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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Τ
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΟ ΕΞ

«Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»

Ήδη δια του παρόντος οι εδώ συμβαλλόμενοι τροποποιούν το καταστατικό της

Εταιρείας ως προς το άρθρο 2 που αφορά την έδρα της εταιρείας..

Μετά τις παραπάνω τροποποιήσειςτο νέο καταστατικότης Εταιρείας κωδικοποιείται

και ορίζεταιως ακολούθως:

Στις 2/2/2004 τροποποιήθηκε το καταστατικό, ως προς το άρθρο 1 που αφορούσε

στον διακριτικό τίτλο της Εταιρείας και ο διακριτός τiτλoς της εταιρείας

τροποποιήθηκε σε «TRAVEL KNOW - HOW», η δε τροποποίηση αυτή

δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό

2072/2004.

Στις 30/07/2004 τροποποιήθηκε το καταστατικό, ως προς τα άρθρα 1, 2, 5, 7, 8 και

12 , και έγινε κωδικοποίηση αυτού, η δε τροποποίηση αυτή δημοσιεύτηκε νόμιμα

στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 12881/2004

Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

2. Νικόλαος Κρημνιανιώτης του Περικλή, ιθαγένε ~ς Ελληνικής, επαγγέλματος

εmχειρηματίας, γεwημένoς το έτος 1953, κάτοικος Θρακομακεδόνων, οδός

Παρμενίωνος, αριθμός 53, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ 098746 του Τ.Α. Αχαρνών με

ΑΦΜ 017871020 της Δ.σΥ Άνω Λιοσίων ως ετερόρρυθμος εταίρος,

και

1. Δημήτριος Παπαγιάwης του Ιωάwη, ιθαγένειας Ελληνικής, επαγγέλματος

Σύμβουλος Τουριστικών Εmχειρήσεων, γεννημένος το έτος 1962 κάτοικος

Παλήνης, οδός Παλάδος Αθηνάς 3, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Λ161011/1979 του

Α.Τ. Αγ. Παρασκευής, με ΑΦΜ 045450356 της Δ.σΥ ΠαλΙ1νης , ως

ομόρρυθμος εταίρος

Με το από 14/1012003 καταστατικό σύστασης ετερόρρυθμης εταιρείας, συστάθηκε

ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ - Κ. ΜΑΚΡΑΣ ΚΑΙ

ΣΙΑ Ε.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΡΜ ADVANCE TRAVEL CLUB» της οποίας το

καταστατικό αφού χαρτοσημάνθηκε νόμιμα, δημοσιεύτηκε στα βιβλία του

Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 12901/03.
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Στα Άνω Λιόσια σήμερα ημέρα Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2007 οι δια του παρόν.v,........ιΙ...
συμβαλλόμενοι:



Άρθρο 1
Επωνυμία

Άρθρο 2
Έδρα

2/
/

τους.

Συνιστάται με-το παρόν ετερόρρυθμος εταιρεία με την επωνυμία «Δ.

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» και με διακριτικό τίτλο «ΤΜVEL KNOW 
HOW» Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την πιο πάνω

επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοποί της εταιρείας είναι:

Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σε όλους τους τομείς που έχουν σχέση με τον

τουρισμό όπως:

Οι δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και επιχειρήσεων

οργανωμένων εκδρομών και δραστηριότητες παροχής τουριστικής βοήθειας.

Οι δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και επιχειρήσεων

οργανωμένων περιηγήσεων, υπηρεσίες παροχής βοήθειας σε τουρίστες.

Οι υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων.

Η πώληση τουριστικών εισιτηρίων και οργανωμένων περιηγήσεων με παροχή

καταλύματος, έναντι αμοιβής ή βάση σύμβασης.

Η πώληση αεροπορικών και ατμοπλοϊκών εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων

με προμήθεια.

Οι υπηρεσίες μεσιτείας για οργανωμένες περιηγήσεις με παροχή

καταλύματος.

Οι υπηρεσίες πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων ή εισιτηρίων ναυτιλιακών

επιχειρήσεων με προμήθεια από πρακτορείο ταξιδιών.

Οι υπηρεσίες πώλησης τουριστικών εισιτηρίων γενικά με προμήθεια.

Οι υπηρεσίες ξενάγησης τουριστών και παροχής τουριστικών πληροφοριών.

Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών, περιηγήσεων,

συνεδρίων μέσα και έξω από την χώρα με ιδιόκτητα ή μισθωμένα μεταφορικά μέσα

(χερσαία, θαλάσσια, αεροπορικά).

Η μεσολάβηση για διασφάλιση και ενοικίαση καταλύματος διαμονής, σίτισης,

αναψυχής, ψυχαγωγίας και μέσων διακίνησης.

