλώσεων,
4 ασφαλή μεταφορά χρημάτων, αξιών και πολύτιμων αντικειμένων,
5 εμπορία εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων
και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού πλην αυτών που τοποθετούνται σε
αυτοκίνητο,
6 εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού,
7 έλεγχο ασφαλείας επιβατών, επισκεπτών, χειραποσκευών, αποσκευών και
φορτίου σε φυλασσόμενους ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους καθώς και έλεγχο
πρόσβασης στους χώρους αυτούς,
8 έλεγχο με ειδικά μηχανήματα επιβατών, αποσκευών και φορτίου σε
φυλασσόμενους ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους,
9 εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας,
10 πραγματοποίηση συνοδειών για ασφαλή μετακίνηση οχημάτων που μεταφέρουν
ογκώδη αντικείμενα με ειδικά οχήματα που φέρουν φορητές συσκευές φωτεινής
σηματοδότησης,
11 η με επιδίωξη το κέρδος αντιπροσώπευση εμπορικών εταιριών και επιχειρήσεων
του εσωτερικού και εξωτερικού με οποιοδήποτε συναφή εταιρικό και εμπορικό σκοπό

παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και εμπορίας ειδών συναγερμού και προειδοποίησης
και η επικερδής μεταπώληση των προϊόντων αυτών. Προς επίτευξη αυτού του
εταιρικού σκοπού η εταιρία μπορεί να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις που
υπάρχουν ή θα συσταθούν στο μέλλον και που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο
σκοπό καθώς και να ιδρύει υποκαταστήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδος αλλά και
του εξωτερικού,
12 η αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων για την ευόδωση των εταιρικών
σκοπών,
13 η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα προς οποιοδήποτε νομικό ή
φυσικό πρόσωπο του εσωτερικού και εξωτερικού στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας και της οργάνωσης επιχειρήσεων συναφούς σκοπού και δραστηριότητας,
14 η συμμετοχή σε εταιρίες που επιδιώκουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω
δραστηριότητες,
15 χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες και
16 κάθε άλλη συναφή προς τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα.
17 ενοικίαση, πώληση συστημάτων ασφαλείας και παρακολούθησης
18 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.
Ο ΕΤΑΙΡΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

