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GARAGE Ι Κ Ε 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 39.920,00 €  

ΓΕΜΗ : 139562403000  

www.garage-ike.eu 

 

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

 επί της οδού Κονίτσης 3, Αττικής, Τ.Κ. 14561 

 

Οι εταίροι της Εταιρείας είναι οι κατωτέρω: 

α) Δημήτριος Μωραΐτης του Ηλία , κάτοικος Κηφισιάς Αττικής , οδός Σόλωνος 9 , Τ.Κ 14563 

 

β) Ιωάννης Γρίσπος του Φώτιου , κάτοικος Κηφισιάς Αττικής , οδός Ρέμβης 48 , Τ.Κ 14564 

 

Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται:  

Σε 3.992 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ και 4.808 

εταιρικά μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών που αντιστοιχούν :  

 Σε 1.000 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών και 3.400 εταιρικά μερίδια      

εξωκεφαλαιακών εισφορών 

 Σε 2.992 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών και 1.408 εταιρικά μερίδια      

εξωκεφαλαιακών εισφορών . 

 

Σημειώνεται ότι οι εξωκεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, οι οποίες συνίσταντο 

σε παροχή εργασίας από τους εταίρους για δύο έτη από τη νόμιμη σύστασή 

της, έχουν σήμερα πλήρως εκτελεστεί. 

 

Το είδος των εισφορών που καταβλήθηκαν από τους ως άνω εταίρους κατά τη 

σύσταση της εταιρείας ήταν κεφαλαιακές (συνολικό κεφάλαιο 39.920,00 ευρώ) 

και εξωκεφαλαιακές. Ειδικότερα δε ο συνολικός αριθμός των εταιρικών 

μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται σε (8.800) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 

10,00 ευρώ το κάθε ένα, και αντιστοιχούν σε 3.992 μερίδια κεφαλαιακών 

εισφορών και 4.808 μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών  

   α) ο Δημήτριος Μωραΐτης συμμετέχει στην εταιρεία με 1.000 μερίδια 

κεφαλαιακών εισφορών και 3.400 μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών, ήτοι 

συνολικά με 4.400 εταιρικά μερίδια (συμμετοχή 50% στην εταιρεία) και 

    β) ο Ιωάννης Γρίσπος συμμετέχει στην εταιρεία με 2.992 μερίδια κεφαλαιακών 

εισφορών και 1.408 μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών, ήτοι συνολικά με 4.400 

εταιρικά μερίδια (συμμετοχή 50% στην εταιρεία).   
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας έχει ανατεθεί στον εταίρο 

Ιωάννη Γρίσπο του Φώτιου ο οποίος θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και 

διάθεσης, σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, έναντι κάθε 

τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή αρχής, δικαστικά και εξώδικα, 

υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, η οποία τίθεται με σφραγίδα. 

Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, ο διαχειριστής της εταιρείας εκπροσωπεί την 

εταιρεία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, 

Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και 

ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής, 

οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, τηρεί όλα τα υποχρεωτικά βιβλία που 

προβλέπονται από τους φορολογικούς νόμους και τον εμπορικό κώδικα, 

διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους, προσλαμβάνει, απολύει και καθορίζει τις 

αποδοχές του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, διαπραγματεύεται και 

υπογράφει συμφωνητικά με τους πελάτες της εταιρείας, τιμολογεί τους πελάτες 

του υποκαταστήματος και εισπράττει τις συμφωνηθείσες αμοιβές, 

συναλλάσσεται με τις στην Ελλάδα Τράπεζες και το Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων, πραγματοποιώντας αναλήψεις και καταθέσεις χρημάτων 

οποιουδήποτε ποσού υπογράφοντας με το όνομά της κάτω από την εταιρική 

επωνυμία, η οποία τίθεται με σφραγίδα, υποβάλλει αιτήσεις ενώπιον πάσης 

Αρχής προς εξασφάλιση πάσης φύσεως αδειοδοτήσεων, εκπροσωπεί την 

εταιρία και συμβάλλεται με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Δημόσιους και 

Ιδιωτικούς) υπογράφοντας με το όνομά του κάτω από την εταιρική επωνυμία, 

η οποία τίθεται με σφραγίδα, εκδίδει εγγυητικές συμμετοχής και εγγυητικές 

καλής εκτέλεσης έργων για λογαριασμό της εταιρείας υπογράφοντας με το 

όνομά του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής είναι και ταμίας της 

εταιρείας και δικαιούται να ενεργεί πληρωμές, να εισπράττει για λογαριασμό της 

εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού 

Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, κ.λπ., οποιουδήποτε ύψους 

χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί εξοφλητικές ή 

άλλης φύσεως αποδείξεις.  Κατ' εξαίρεση η εταιρεία θα δεσμεύεται μόνον εφόσον φέρει την 

υπογραφή απάντων των εταίρων υπό την εταιρική επωνυμία, η οποία τίθεται 

με σφραγίδα, στις παρακάτω περιπτώσεις: 

α) Σύναψη συμβάσεων πιστώσεως ή δανείου με Τράπεζες ή άλλα φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα,  

β)Σύναψη συμβάσεων εγγυήσεως υπέρ οιουδήποτε,  

γ)Παροχή συναίνεσης για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ή υποθήκης επί 

ακινήτων της εταιρείας,  

δ) Έκδοση, οπισθογράφηση, τριτεγγύηση επιταγών, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και 

τριτεγγύηση συναλλαγματικών. Ρητά συμφωνείται ότι στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η 
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υπογραφή απάντων των εταίρων κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, ώστε να δεσμεύεται η 

εταιρεία, άλλως ευθύνεται ο υπογράψας καθ’ οιανδήποτε ιδιότητα και για οποιονδήποτε 

λόγο και αν υπέγραψε. Επίσης, ρητά συμφωνείται ότι η εταιρεία δεσμεύεται, ακόμη και για όλες 

τις παραπάνω πράξεις, με μόνη την υπογραφή αποκλειστικά του διαχειριστή 

κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, η οποία τίθεται με σφραγίδα, σε περίπτωση 

που πριν λάβουν χώρα οι άνω πράξεις ο άλλος εταίρος ερωτηθεί εγγράφως και 

συμφωνήσει ομοίως εγγράφως, μέσω email, στην παραπάνω δηλωθείσα 

ηλεκτρονική διεύθυνσή του (email).  

7. Ο διαχειριστής, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, η οποία τίθεται με σφραγίδα, 

μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με απλή εξουσιοδότηση με 

θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής της από Δημόσια Αρχή ή με συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη.  

8. Ο διαχειριστής δεν δικαιούται ιδιαίτερη αμοιβή (μισθό) για την εκπλήρωση των καθηκόντων 

του. 


