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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Σύσταση -επωνυμία - έδρα -Διάρκεια- Σκοπός
ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συνιστάται με το παρόν το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρείας θα
χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Επίσης
ορίζεται ότι η Εταιρία έχει και τον διακριτικό τίτλο "ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ ΑΕ"
Η Εταιρία θα διέπεται: α) από τις διατάξεις για τις Ανώνυμες Εταιρίες (ν.2190/1920,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το νόμο 4548/2018), β) από τις σχετικές
διατάξεις του Ν. 3463/2006, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως
αυτός κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα
252,253,265,268 και κάθε άλλο άρθρο του νόμου αυτού, που με οποιοδήποτε
τρόπο άπτεται της λειτουργίας της Ανώνυμης Εταιρίας των Ο.Τ.Α., γ) τις διατάξεις
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του άρθρου 30 «Στερεά Απόβλητα» του Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων
μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» και δ) τις διατάξεις του
άρθρου 13 «Σύσταση Περιφερειακών Συνδέσμων Φορέων Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων του Ν. 4071/2012 και διατάξεις του Ν.4555/2018
ΑΡΘΡΟ 2ο
Έδρα
Έδρα της εταιρείας ορίζεται o Δήμος Κοζάνης. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του
Διοικητικού της Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία
εκτός της έδρας της εταιρείας. Η εταιρεία ενάγεται μόνο ενώπιον των δικαστηρίων
της έδρας της.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Σκοπός
Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι η εκπόνηση και εφαρμογή του
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας, σε ότι αφορά το σύνολο των φάσεων της διαχείρισης όπως:
 την επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων
 τις υπηρεσίες αποκομιδής και επεξεργασία λυμάτων
 τις υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών
έργων,
 την Μηχανική Αποκομιδή, συμπεριλαμβανομένης της πλύσης κάδων
προσωρινής αποθήκευσης
 την Μεταφορά και Μεταμόρφωση
 την Υγειονομική Ταφή
 την Ανάκτηση και Ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής
επεξεργασίας και ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων
 την διαχείριση ειδικών απορριμμάτων και αποβλήτων, όπως τα ογκώδη, τα
μολυσματικά νοσοκομειακά, τα τοξικά και επικίνδυνα κ.λ.π.,
 μεταποιητικές δραστηριότητες, της πρώτης ύλης των σύμμεικτων ή
διαλεγμένων απορριμμάτων, προς παραγωγή και εκμετάλλευση νέων
δευτερογενών πρώτων υλών (βιοαέριο – στραγγίσματα κλπ) που είτε θα
επαναχρησιμοποιηθούν αυτούσια, είτε θα αξιοποιηθούν για παραγωγή
ενέργειας
 α) Η σύνταξη - εκπόνηση ή τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ της παρ. 2 του άρθρου
35 του ν. 4042/2012, β) η αποστολή πληροφοριών και στοιχείων, που
επιβάλλονται από την εφαρμογή του Κανονισμού 2150/2001 για τις
στατιστικές των αποβλήτων και την αποστολή τους στην αρμόδια υπηρεσία της
Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου
Εσωτερικών και στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
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Ενέργειας σε εφαρμογή του άρθρου 34 του ν. 4042/2012» και γ) η σύνταξη
ετήσιας και πενταετούς έκθεσης, στην οποία αναφέρεται ο βαθμός και ο
τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκαν οι στόχοι και τα μέτρα του ΠΕΣΔΑ, καθώς
και οι λόγοι που ενδεχομένως καθιστούν αναγκαία την αναθεώρηση του
ΠΕΣΔΑ. Η ανωτέρω έκθεση κοινοποιείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων
του Υπουργείου Εσωτερικών.
με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας και του
περιβάλλοντος με βάση τους εξής επί μέρους σκοπούς/άξονες εντός και εκτός
περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:


την βέλτιστη χρήση της περιβαλλοντικής πολιτικής όπως αυτή καθορίζεται
από το νομοθετικό πλαίσιο
 την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 τη μεγιστοποίηση της οικονομικότητας και αποτελεσματικότητας του
συστήματος
 τη βέλτιστη εφαρμογή της υπάρχουσας τεχνολογίας και τη συνεχή
παρακολούθηση και εφαρμογή των τεχνολογικών εξελίξεων
 τη βέλτιστη αξιοποίηση πόρων (εθνικών, τοπικών, ευρωπαϊκών και άλλων)
με αντικείμενο τη συνεχή ανάπτυξη και υποστήριξη του ΟΣΔΑ
 τη διενέργεια διαγωνισμών για την κατασκευή των έργων υποδομής, τις
προμήθειες εξοπλισμού, την εκπόνηση μελετών και γενικά την διεκπεραίωση
όλων εκείνων των διαδικασιών οι οποίες συμβάλλουν στην υλοποίηση και την
εφαρμογή του ΟΣΔΑ σύμφωνα με τους όρους της επιστήμης και της τέχνης στα
πλαίσια του ισχύοντος νομικού / θεσμικού πλαισίου
 την παροχή υπηρεσιών σε τομείς σχετικούς με την καθαριότητα και την
διαχείριση των απορριμμάτων εν γένει πέραν των προαναφερθέντων, όπως
σάρωση και καθαρισμός υπαιθρίων και στεγασμένων χώρων, διαχείριση
μπαζών κ.λ.π.
