
 

 

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία SandyHills 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο SandyHills P.C. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Ανακοινώνει ότι :  

 

Την 10/07/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης 1419866, η από 

15/06/2018 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο  6 του καταστατικού της 

ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «SandyHills ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό 

τίτλο SandyHills P.C και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 146411730000. 

 

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις 

τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

ανακοίνωσης.  

 

 

Με Εντολή Προέδρου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx 

 

Kοινοποίηση:  

SandyHills ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΜΜΟΛΟΦΟΙ 0, 64007,  ΑΜΜΟΛΟΦΟΙ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

Δ.νση: Ομονοίας  50α 

Τ.Κ.: 65302 

Τηλέφωνο: 2510223325 

Fax: 2510835946 

E-mail: register@kcci.gr 

 

Καβάλα,10/07/2018 

Αριθ.Πρωτ.: 1206285 
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Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SandyHills ΙΚΕ»– 

ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΦΜ:800989485 

 
Στη Θεσσαλονίκη  σήµερα στις 15 µηνός Ιουνίου  του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ 
(2018 ) ηµέρα Παρασκευή οι κάτωθι συµβαλλόµενοι:  
 
1) Η εταίρος Σεράσοβα Ντιάνα του Αβταντήλ και της Νέλη κάτοικος Θεσσαλονίκης 
επί της οδού Μοναστηρίου αρ.130, κάτοχος ∆.Α.Τ. ΑΖ173734 και Α.Φ.Μ. 
148002685, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) info@sandyhills.com 
 
2) Ο εταίρος Τερζιάδης Παναγιώτης του Θεοδώρου και της Βασιλικής κάτοικος 
Θεσσαλονίκης επί της οδού Ηρακλείας  αρ.9, κάτοχος ∆.Α.Τ. ΑΑ239662 και Α.Φ.Μ. 
059559987, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) info@sandyhills.com 
 
Όλοι  ελληνικής  υπηκοότητας,  προβαίνουν  στην  τροποποίηση  και κωδικοποίηση 
της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας µε την επωνυµία «SandyHills Ιδιωτική 
Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ως εξής: 
 
∆υνάµει  του  από  15-05-2018 οι  ανωτέρω  συµβαλλόµενοι  σύστησαν  την Ιδιωτική 
Κεφαλαιουχική  Εταιρείας µε την επωνυµία «SandyHills Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 
Εταιρεία» µε διάρκεια µέχρι την 15-05-2030 κεφαλαιακές εισφορές 4.500 ευρώ, µε 
έδρα το ∆ήµο Παγγαίου  Ν.Καβάλας,  ιδρυτές  τους  δύο συµβαλλόµενους και νόµιµο  
εκπρόσωπο αυτής τον Αρακελιάν Σεριόζα του Αγβάν. Η εταιρία καταχωρήθηκε 
νοµίµως και έλαβε αριθµό Γ.Ε.ΜΗ.146411730000. 
 
Ηδη µε το παρόν προβαίνουν σε τροποποίηση του ως άνω καταστατικού και 
συγκεκριµένα σε αντικατάσταση του άρθρου 6, σχετικά µε τον ορισµό διαχειριστών 
και τον τρόπο διαχείρισης. Πέραν   της   ανωτέρω   καµία   άλλη τροποποίηση δεν  
επέρχεται  και  οι  εταίροι  προβαίνουν  επίσης  σε κωδικοποίηση του καταστατικού 
ως εξής: 
 

Άρθρο 1 

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Συστήνεται µε το παρόν καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία µε την 

επωνυµία «SandyHills Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο 

«SandyHills P.C.» 

  

Άρθρο 2 

Ε∆ΡΑ 

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος Παγγαίου  Ν.Καβάλας. 

  

Άρθρο 3 

ΣΚΟΠΟΣ 
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Σκοπός της εταιρείας είναι: 

56301003 Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο (κύρια δραστηριότητα). 

56292000 Υπηρεσίες καντίνας. 