Η μεσολάβηση για έκδοση διαβατηρίων και εισιτηρίων κάθε μεταφορικού

μέσου,

Η διαμεσολάβηση για την οργάνωση πάση φύσεως συνεδρίων.

Η μέριμνα για την παραλαβή και μεταφορά των πελατών και των αποσκευών

Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Άνω Λιοσίων, και ειδικότερα τα γραφεία που

βρίσκονται επί της οδού Φυλής 146 και Σωτήρη Πέτρουλα, 3 .
Η εταιρεία με ομόφωνη απόφαση των εταίρων της, μπορεί να ιδρύει

υποκαταστήματα, παραρτήματα, γραφεία, της εταιρείας στη ίδια ή σε άλλη πόλη της

Ελλάδας ή στ? εξωτερικό, ακολουθούσα την. διαδικασία που ορίζει ο νόμος.
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l.n-ι,-v-wή πάσης φύσεως υπηρεσίας που έχει άμεση 1'1 έμμεση σχέση με τον

.....τ-oo-ρ-ι-σ~ όπως η προβολή τουριστικών μονάδων, η διάθεση εισιτηρίων

ιτεχνικών εκδηλώσεων που διενεργούνται από τον ΕΟΤ η άλλους φορείς κλπ.

Η παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας η οποία έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τον

τουρισμό όπως για παράδειγμα είναι η ενοικίαση σκαφών αναψυΧ1'1ς, η ενοικίαση

αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων, η ανταλλαγή συναλλάγματος, η μεταφορά

χρημάτων κλπ.

Στις δραστ/ριότητες και δράσεις της εταιρείας μπορεί να ενταχθεί οτιδήποτε
συμβαδίζει με τους σκοπούς εταιρείας, όπως αυτοί αναφέρονται παραπάνω.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και αρχίζει από και με την

νόμιμη σύσταση αυτής.

Συμφωνείταιόμως κατά την διάρκεια αυτής της εταιρείας παρατείνεται αυτοδικαίως

για ίσο χρόνο εφ' άπαξ ή κατά εξακολούθηση εφ' όσον οποιοσδήποτε από τους

εταίρους δεν ήθελε ν δηλώσει την περί του αντιθέτου βούληση του με εξώδικη

έγγραφη δήλωση του, που να έχει κοινοποιηθείνόμιμα προς τους άλλους εταίρους,

έξη (6) τουλάχιστον μήνες πριν την λήξη της πιο πάνω συμφωνημένης διάρκειας.

Άρθρο 5
Εταιρικό κεφάλαιο - εισφορές

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00)
ΕΥΡΩ μετρητοίς.

Για το σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου έγιναν οι ακόλουθες εισφορές των

εταιρειών:

1. Ο ομόρρυθμος εταίρος Δημήτριος Παπαγιάwης του Ιωάwη κατέβαλε ΕWέα

χιλιάδες (9.000,00) ΕΥΡΩ σε μετρητά και συμμετέχει με ποσοστό 30% επί του

συνόλου.

2. Ο ετερόρρυθμος εταίρος Νικόλαος Κρημνιανιώτης του Περικλή κατέβαλε είκοσι

μία χιλιάδες (21.000,00) ΕΥΡΩ σε μετρητά και συμμετέχει με ποσοστό 70% ~πί του

συνόλου.

Άρθρο 6
Μεταβίβαση εταιρικής μερίδας

Η μεταβίβαση της μερίδας ενός εταίρου σε πρόσωπο εκτός της εταιρείας επιτρέπεται

μόνο με τη σύμφωνη έγγραφη συμφωνία όλων των εταίρων.

Άρθρο 7
Διαχείριση - Εκπροσώπηση

Διαχειριστής, ταμίας και εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται για όλη τη διάρκεια της

εταιρείας δια του παρόντος ο ομόρρυθμος εταίρος Δημήτριος Παπαγιάwης. Ο

Διαχειριστής έχει τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας, είναι δε αρμόδιος να

αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως που θα αφορά τη διοίκηση και τη διαχείριση της

περιουσίας αυτής, αποφασίζοντας επί πάντων εν γένει των ζητημάτών του εταιρικού

σκοπού, εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές αυτής και δεσμεύει την
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εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Ειδικότερα

θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού

προσώπου, πάσης Δικαστικής ή άλλης Αρχής, θα ενεργεί κάθε πράξη

διαχειρίσεως και θα δεσμεύει αυτήν απεριορίστως, χωρίς κανένα απολύτως όρο

ή περιορισμό, με μόνη προϋπόθεση ότι θα υπογραφεί κάτω από την εταιρική

επωνυμία. Ο διαχειριστής μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκχωρεί

όλες ή μέρος των αρμοδιοτήτων τους σε τρίτο πρόσωπο υπάλληλο ή μη της εταιρείας.