 την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και άλλης υποστήριξης σε φυσικά πρόσωπα
και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή/και ιδιωτικού δικαίου σε ότι αφορά το
σχεδιασμό και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης
στερεών και υγρών αποβλήτων και λυμάτων τοπικού ή/και υπερτοπικού
χαρακτήρα εντός και εκτός Δυτικής Μακεδονίας καθώς και το σχεδιασμό, την
υλοποίηση και τη δημιουργία δράσεων και έργων.
 την συμμετοχή σε κοινοπραξίες και εταιρείες με στόχο τη δραστηριοποίηση
της εταιρείας σε τομείς σχετικούς με την επίτευξη των παραπάνω.
 Η εταιρία δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε ποδοσφαιρικές, τραπεζικές και
ασφαλιστικές ανώνυμες εταιρίες.
 Δεν επιτρέπεται η επιχορήγηση της εταιρίας άμεσα ή έμμεσα από τους ΟΤΑΜετόχους.
Η εταιρία έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και λειτουργεί χάριν του
δημοσίου συμφέροντος.
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ΑΡΘΡΟ 4ο
Διάρκεια
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια.
Αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο των Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας
Κοζάνης της σχετικής διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την
έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους, δύο
χιλιάδες είκοσι οκτώ (2028).
Μπορεί όμως πριν από τη λήξη της με τροποποίηση αυτού του άρθρου να
παραταθεί η διάρκεια της για οσαδήποτε χρόνια.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων
εννιακοσίων είκοσι πέντε (65.925) ευρώ, το οποίο κατανέμεται σε 22.500
ονομαστικές μετοχές, αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η
καθεμία.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη ίδρυση της εταιρείας ή
μέσα σε μια πενταετία από την σχετική απόφαση της γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, έχει το δικαίωμα να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο
με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το επιτρεπόμενο από το νόμο όριο. Η αύξηση
αυτή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που παίρνεται με
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του.
Για κάθε άλλη περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης που θα λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.3 και 4
του άρθρου 31 παρ.2 του Ν.2190/1920 και των σχετικών άρθρων του καταστατικού
της εταιρείας.
Η τιμή κάθε εκδιδομένης νέας μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη του άρτιου.
Ο τρόπος γενικά της πληρωμής του κεφαλαίου θα εκδίδεται σύμφωνα με τα
παραπάνω καθώς και ο τρόπος και χρόνος έκδοσης νέων μετοχών ορίζονται από
το όργανο της εταιρείας που θα αποφασίσει την έκδοση, το οποίο δικαιούται να
αποφασίζει και την ολική ή μερική κάλυψη του νέου κεφαλαίου με εισφορά σε
είδος. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη ίδρυση της εταιρείας
ή μέσα σε μια πενταετία από την σχετική απόφαση της γενικής Συνέλευσης, το
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει το δικαίωμα να αυξήσει το εταιρικό
κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του κεφαλαίου .Η
αύξηση αυτή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που παίρνεται με
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του.
Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 47 του κ.ν. 2190/1920, τυχόν αύξηση του
εταιρικού κεφαλαίου που καταβάλλεται από τους ΟΤΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει
ποσοστό μεγαλύτερο του ενός δευτέρου (1/2) αυτού.
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ΑΡΘΡΟ 7ο
Μετοχές, μέθοδοι - τοποθέτηση κεφαλαίων.
Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές, μη προνομιούχες αδιαίρετες
και μη μεταβιβάσιμες, και κατανέμονται στους μετόχους ΟΤΑ , ανάλογα με τον
πληθυσμό εκάστου. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή τρίτων, εκτός των ΟΤΑ α’ βαθμού
στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. Οι δήμοι που συμμετέχουν στην εταιρεία,
ορίζουν τους εκπροσώπους τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 265 του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του ν. 3463/2006 και τις σχετικές διατάξεις του κ.ν.
2190/1920 και του ν. 4548/2018
Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την Διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο
με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι αυτής που αναγνωρίζει ένα
μόνο κύριο κάθε μετοχής. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα, στον κάτοχο της αξίωσης
του διανεμομένου μερίσματος όπως προβλέπει το καταστατικό και σε περίπτωση
διάλυσης της εταιρείας αναλόγου μέρους της εκκαθαριζομένης περιουσίας (καθαρό
ενεργητικό).
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο της. Η
κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του
καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
και του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της; δικαιοδοσίας τους.
Οι μέτοχοι, ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρείας
μόνο με τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τα δικαιώματα αυτά δεν μπορεί να
ασκηθούν από μη μέτοχο έστω και αν πρόκειται για πιστωτή της εταιρείας ή
πιστωτή του μετόχου.
Μέτοχος ή διάδοχος των δικαιωμάτων του με την ιδιότητα αυτή και δανειστές
μετόχων, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση
της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή να πάρουν οποιαδήποτε άλλα
ασφαλιστικά μέτρα ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της περιουσίας της
εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων.
Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί και διαμένει, υπολογίζεται ότι έχει
μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας σε ότι αφορά τις σχέσεις του μ’ αυτή.
Οι τίτλοι των μετόχων αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίου, φέρουν αύξοντα
αριθμό, το όνομα του κυρίου τους, ορισμένο αριθμό μερίσματα αποδείξεων
αριθμημένων, τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου και ενός άλλου συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο.
Οι υπογραφές του προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να μπουν με
σφραγιστήρα ή με λιθογραφία. Μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων των μετοχών θα
παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι με όλα τα
παραπάνω στοιχεία .Οι οριστικοί τίτλοι μετά την έκδοση τους παραδίδονται στους
κυρίους των προσωρινών τίτλων με επιστροφή των τελευταίων. Η εταιρεία για
κανένα λόγο δεν μπορεί να χορηγεί δάνεια στους μετόχους της ή να εξασφαλίζει
οποιασδήποτε φύσης απαιτήσεις με την αποδοχή ως ενέχυρο των δικών του
μετοχών.
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Η εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά δικές της μετοχές μειώνοντας έτσι στην ουσία την
εταιρική της περιουσία εκτός και μόνο στις περιπτώσεις που επιτρέπεται τέτοια
απόκτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της.
Η συμμετοχή νέου δήμου είναι δυνατή καθ’ όλη τη διάρκεια της δημοτικής
περιόδου.
Όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές και δεν εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών. Οι
κοινές μετοχές είναι δεσμευμένες ονομαστικές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
7 του άρθρου 3 του κ.ν. 2190/1920 και οι προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γ" (Διοικητικό Συμβούλιο)
ΑΡΘΡΟ 8ο

1.Η Εταιρεία θα διοικείται από επταμελές (7) διοικητικό συμβούλιο με τετραετή
θητεία, Έλληνες πολίτες, που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα. Άπαντα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου θα εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος τουλάχιστον από
εκπρόσωπους Δήμων Μέτοχων από κάθε περιφερειακή ενότητα της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας, ήτοι τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος Δήμου προερχόμενος από
την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος Δήμου
προερχόμενος από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, ένας τουλάχιστον
εκπρόσωπος Δήμου προερχόμενος από την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας και
ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος Δήμου προερχόμενος από την Περιφερειακή
Ενότητα Γρεβενών.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με
ανοικτή ψηφοφορία των μετόχων της εταιρείας με απόλυτη πλειοψηφία των
ψήφων που αντιστοιχούν σε κάθε Δήμο μέτοχο. Κάθε Δήμος Μέτοχος δικαιούται να
ψηφίσει υποψήφιους μέχρι τον αριθμό του Δ.Σ. Η θητεία του Διοικητικού
Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών. Εντός τριών μηνών από την
διενέργεια δημοτικών εκλογών και την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών το
Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί Γενική Συνέλευση με σκοπό την εκλογή νέου
Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας.
4. Κατά την διαδικασία εκλογής του Δ.Σ. η εκπροσώπηση Δήμων Μετόχων όλων των
Περιφερειακών Ενοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού,
διασφαλίζεται με την ανάδειξη ως τακτικού μέλους του Δ.Σ. του πρώτου
επιλαχόντος εκπροσώπου της Περιφερειακής Ενότητας που δεν εκπροσωπείται στο
Δ.Σ. με βάση το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, σε βάρος του τελευταίου εκλεγέντος
μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με ποσοστό.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα
ανακλητά.

7

6. Η αδικαιολόγητη αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο
ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία λογίζεται σαν τετελεσμένη από τη στιγμή που το
Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για αυτήν και γίνει μνεία στο σχετικό πρακτικό.
7. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται να παρίστανται σε
αυτό, ως παρατηρητές με δικαίωμα λόγου, εκπρόσωποι των Δήμων – μετόχων της
εταιρείας, οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται με μέλος τους στο Δ.Σ. της εταιρείας. Οι
εκπρόσωποι των Δήμων ορίζονται με απόφαση των αντίστοιχων Δημοτικών
Συμβουλίων, που κοινοποιείται στο Δ.Σ. της εταιρείας.
8. Δε μπορούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :
α. Οι καταδικασθέντες για κακούργημα ή πλημμέλημα των άρθρων 59,65, 380,385,
242, 255, 257, 259 και 261 του Ποινικού Κώδικα και
β. Όσοι στερούνται την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας τους και εκείνοι των
οποίων τα αστικά ή πολιτικά δικαιώματα αφαιρέθηκαν ή μειώθηκαν και καθ' όσο
χρόνο υπάρχει η τέτοια ανικανότητα, μείωση ή αφαίρεση.
Οι παραπάνω περιπτώσεις αν επέλθουν μετά την εκλογή συνεπάγονται την
ακύρωση των εκλεγομένων συμβούλων από τη θέση τους.

ΑΡΘΡΟ 9ο
1. Οι αναπληρωτές των τακτικών μελών προέρχονται κατά αντιστοιχία από τον ίδιο
Δήμο με τα τακτικά μέλη που αναπληρώνουν, και ορίζονται από τον αντίστοιχο
Δήμο Μέτοχο. Οι αναπληρωτές μπορούν να παρασταθούν με δικαίωμα λόγου και
ψήφου στο Δ.Σ. μόνο για την αναπλήρωση, του τακτικού μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου, εκπροσώπου του ίδιου Δήμου Μετόχου που αναπληρώνουν, σε
περίπτωση κωλύματος του τακτικού μέλους.