56101901 Υπηρεσίες γευµάτων που παρέχονται από κινητές καντίνες, που 

λειτουργούν υπαίθρια (ή εξυπηρετούν υπαίθριες εκδηλώσεις).  

56101913 Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήµατα που πωλούν σουβλάκια, 

σάντουιτς και τα συναφή, χωρίς παροχή καθίσµατος.  

56101914 Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήµατα πώλησης παγωτών ή 

άλλων γλυκών, χωρίς παροχή καθίσµατος.  

56211901 Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε 

επαγγελµατικούς χώρους. 

77211004 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισµού θαλάσσιων σπορ (κυµατοσανίδων, σκι, 

λέµβων). 

85511002 Υπηρεσίες εκµάθησης θαλάσσιων σπορ.  

85511003 Υπηρεσίες εκµάθησης καταδύσεων.  

93291103 Υπηρεσίες εκµετάλλευσης κτήµατος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. 

γάµων και συναφών). 

93291104 Υπηρεσίες εκµετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, 

κανό και παρόµοιων ειδών αναψυχής).  

93291105 Υπηρεσίες µίσθωσης οµπρελών ή/και καθισµάτων παραλιών (πλαζ). 

 

Άρθρο 4 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη, αρχίζει από την καταχώριση 

του παρόντος στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 15/05/2030 

 

Άρθρο 5 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ 

Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τέσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4500) και 

σχηµατίζεται από τεσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4500) εταιρικά µερίδια ονοµαστικής 

αξίας ενός ευρώ (1) έκαστο. 

Ο συνολικός αριθµός των εταιρικών µεριδίων της εταιρείας ανέρχεται σε τεσσερις 

χιλιάδες πεντακόσια (4500) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας ενός ευρώ (1) έκαστο 



3 

 

που αντιστοιχούν σε τεσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4500) εταιρικά µερίδια 

κεφαλαιακών εισφορών. Τα παραπάνω εταιρικά µερίδια παριστούν εισφορές των 

εταίρων ως εξής: 

α. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, αξίας τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

(4500), που αντιστοιχούν σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4500) εταιρικά µερίδια, 

ονοµαστικής αξίας ενός ευρώ (1) έκαστο, καλύφθηκαν ως κατωτέρω: 

1. Ο εταίρος Σεράσοβα Ντιάνα του Αβταντήλ και της Νέλη κάτοικος 

Θεσσαλονίκης επί της οδού Μοναστηρίου αρ.130, κάτοχος ∆.Α.Τ. ΑΖ173734 

και Α.Φ.Μ. 148002685, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) info@sandyhills.com, 

υπηκοότητας ελληνική κατέβαλε ποσό τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα 

πεντε ευρώ (4365,00) µετρητά στο ταµείο της εταιρίας και έλαβε τέσσερις 

χιλιάδες τριακόσια εξήντα πεντε εταιρικά µερίδια (4365,00). 

2. Ο εταίρος Τερζιάδης Παναγιώτης του Θεοδώρου και της Βασιλικής κάτοικος 

Θεσσαλονίκης επί της οδού Ηρακλείας  αρ.9, κάτοχος ∆.Α.Τ. ΑΑ239662 και 

Α.Φ.Μ. 059559987, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) info@sandyhills.com, 

υπηκοότητας ελληνική κατέβαλε ποσό εκατόν τριάντα πέντε ευρώ (135,00) 

µετρητά στο ταµείο της εταιρίας και έλαβε εκατόν τριάντα πέντε εταιρικά 

µερίδια (135,00). 

 
 
 

Άρθρο 6 
 

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

 
Την εταιρία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές.  
Όπου  γίνεται  λόγος  για  διαχειριστή  νοούνται  και  οι  περισσότεροι.   
∆ιαχειριστής  διά  του  παρόντος  ορίζεται  ο Αρακελιάν Σεριόζα του Αγβάν κάτοικος 

Ξάνθης επί της οδού Πατριάρχου Κυρίλλου αρ. 3Α, κάτοχος ∆.Α.Τ. ΑΝ419669 και 

Α.Φ.Μ 133549239, υπηκοότητας Ελληνική. 

