ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
με την επωνυμία
«ΣΜΑΚ Ι.Κ.Ε.»

Στην Αθήνα σήμερα την 1 Μαΐου 2019 μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων ήτοι :

1) Νεκταρίας Χαλκιαδάκη του Μιχαήλ και της Θεονύμφης, εμπόρου, που γεννήθηκε στην
Μυτιλήνη στις 1 Σεπτεμβρίου 1972 και κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης (Επισκοπή Πεδιάδος
ΤΚ 70008), με Αριθμό Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος ΑΒ263471/21.6.2006 του Τ.Α. Αγίου
Στεφάνου, με ΑΦΜ 054545527 της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι:

Με το από 24/02/2014 καταστατικό που καταχωρήθηκε στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
με αριθ. ΓΕΜΗ 129527901000 την 18/03/2014 συστάθηκε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία
με την επωνυμία «ΣΜΑΚ Ι.Κ.Ε.» .
Με το από 02/01/2017 καταστατικό που καταχωρήθηκε στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
την 13/01/2017 και έλαβε ΚΑΚ 888559 τροποποιούνται τα άρθρα 2 , 4 ,5 που αφορούν
στην έδρα , το σκοπό & το κεφάλαιο της εταιρείας .
Με το από 22/03/2018 καταστατικό που καταχωρήθηκε στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
την 03/04/2018 και έλαβε ΚΑΚ 1362533 τροποποιούνται τα άρθρα 1 , 5 , 6 που αφορούν
την επωνυμία ,το κεφάλαιο και τους διαχειριστές της .
Ήδη σήμερα οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν να τροποποιήσουν το άρθρο 2 του
καταστατικού που αφορά στην έδρα της επιχείρησης, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

`Αρθρο 2
Έδρα
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου και συγκεκριμένα και συγκεκριμένα η οδός
Ι. Αθητάκη 47 .

Το αρχικό καταστατικό της εταιρείας, μετά τις προαναφερόμενες τροποποιήσεις,
κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο ως κατωτέρω, καταχωρείται και έτσι θα ισχύει
εις το εξής:
………………………………………………………………………………………
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Κωδικοποιημένο Καταστατικό Μονοπρόσωπης
Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας
ΣΜΑΚ Ι.Κ.Ε.

`Αρθρο 1
Σύσταση – Ιδιότητα – Επωνυμία

Η εταιρεία θα λειτουργεί με την επωνυμία: «ΣΜΑΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο: «ΣΜΑΚ Μ. ΙΚΕ».
Για την σχέση της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρείας είναι: «SMAK
MONOPROSOPI PRIVATE COMPANY» και διακριτικό τίτλο: «SMAK P.C.» αντίστοιχα.

`Αρθρο 2
Έδρα
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου και συγκεκριμένα και συγκεκριμένα η οδός
Ι. Αθητάκη 47 .

`Αρθρο 3
Διάρκεια
1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από την καταχώριση του
παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

`Αρθρο 4
Σκοπός
Σκοπός της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι:
-

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης μηχανημάτων τυχερών παιχνιδίων (με κερματοδέκτη),

Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:
Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε
εταιρικού τύπου.
Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τη προώθηση του
εταιρικού σκοπού.
Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή
σκοπό για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη.
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`Αρθρο 5
Κεφάλαιο της Εταιρείας – Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, διαιρούμενο σε
έξι χιλιάδες (6.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ένα (1) ευρώ έκαστο και
αντιπροσωπεύουν κεφαλαιακές εισφορές ύψους έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, αξίας έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, που αντιστοιχούν
σε έξι χιλιάδες (6.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ένα (1) ευρώ έκαστο,
καλύφθηκαν ως κατωτέρω:

i) Ο εταίρος Αθανάσιος Κατσίκας κατέβαλε ποσό τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ μετρητά στο
ταμείο της εταιρίας και έλαβε τρεις χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας
ένα (1) ευρώ έκαστο,
ii) Ο εταίρος Σταμάτιος Μαλέλλης κατέβαλε ποσό τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ μετρητά στο
ταμείο της εταιρίας και έλαβε τρεις χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας
ένα (1) ευρώ έκαστο.

Με την από 28.12.2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας
αποφασίστηκε η αποχώρηση του εταίρου κ. Σταματίου Μαλέλλη, η μεταβίβαση των 2.940
μεριδίων του στον κ. Αθανάσιο Κατσίκα και 60 μεριδίων στον νέο εταίρο του κ. Παναγιώτη
Παπαδάκη και η αύξηση του κεφαλαίου κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ,
διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ένα
(1) ευρώ έκαστο και αντιπροσωπεύουν κεφαλαιακές εισφορές ύψους εκατόν είκοσι
χιλιάδες (120.000) ευρώ.
Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, αξίας εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, που
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ένα
(1) ευρώ έκαστο, καλύφθηκαν ως κατωτέρω:

i) Ο εταίρος Αθανάσιος Κατσίκας κατέβαλε το ποσό των εκατόν δέκα οχτώ χιλιάδων
οκτακοσίων (118.800) ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έλαβε εκατόν δέκα οχτώ
χιλιάδες οκτακόσια (118.800) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ένα (1) ευρώ έκαστο,
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ii) Ο εταίρος Παναγιώτης Παπαδάκης κατέβαλε το ποσό των χιλίων διακοσίων εξήντα
(1.260) ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έλαβε χίλια διακόσια εξήντα (1.260)
εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ένα (1) ευρώ έκαστο,
Κατόπιν τούτων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των εκατόν είκοσι
έξι χιλιάδων (126.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες (126.000) εταιρικά
μερίδια ονομαστικής αξίας ένα (1) Ευρώ έκαστο.

Με την από 22.03.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας
αποφασίστηκε η αποχώρηση του εταίρου κ. Αθανασίου Κατσίκα και του κ. Παναγιώτη
Παπαδάκη, και η μεταβίβαση των εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων (126.000) εταιρικών μεριδίων
και των δύο που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας
αξίας εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων (126.000) ευρώ στην κα. Νεκταρία Χαλκιαδάκη.
Ως εκ τούτου το εταιρικό κεφάλαιο παραμένει αμετάβλητο και ανέρχεται στο ποσόν των
εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων (126.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες
(126.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ένα (1) Ευρώ έκαστο και καλύπτεται εξ’
ολοκλήρου από την Κα Χαλκιαδάκη Νεκταρία του Μιχαήλ η οποία έλαβε εκατόν είκοσι έξι
χιλιάδες (126.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ με αναλογία
συμμετοχής στην εταιρεία 100%.
`Αρθρο 6
Διαχειριστές - Ορισμός διαχειριστών

Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται η Νεκταρία Χαλκιαδάκη του Μιχαήλ και της
Θεονύμφης, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης (Επισκοπή Πεδιάδος ΤΚ 70008), κάτοχος του
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΒ263471/21.6.2006 του Τ.Α. Αγίου Στεφάνου, με ΑΦΜ
054545527 της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου.
1. 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.
2. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε
εταίρους ή τρίτους.
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`Αρθρο 7
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του N. 4072/2012
όπως εκάστοτε ισχύει.

Η Εταίρος

Νεκταρία Χαλκιαδάκη

5