Ο αναπληρωτής του προέδρου του Δ.Σ. τον αναπληρώνει μόνο ως μέλος στο Δ.Σ. και
όχι ως πρόεδρος του Δ.Σ.. Την αρμοδιότητα αναπλήρωσης του προέδρου, υπό την
ιδιότητα αυτή σε περίπτωση κωλύματος έχει ο αντιπρόεδρος.
2.Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε λόγο αποχώρησης ή
αντικατάστασης κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη που
παραμένουν προβαίνουν στη συμπλήρωση της άδειας θέσης με εκλογή νέου
μέλους. Η θητεία του νεοεκλεγόμενου μέλους θα διαρκεί μέχρι την έγκριση της
εκλογής από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί. Σε περίπτωση μη
έγκρισης της εκλογής αυτής από τη Γενική Συνέλευση το εκλεγμένο από το
Διοικητικό Συμβούλιο μέλος απέρχεται και η Γενική Συνέλευση εκλέγει νέο μέλος.
Οι αποφάσεις όμως του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το διάστημα που μεσολαβεί
από την εκλογή του νέου μέλους από το Δ.Σ. μέχρι την έγκριση αυτής ή την εκλογή
νέου μέλους από τη Γ.Σ. θεωρούνται όλες έγκυρες .
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3.Η αδικαιολόγητη αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο,
ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία λογίζεται σαν τετελεσμένη από τη στιγμή που το
Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για αυτήν και γίνει μνεία στο σχετικό πρακτικό.
4.Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, μέχρι τη συμπλήρωση της,
το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη του εφόσον ο αριθμός τους δεν είναι μικρότερος των πέντε.

ΑΡΘΡΟ 10ο
1.Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του από
τη Γενική Συνέλευση, εκλέγει από τα μέλη του σε μυστική ψηφοφορία και
απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του.
2.Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και τον
αντιπρόεδρο ο σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί όλα τα καθήκοντα που
ανατίθενται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα :
α. εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της έναντι των μετόχων και κάθε
τρίτου και ενώπιον κάθε αρχής.
β. παρίσταται και αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον των δικαστηρίων κάθε
βαθμού και δικαιοδοσίας σαν ενάγουσα ή εναγόμενη και με όλες γενικά τις;
ιδιότητες του διαδίκου ενεργώντας όλες τις πράξεις της διαδικασίας και την
ορκοδοσία.
Σε περίπτωση που απαιτείται προσωπική εμφάνιση ενώπιον Δικαστηρίων ή
Εισηγητή όπως και όταν πρόκειται για ορκοδοσία που επιβάλλεται για την εταιρεία,
μπορεί να παρίσταται αντί του προέδρου με ειδική πληρεξουσιότητα ο Γενικός Διευθυντής ή κάποιος από τους Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας.
γ. Συγκαλεί σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του καταστατικού προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, παρακολουθεί και υποβοηθά το έργο του Γενικού Διευθυντή.
4.Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει το Γραμματέα του που είναι δυνατόν να μην είναι
μέλος του.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν και
υποχρεωτικά μια φορά το μήνα, έκτακτα δε όποτε ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής
του κρίνει σκόπιμα ή αν οι σύμβουλοι ζητήσουν τη σύγκληση του οπότε ο Πρόεδρος
είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το συμβούλιο μέσα σε πέντε μέρες από την
υποβολή της σχετικής αίτησης που πρέπει, να περιλαμβάνει και τα θέματα που θα
συζητηθούν. Οι προσκλήσεις για τις έκτακτες συνεδριάσεις εκδίδονται μέσα σε
πέντε (5) τουλάχιστον μέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και πριν τρεις
μέρες από τη συνεδρίαση.
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ΑΡΘΡΟ 12ο
1.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει μόνο αν
βρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το 1/2 συν ένας.
2.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται πάντοτε με απόλυτο
πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.
3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν στις συνεδριάσεις για κάθε
ζήτημα ακόμα και για όσα αφορούν τα προσωπικά στα οποία οι αποφάσεις
παίρνονται με μυστική ψηφοφορία.
4.Σύμβουλος που απουσιάζει ή εμποδίζεται μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπησή
του σε άλλο σύμβουλο με απλή επιστολή.
5.Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει στο συμβούλιο μόνον έναν
κωλυόμενο και απόντα σύμβουλο.
6. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη
ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση
προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες
και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
7. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει
να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη
χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος
λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

ΑΡΘΡΟ 13ο
(θέματα συζήτησης-Πρακτικά)
1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με
πρακτικά που καταχωρούνται στο βιβλίο που τηρείται γι αυτό το σκοπό και
υπογράφονται από τους παριστάμενους συμβούλους.
2.Δεν δικαιούται κανένας σύμβουλος να αρνηθεί την υπογραφή πρακτικού
συνεδρίασης στην οποία πήρε μέρος δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή σε
αυτά της γνώμης του, αν διαφωνεί στη λαμβανόμενη απόφαση.
