ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"COFFEE LΑΒ ΜΟΝ.ΙΚΕ"
ΑΡ.ΓΕΜΗ:153485807000-ΑΦΜ:801283622
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4072/2012
Στο Κερατσίνι σήμερα την 22/07/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στα γραφεία της
εταιρείας επί της οδού Παύλου Φύσσα 92 Κερατσίνι, όπου είναι και η έδρα της
εταιρείας, ο μοναδικός εταίρος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, αποφάσισε τα παρακάτω:
Δυνάμει του από την 13/01/2020 καταστατικού Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής
Εταιρείας συστάθηκε Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με την επωνυμία COFFEΕΕ LΑΒ ΜΟΝ.ΙΚΕ και με
τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στο καταστατικό, το οποίο νομίμως
καταχωρήθηκε στην υπηρεσία του ΓΕΜΗ και πήρε αριθμό καταχώρησης 153485807000.
Στις 06/05/20 έγινε τροποποίηση καταστατικού του άρθρου 2 (μεταφορά έδρας), το οποίο
νομίμως καταχωρήθηκε στην υπηρεσία ΓΕΜΗ και πήρε αριθμό καταχώρησης 2128773
Ήδη σήμερα με το παρόν συμφωνητικό, ο μοναδικός εταίρος της ΙΚΕ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, κάτοικος επί της οδού Βατοπεδίου 4 - ΑΘΗΝΑ, με
ΑΦΜ:102942030 και ΑΔΤ. ΑΝ 007830/ ΤΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, ο οποίος διαθέτει το σύνολο
των εταιρικών μεριδίων και σύμφωνα με το από 22/07/2020 Νο 04/2020 Πρακτικό
Απόφασης Διαχειριστή αποφάσισε τα εξής:
1. Ίδρυση υποκαταστήματος, τροποποίηση του άρθρου 3
2. Ορθή αποτύπωση διεύθυνσης της έδρας , τροποποίηση του άρθρου 2
3. Κωδικοποίηση του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις για τις ΙΚΕ.
Μετά την γενόμενη τροποποίηση το άρθρο 2 και 3 του καταστατικού έχουν ως εξής:
Άρθρο 2- ΕΔΡΑ
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ επί της οδού
Παύλου Φύσσα 92, 18757 Κερατσίνι Αττικής.
Άρθρο 3- ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εταιρείας είναι:ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ.
Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε όλη την
επικράτεια.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι του αρχικού καταστατικού και κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο
ως εξής:

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι.Κ.Ε.
(Περιλαμβάνεται το ελάχιστο περιεχόμενο όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227 Α') και στο άρθρο 50 ίου
ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’))·

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συστήνεται με το παρόν καταστατικό ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «COFFEEΕ LΑΒ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ι.Κ.Ε.» .

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ , επί της οδού Παύλου Φύσσα 92, 18757 Κερατσίνι Αττικής

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εταιρείας είναι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ .Για την εκπλήρωση του σκοπού της ,
η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε όλη την επικράτεια.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται, σε 12 έτη, αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 13/01/2032.

Άρθρο 5
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 5.000,00 ευρώ και σχηματίζεται από 5.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας
1,00 ευρώ έκαστο.
2. Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται σε 5.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας
1,00 ευρώ έκαστο που αντιστοιχούν σε 5.000 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, σε 0 εταιρικά μερίδια
εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε 0 εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.
Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια ποριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, αξίας 5.000,00 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 5.000 εταιρικά μερίδια.ονομαστικής
αξίας 1,00 ευρώ έκαστο και καλύφθηκαν ως κατωτέρω:
1. ο εταίρος ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥτου ΣΠΥΡΙΔΩΝ και της ΣΩΤΗΡΙΑ, το γένος ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ, κάτοικος ΑΘΗΝΑ,
επί της οδού ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ, αρ. 4. ΤΚ 11523. κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΝ 007830, Α.Φ.Μ. 102942030. ηλεκτρονική διεύθυνση

info@logistirio-petropoulos.gr, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ, κατέβαλε ποσό 5,000,00 X (100%} ευρώ
μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε 5.000 X (100%} εταιρικά μερίδια.

Άρθρο 6
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
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.
Διαχειριστές δια του παρόντος ορίζονται:
Για αόριστη διάρκεια, ο/η ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ και της ΣΩΤΗΡΙΑΣ το γένος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,
κάτοικος ΑΘΗΝΑ, επί της οδού ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ, αρ. 4, Τ.Κ. 11523, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΝ 007830 ΤΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, Α.Φ.Μ.
102942030, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ.

Άρθρο 7
Το περιεχόμενο του παρόντος είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4072/2012 όπως ισχύει.
Σε όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του ίδιου νόμου.
Αυτά ομολογεί και αποδέχεται ο μοναδικός ιδρυτής ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ο οποίος υπογράφει το παρόν
καταστατικό, ΑΛΙΜΟΣ, σήμερα, 06 ΜΑΙΟΥ 2020.
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 22/07/2020
Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠ. ΧΡΗΣΤΟΣ

