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Στον Πειραιά σήμερα, την 21η  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019, ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 12:00 συνήλθαν επί της οδού Μεθώνης 34 στον Πειραιά στα 

γραφεία της εταιρείας "ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΕ" οι εταίροι 

αυτής σε έκτακτη γενική συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης τη 

μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 150.000,00. 

 Παρόντες στη συνέλευση είναι όλοι οι εταίροι της εταιρείας όπως 

αναφέρονται παρακάτω: 

 1. Η Αγαπητίδου Χριστίνα του Νικήτα, κατέχουσα το 93% των 

εταιρικών μεριδίων, ήτοι 15.503  εταιρικά μερίδια των 30,00 ευρώ έκαστο 

και ανάλογες ψήφους, αξίας 465.090,00 ευρώ. 

 2. Ο Ζοργιός Κωνσταντίνος του Ανδρέα, κατέχων το 7% των 

εταιρικών μεριδίων, ήτοι 1.167 εταιρικά μερίδια των 30,00 ευρώ έκαστο  

και ανάλογες ψήφους, αξίας 35.010,00 ευρώ. 

 Διαπιστούται ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στη συνέλευση, αφού 

συμμετέχουν όλοι οι εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού 

κεφαλαίου και συνεπώς αυτή εγκύρως αποφασίζει για κάθε θέμα εντός ή 

εκτός ημερησίας διατάξεως. Η συνέλευση εκλέγει παμψηφεί ως πρόεδρο 

αυτής την κ. Αγαπητίδου Χριστίνα. 

 Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνει την έναρξη της 

συνεδρίασης και αρχίζει η συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αποφασίζεται η μείωση του Εταιρικού 

Κεφαλαίου κατά € 150.000,00  επειδή τα διαθέσιμα της εταιρείας είναι 

σημαντικά αυξημένα και υπερκαλύπτουν τις υποχρέωσεις της, με την 

ακύρωση 5.000 εταιρικών μεριδίων αξίας 30,00 ευρώ το καθένα και την 

επιστροφή μετρητών από το ταμείο της εταιρείας στους εταίρους, 

τροποποιώντας το άρθρο 5 του καταστατικού ως εξής: 

 

     ΑΡΘΡΟ 5 

Το κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζεται σε τριακόσιες πενήντα χιλιάδες εκατό 

ευρώ (350.100,00)  απαρτιζόμενο εξ ολοκλήρου από μετρητά. Το 

κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με ρητή δήλωση των εταίρων κατεβλήθη 

από αυτούς ολοσχερώς προηγούμενα και κατά την απουσία μου στο ταμείο 



της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε ένδεκα χιλιάδες 

εξακόσια εβδομήντα (11.670) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ 

το καθένα, σχηματίσθηκε δε και καταβλήθηκε από τους: 

α) Η Αγαπητίδου Χριστίνα του Νικήτα έχει καταβάλει συνολικά στο ταμείο 

της εταιρείας τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ευρώ 

(€325.590,00) και ανέλαβε δέκα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα τρία (10.853) 

εταιρικά μερίδια που αντιπροσωπεύουν το 93% του όλου εταιρικού 

κεφαλαίου και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής και 

β) Ο Κωνσταντίνος Ζοργιός του Ανδρέα έχει καταβάλει συνολικά στο 

ταμείο της εταιρείας είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια δέκα ευρώ 

(24.510,00) και ανέλαβε οκτακόσια δέκαεπτά (817) εταιρικά μερίδια που 

αντιπροσωπεύουν το 7% του όλου εταιρικού κεφαλαίου και συμμετέχει 

στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής. 

 Η Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και την κωδικοποίηση του 

καταστατικού. 

 Μετά από αυτό και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, 

λύεται η συνεδρίαση της συνελεύσεως και υπογράφεται το παρόν 

πρακτικό. 
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