3.Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθούν
ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή αν
αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού
συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει
και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί
πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό
υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.
5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να
αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό.
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6. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο
πρακτικών.
7. Οι παραπάνω διατάξεις που τέθηκαν προς εναρμόνιση του καταστατικού με τις
διατάξεις του Ν.4548/2018 “ περί Ανωνύμων Εταιρειών”, θα ισχύσουν από την 1η
Ιανουαρίου 2019.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη
διοίκηση της εταιρείας, της διαχείρισης της περιουσίας της και την επιδίωξη γενικά
των σκοπών της εταιρείας με εξαίρεση των περιπτώσεων κατά τις οποίες απαιτείται
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
ΑΡΘΡΟ 15ο
1.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την άσκηση δικαιωμάτων ή
αρμοδιοτήτων του ολικά ή μερικά ή ειδικά ορισμένων πράξεων της αρμοδιότητας
του ακόμη και σε περιοχές εκτός της έδρας της εταιρίας, σε περισσότερα πρόσωπα,
λαμβανόμενα από τα μέλη ή το Γενικό Διευθυντή ή τους Διευθυντές ή τους
υπαλλήλους της εταιρείας.
2.Μπορεί επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο με αποφάσεις που θα εκδίδονται με τη
μορφή οργανισμών ή κανονισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, να αναθέσει την άσκηση
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του που ενάγονται σε ορισμένους τομείς γενικά
διοίκησης των εταιρικών υποθέσεων και που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια του,
σε επιτροπές που αποτελούνται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις οποίες
μπορεί να συμμετέχουν και ο Γενικός Διευθυντής ή και άλλοι ανώτεροι υπηρεσιακοί
λειτουργοί της εταιρείας.
3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί υπάλληλο της
εταιρείας σε διενεργούμενους μειοδοτικούς διαγωνισμούς για την προμήθεια
προϊόντων της εταιρείας σε κρατικές υπηρεσίες ή Νομικά πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου καθώς και σε διάφορους Οργανισμούς ή Ιδρύματα ή οποιαδήποτε άλλα
νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις.
ΑΡΘΡΟ 16ο
1.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά τη
Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ιδιαίτερα ευθύνεται αν ο
ισολογισμός περιέχει παραλήψεις ή ψεύτικες δηλώσεις που αποκρύπτουν την
πραγματική κατάσταση της εταιρείας,
2.Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για το
Γενικό Διευθυντή της εταιρείας που είναι υποχρεωμένος για κάθε επιμέλεια. Επίσης
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η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει σε πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
3.Κάθε μέλος του Δ.Σ. υποχρεούνται, σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της
επιχείρησης τα οποία έγιναν σε αυτό γνωστά εξ αιτίας της ιδιότητας του σαν
συμβούλου.
4.Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να
συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας από τη γένεση της αξίωσης και μόνον εφ'
όσον συγκατατεθεί η γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που να
αντιπροσωπεύει το 1/4 του εκπροσωπουμένου στη γενική Συνέλευση εταιρικού
κεφαλαίου.
5.Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της
πράξης, εφόσον όμως πρόκειται για ζημία που προέκυψε από δόλο σε διετή
παραγραφή.
6.Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Δ.Σ. από τη Διοίκηση των
εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο
εφόσον το αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν
από το Δ.Σ. μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού
κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι
αυτοί που την υπέβαλαν έγιναν μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες πριν την υποβολή
της αίτησης.
7.Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξη μήνες από την ημέρα της Γενικής
Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.
ΑΡΘΡΟ 17ο
1.Στον Πρόεδρο και στους συμβούλους χορηγούνται, οδοιπορικά έξοδα σχετικά με
την άσκηση των καθηκόντων τους, που καταβάλλονται με απόδοση λογαριασμού
και βαρύνουν την εταιρεία.
2.Στους συμβούλους επίσης χορηγείται ημερήσια αποζημίωση που καθορίζεται
κάθε φορά προσωρινά με απόφαση του Δ.Σ. κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε
άλλης εργασίας έξω από την έδρα της εταιρείας που θα βαρύνει την εταιρεία αν
εγκριθεί με κοινή απόφαση της τακτικής γενικής Συνέλευσης.
3.Εκτός από τα παραπάνω, στον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να χορηγείται
και μηνιαία αποζημίωση που βαρύνει την εταιρεία εάν εγκριθεί από την Τακτική
Γενική Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 18ο
Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και
δικαιοδοσίας από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορεί όμως το Δ.Σ.
να αναθέσει σε άλλο πρόσωπο έστω και μη μέλος του, υπάλληλο της εταιρείας, την
εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής.

12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Διεύθυνση εταιρείας- Έργο- Διορισμός-Αμοιβές
ΑΡΘΡΟ 19ο
1.Το Δ.Σ. της εταιρίας διορίζει έναν εκ των Διευθυντών της εταιρίας, ως Γενικό
Διευθυντή και τον αναπληρωτή του για την περίπτωση κωλύματος του, με θητεία
πέντε (5) ετών, προς τον οποίον εκχωρεί συγκεκριμένες αρμοδιότητες και εγκρίνεται
από την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά το διορισμό. Η θητεία του Γενικού
Διευθυντή, μπορεί να ανανεωθεί για ισόχρονα διαστήματα με απόφαση του Δ.Σ.