Άρθρο 8
Ισολογισμοί - Κέρδη και ζημιές

Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους συντάσσεται απογραφή και ισολογισμός και

κλείνουν τα βιβλία της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒ.Σ.

Οι εταίροι συμμετέχουν στα αποτελέσματα στης χρήσεως (κέρδη και ζημιές) ανάλογα

με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία, δηλαδή κατά 30% ο ομόρρυθμος

εταίρος Δημ1\τριος Παπαγιάννης και κατά 70% ο ετερόρρυθμος εταίρος Νικόλαος

Κρημνιανιώτης.

Με κοινή συμφωνία των εταίρων επιτρέπεται η διανομή κερδών και πριν το τέλος της

χρήσεως. Με βάση αυτή τη συμφωνία, κάθε εταίρος δικαιούται να προβαίνει σε

απολήψεις κάθε μήνα, έναντι κερδών που του αναλογούν και μέχρι του μισού των

πιθανών κερδών της χρήσεως συνολικά.

Άρθρο 9
Δικαιώματα ετερόρρυθμου εταίρου

Ο ετερόρρυθμος εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση των εμπορικών βιβλίων και

να ελέγχει το ταμείο και όλα τα έγγραφα και παραστατικά της εταιρείας όποτε το

ζητήσει.

Άρθρο 10
Τροποποίηση του καταστατικού

Κάθε τροποποίηση του παρόντος. θα αποδεικνύεται εγγράφως, αποκλειόμενης της

αποδείξεως με άλλο αποδεικτικό μέσου μηδέ του όρκου εξαιρουμένου.

Άρθρο 11
Λύση της εταιρείας

Η εταιρεία λύεται με την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής (αρχικού ή κατά

παράταση) και με συμφωνία των εταίρων. Παρατείνεται, όμως, αυτοδικαίως, η

διάρκεια αυτής για μια πενταετία από της λήξεως της, κάθε φορά, εάν έξι (6) μήνες

πριν τη λήξη κάποιος από τους εταίρους δεν κοινοποιήσει με δικασηκό επιμελητή

στους άλλους εταίρους έγγραφη δήλωση το ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση της

λειτουργίας αυτής.

Σε περίπτωση θανάτου ενός εταίρου, η εταιρεία συνεχίζεται από τους επιζώντες

εταίρους και το ηρονόμους του θανόντος.

-
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Άρθρο 12
Εκκαθάριση της εταιρείας

~.....~τι της -εταιρείας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως.

Εκκαθαριστής ορίζεται από τώρα ο ομόρρυθμος εταίρος και διαχειρισηΊς Δημήτριος

Παπαγιάwης. Δύναται όμως κατόπιν αποφάσεως των εταίρων να ορισθούν

εκκαθαριστές και αλλά πρόσωπα μη εταίροι.

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης διεξάγονται μόνον εργασίες απαραίτητες για το

σκοπό αυτής (ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, εξόφληση των

προς τρίτους υποχρεώσεων, απόδοση των εισφορών των εταίρων και τέλος διανομή

του απομένοντας υπολοίπου στους εταίρους).

Άρθρο 13
Απαγόρευση σφραγίσεως περιουσίας εταιρείας

Απαγορεύεται στους εταίρους η τους κληρονόμους αυτών να ζητήσουν δικαστικώς τη

σφράγιση των εγκαταστάσεων ή της περιουσίας της εταιρείας κατά τις διατάξεις του

ΚΠολΔ περί ασφαλιστικών μέτρων.

Άρθρο 14
Αρμόδια Δικαστήρια

Κάθε διαφορά ή διένεξη που μπορεί να προκύψει ανάμεσα στους εταίρους σχετικά με
την ερμηνεία και εφαρμογή του παρόντος καταστατικού, είτε κατά τη διάρκεια της

εταιρικής σχέσης, είτε κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, θα λύεται υποχρεωτικά

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και τη διαδικασία του ΚΠοΔ, αρμόδια δε

Δικαστήρια ορίζονται αυτά των Αθηνών.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και σε

πίστωση αυτών συντάχθηκε το παρόν σε πέντε (5) όμοια αντίτυπα εκ των οποίων ένα

θα κατατεθεί στο Πρωτοδικείο, ένα στην αρμόδια Δ.σΥ. και από ένα έλαβαν οι

συμβαλλόμενοι.

\
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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