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.  Ειδικότερα αναφορικά µε τις χρηµατοοικονοµικές 
συναλλαγές µε τρίτα πρόσωπα ή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και οργανισµούς, 
απαιτείται η ταυτόχρονη συνύπαρξη στο έντυπο συναλλαγής ( ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά: έντυπο κατάθεσης, έντυπο ανάληψης ή έντυπο συµψηφισµού, έντυπο 
έκδοσης επιταγών, έντυπο έκδοσης γραµµατίων ή χρήσης των παραπάνω αυτών), οι 
υπογραφές και των εταίρων – ιδρυτών µε βεβαίωση γνησίου από δηµόσια υπηρεσία.  
∆εν  συνιστά  απόδειξη  µόνη  η  τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας ως προς 
το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του, σχετικά µε τη δέσµευση συνύπαρξης των 
υπογραφών των εταίρων κατά τη  συναλλαγή, αλλά απαιτείται και η  προσκόµιση του 
εντύπου συναλλαγής.  Περιορισµοί  της  εξουσίας  του  διαχειριστή  της  εταιρείας 
κατά περιόδους,  µπορούν να προκύπτουν από το παρόν ή από απόφαση των 
εταίρων, µε συνταχθέν πρακτικό των εταίρων που έχει  υποβληθεί  στις  διατυπώσεις 
δηµοσιότητας.  Σε εξαίρετες περιπτώσεις αποδεικτικό µέσο µπορεί να είναι και το 
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υπογεγραµµένο πρακτικό µε τη βεβαίωση υπογραφής των εταίρων από ∆ηµόσια 
Αρχή. 
 
Ο διαχειριστής µπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριµένων εξουσιών του σε 
εταίρους ή τρίτους µε τη χορήγηση εξουσιοδότητας ή πληρεξουσίου εγγράφου. Ο 
διαχειριστής δεν αµείβεται για τη διαχείριση εκτός και αν υπάρχει αντίθετη απόφαση 
των εταίρων δηµοσιευµένη σε ∆ηµόσια Αρχή (σήµερα, Γ.Ε.ΜΗ.)  
 
Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλει ιδίως:  
(α) Να µην επιδιώκει ίδια συµφέροντα που αντιβαίνουν στα συµφέροντα της 
εταιρείας, 
(β) Να αποκαλύπτει έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συµφέροντά του, που ενδέχεται  
να  ανακύψουν  από  συναλλαγές  της  εταιρείας,  οι  οποίες εµπίπτουν  στα 
καθήκοντά  του,  καθώς  και  κάθε  άλλη  σύγκρουση  ιδίων συµφερόντων  µε  αυτά  
της  εταιρείας  ή  συνδεδεµένων  µε  αυτήν, που ανακύπτει κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους,  
(γ) Να τηρεί εχεµύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις. 
 
Σε  περίπτωση  παράβασης  οποιασδήποτε από τις  περιπτώσεις της παραγράφου 4 
του παρόντος, η εταιρεία δικαιούται αποζηµίωσης το ύψος της οποίας θα κρινεται 
από το νοµικό τµήµα της εταιρείας και  θα επικαιροποιήται οριστικώς µέσω 
πρακτικού από τους εταίρους, κατά πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των 
εταιρικών µεριδίων. 
 
Ο διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση ανακαλείται µε απόφαση των 
εταίρων που λαµβάνεται µε πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των εταιρικών 
µεριδίων. 
 

Άρθρο 7 

Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται µε το παρόν καταστατικό εφαρµόζονται οι λοιπές 

διατάξεις του ν. 4072/2012. 

 

Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συµβαλλόµενοι 

1. Σεράσοβα Ντιάνα του Αβταντήλ 

2. Τερζιάδης Παναγιώτης του Θεοδώρου 

οι οποίοι συνυπογράφουν το παρόν καταστατικό στη Θεσσαλονίκη, σήµερα, 

15/06/2018 

 

Υπογραφή 

Σεράσοβα Ντιάνα 

 

 

Τερζιάδης Παναγιώτης 