2.Ο Γενικός Διευθυντής διευθύνει και διαχειρίζεται όλες τις εργασίες που του
αναθέτει το Δ.Σ. εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ., έχει τη διαρκή επίβλεψη του
προσωπικού, ανώτερου και κατώτερου με εξουσιοδότηση του Δ.Σ. προσλαμβάνει
και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό καθώς και όλο το εργατικό προσωπικό μέσα
στα όρια που καθορίζονται από τους κανονισμούς της εταιρίας (Εσωτερικός
Κανονισμός Υπηρεσιών, Κανονισμός Προσωπικού, Κανονισμός Οικονομικής
Διαχείρισης, Κανονισμός Υπηρεσιών, Κανονισμός Προμηθειών, Κανονισμός
Λειτουργίας ΧΥΤΑ, Κανονισμός Λειτουργίας ΤΜΔΑ) ή των αποφάσεων του Δ.Σ. Όταν
δε υπάρχουν κανονισμοί υπογράφει την αλληλογραφία, ενεργεί κάθε πράξη
αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών και εξυπηρέτηση των συμφερόντων και
αναγκών της εταιρείας και είναι υπεύθυνος έναντι του Δ.Σ. για τη διεξαγωγή γενικά
του έργου της εταιρείας.
3.Ο Γενικός Διευθυντής μπορεί με εξουσιοδότηση του Δ.Σ. να μεταβιβάσει ειδικές
αρμοδιότητες του στους υφιστάμενους του μέσα στα όρια που για κάθε υπηρεσία
υπάγονται τα θέματα.
4.Ο Γενικός Διευθυντής παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς ψήφο -εφόσον
δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου-, εισηγείται τα θέματα του Διοικητικού
Συμβουλίου καθώς και οποιαδήποτε άλλα θέματα που απασχολούν την εταιρεία.
5.Ο μισθός και οι αμοιβές γενικά του Γενικού Διευθυντή ορίζονται με τη σύμβαση
πρόσληψής του από το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 20ο
Έγγραφο της εταιρείας με το οποίο αυτή αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι τρίτων
οποιασδήποτε μορφής και φύσης δεν είναι δεσμευτικό για την εταιρεία εάν δεν
έχει, την υπογραφή του Προέδρου του Δ. Σ, του Γενικού Διευθυντή ή του κατά
περίπτωση οριζομένου Διευθυντή ή και, άλλων υπαλλήλων της εταιρείας στους
οποίους έχει ανατεθεί η υπογραφή των εγγράφων αυτών.
ΑΡΘΡΟ 21ο
Απαγορεύεται απόλυτα στο Γενικό Διευθυντή, στους συμβούλους που μετέχουν
οπωσδήποτε στη Διεύθυνση καθώς και στο λοιπό προσωπικό της εταιρείας να
ενεργούν για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε
κάποιους σκοπούς που δικαιώνονται από την εταιρεία, ή να μετέχουν σε εταιρείες
ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες ή περιορισμένης ευθύνης καθώς και να είναι μέτοχοι
Ανωνύμων Εταιρειών που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς με την ιδρυόμενη με το
καταστατικό αυτό εταιρεία.
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Σε περίπτωση παράβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του
Ν.2190/1920.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Γενική Συνέλευση των μετόχων
ΑΡΘΡΟ 22ο
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Δικαιούται
να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρείας. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς που απουσιάζουν από τη Συνέλευση ή
διαφωνούν.
ΑΡΘΡΟ 23ο
1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται πάντοτε από το Δ.Σ.. Αυτή
συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας μια φορά το χρόνο και μέσα στην
πρώτη εξαμηνιαία από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
2.Το Δ.Σ. μπορεί όταν το κρίνει αναγκαίο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε
έκτακτη συνεδρίαση. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το (1/20) ένα
εικοστό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Δ.Σ. υποχρεούται να
συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας την ημέρα αυτής της
συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερες των τριάντα ημερών από τη
χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Δ.Σ. Η παραπάνω αίτηση
πρέπει να είναι έγγραφη και να περιλαμβάνει τα θέματα στα οποία καλείται να
αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
3.Οι σχετικές με την σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων
προσκλήσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη
ημέρα για τη Γενική Συνέλευση εάν δεν πρόκειται για επαναληπτική Συνέλευση
ύστερα από αναγκαστική αναβολή δέκα (10) τουλάχιστον ολόκληρες μέρες πριν
από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της
Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται στα παραπάνω
περιθώρια. Οι προσκλήσεις για τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις
δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται
στην έδρα της εταιρείας.
4.Οι προσκλήσεις επίσης δημοσιεύονται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης, ημερήσια ευρείας
κυκλοφορίας Αθηνών, οικονομική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση
του Υπουργού εμπορίου, ημερήσια τοπική εφημερίδα, των μεν τακτικών δέκα (10)
το λιγότερο ολόκληρες μέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη
Συνέλευση.
5.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει με σαφήνεια το οίκημα,
τη χρονολογία, την ώρα και τον τόπο όπου θα συνέλθει η συνέλευση καθώς και τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος
της εταιρείας πριν είκοσι (20) ολόκληρες μέρες. Πριν δέκα (10) μέρες από κάθε
τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίδεται σε κάθε μέτοχο που ζητά, ισολογισμός
με τις σχετικές για αυτόν εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
6.Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να
τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των
μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση με ένδειξη του
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αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός, οι οποίες ψήφοι σε κάθε περίπτωση
πρέπει να είναι ίσες προς τις μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.2190/1920
καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους. Εάν μέτοχος ή
πληρεξούσιος μετόχου έχει αντιρρήσεις για τον κατάλογο του πίνακα, μπορεί να
υποβάλλει αυτές στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από
κάθε συζήτηση των θεμάτων που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.
ΑΡΘΡΟ 24ο
1.Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι,
οφείλουν να καταθέτουν τους τίτλους των μετοχών τους, στο ταμείο της εταιρείας ή
στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα που
θα ορίζεται στην πρόσκληση.
2.Οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να
αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν με οποιοδήποτε εξουσιοδοτούμενο από αυτούς
πρόσωπο. Οι μέτοχοι διορίζουν τους εκπροσώπους τους στις Γενικές Συνελεύσεις
της Εταιρείας με ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
3.Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων καθώς και τα πληρεξούσια πρέπει να
παραδίδονται στη διοίκηση πέντε (5) το λιγότερο μέρες πριν από την ημερομηνία
συνεδρίασης της συνέλευσης.
Μέτοχοι που δεν θα έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του προηγουμένου
εδαφίου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μετά τη συγκρότηση, αυτής σε Σώμα και
με την άδεια της.
4.Κάθε μέτοχος που κατέχει μια μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη συνέλευση,
ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνεται με την προσθήκη μιας ψήφου σε κάθε μετοχή.
Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που προέρχονται από τη μετοχή είναι
υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η
μετοχή.
5. Οι δήμοι-μέτοχοι της εταιρίας ορίζουν τους εκπροσώπους τους, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του ν.3463/2006 και
τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920-όπως τροποποιήθηκε ισχύει και του
ν.4548/2018
6. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων
των σχετικών διατάξεων.
Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως
συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των
προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της
Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και
τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και
ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι, που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό
υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα
σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον
πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
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7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εξαιρουμένων των θεμάτων αποκλειστικής
αρμοδιότητας της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από
τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του
παρόντος, αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής
επικοινωνίας τους.
β) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη
απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να
σταλεί στο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της
πρότασης του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2.
8. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση
του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης
απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των
μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό.
Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί
του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη
λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική
ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το διοικητικό συμβούλιο με το
σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.
9. Η κατά την παράγραφο 2 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου κοινοποιείται σε
όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην
εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους
μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες
επεξηγήσεις του διοικητικού συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι
δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη
σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα
αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση
συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί
στους μετόχους κατά το νόμο.
10. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η
προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 1, εκτός αν οι δηλώσεις
όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που
περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται
υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της
υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Το
διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε
όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι
τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.
11. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο
πρακτικών.
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12. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 2 πρόταση του
διοικητικού συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το διοικητικό
συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο
που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης
χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων
των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.
13. Οι παραπάνω διατάξεις που τέθηκαν προς εναρμόνιση του καταστατικού με τις
διατάξεις του Ν.4548/2018 “περί Ανωνύμων Εταιρειών”, θα ισχύσουν από την 1η
Ιανουαρίου 2019.
ΑΡΘΡΟ 25ο
1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης όταν βρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται κατ’ αυτή μέτοχοι που
εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η
Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της
συνεδρίασης που ματαιώθηκε και συγκαλείται το λιγότερο πριν από δέκα (10)
ολόκληρες μέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική
Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάσει έγκυρα στα θέματα της αρχικής
ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα
του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Κατ' εξαίρεση όταν πρόκειται, για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της
εθνικότητας της εταιρείας, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, τη
μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου
πέρα από τα όρια που καθορίζει το άρθρο 6 παράγραφος 1 και 2 του καταστατικού,
τη μείωση του κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, τη μεταβολή του
τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση της εταιρείας, παράταση της
διάρκειας της εταιρείας και τέλος τη διάλυσή της, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εάν βρίσκονται
παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα
(2/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Εάν δεν πραγματοποιηθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση, προσκαλείται και
συνέρχεται εν νέου σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα
στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν βρίσκονται παρόντες ή
αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2)
τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν πραγματοποιηθεί
τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση, προσκαλείται και συνέρχεται εν νέου
σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου
αυτού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής
ημερήσιας διάταξης όταν βρίσκονται παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν
μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου
εταιρικού κεφαλαίου. Εάν κατά την τρίτη επαναληπτική σύγκληση της Συνέλευσης
δεν επιτευχθεί απαρτία, οποιαδήποτε μεταγενέστερη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
θεωρείται πάλι σαν πρώτη σε ότι αφορά την απαιτούμενη απαρτία.
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ΑΡΘΡΟ 26ο
Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί απαρτίας του άρθρου 25 αυτού του
καταστατικού, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα εάν βρίσκεται κατ' αυτήν και
ένας μόνο μέτοχος, οπότε τη συνέλευση αυτή παρακολουθεί αντιπρόσωπος του
Νομάρχη Κοζάνης ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας που προσυπογράφει
τα πρακτικά της Συνέλευσης.
ΑΡΘΡΟ 27ο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και αυτού κωλυομένου, ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση
κωλύματος αυτού, ένας από τους μεγαλύτερους σε ηλικία παρόντες σύμβουλος
προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση εκλέγοντας και ένα γραμματέα, μέχρι
να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση, ο οριστικός κατάλογος των μετόχων που
δικαιούνται να συμμετάσχουν στη συνέλευση, οπότε εκλέγεται το οριστικό
προεδρείο που αποτελείται από τον πρόεδρο και ένα γραμματέα, που εκτελεί χρέη
ψηφολέκτη. Η εκλογή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με μυστική
ψηφοφορία εκτός εάν η Γενική Συνέλευση, προτιμήσει ομόφωνα την εκλογή χωρίς
τέτοια ψηφοφορία.
ΑΡΘΡΟ 28ο
1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα
της δημοσιευόμενης ημερήσιας διάταξης.
Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Δ.Σ. και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις
αυτού ή τις προτάσεις των μετόχων που ζητούν σύμφωνα με το νόμο τη σύγκληση
της Συνέλευσης. Συζήτηση εκτός θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται,
εκτός αν αφορούν τροπολογίες των προτάσεων του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση
και προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.
2.Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Συνελεύσεων καταχωρούνται σε περίληψη σε
ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον πρόεδρο και Γραμματέα της Συνέλευσης.
Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή
περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που
παραβρέθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση, που συντάσσεται
σύμφωνα προς το άρθρο 23 παρ.6 του καταστατικού αυτού.
3.Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικού, επικυρώνονται από τον πρόεδρο του
Δ.Σ. ή σε περίπτωση άρνησης ή κωλύματος αυτού, από τον κατά το άρθρο 10, παρ.2
του καταστατικού προβλεπόμενο αναπληρωτή του.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους
αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή
ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί
πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό
υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.
5. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να
αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή
άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό.
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6. Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα
με το άρθρο 134.
7. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης,
σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η εταιρεία.
8. Οι παραπάνω διατάξεις που τέθηκαν προς εναρμόνιση του καταστατικού με τις
διατάξεις του Ν.4548/2018 “περί Ανωνύμων Εταιρειών”, θα ισχύσουν από την 1η
Ιανουαρίου 2019.
ΑΡΘΡΟ 29ο
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που
υποβάλλονται σε αυτή, είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για:
α. Τροποποίηση του καταστατικού. Η μείωση ή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,
με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 7, θεωρείται
τροποποίηση του καταστατικού.
β. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και επικύρωση της εκλογής μελών του
Δ.Σ., που γίνεται από το Δ.Σ. σε περιπτώσεις αντικατάστασης εξερχόμενων
συμβούλων καθώς και καθορισμός της αμοιβής τους.
γ. Έγκριση του ισολογισμού, του προυπολογισμού , των οικονομικών καταστάσεων
της Εταιρείας και διάθεση των ετήσιων κερδών.
δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες.
ε. Συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
στ. Έγερση πολιτικής αγωγής κατά μελών του Δ.Σ., για παραβάσεις των καθηκόντων
τους.
ζ. Εκλογή ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής των και
η. Μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας καθώς και για επέκταση των σκοπών
της.
θ) ο καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής προς τους δήμους - μέλη του ΦΟΔΣΑ, με
την επιφύλαξη του άρθρου 9 του ν. 2939/2001,
ι) η ευθύνη εκπόνησης, υλοποίησης και παρακολούθησης της υλοποίησης του
ΠΕΣΔΑ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012,
ια) η έγκριση του τεχνικού προγράμματος,
ιβ) η κατάρτιση του κανονισμού λειτουργίας ,
ιγ) η ψήφιση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας,
ιδ) η λήψη απόφασης για παροχή γνώμης προκειμένου να συσταθεί έτερος Φορέας
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα
με τη διάταξη της παραγράφου 4, περ. α, του άρθρου 225 του ν.4555/2018.
ιε) η παράταση της χρονικής διάρκειας λειτουργίας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 30ο
1.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
ψήφων που εκπροσωπούνται σ’ αυτήν.
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2.Κατ'εξαίρεση οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 25
του καταστατικού, παίρνονται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των
εκπροσωπουμένων ψήφων στη Συνέλευση.
3.Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται με
ομόφωνη βοή, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με
ονομαστική κλήση ή άλλο τρόπο βεβαίωσης αυτών που ψηφίζουν.
ΑΡΘΡΟ 31ο
1.Μετά την ψήφιση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική
ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του
Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι
ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 του Ν.2190/1920.
2.Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Δ.Σ., δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του
μόνο με τις μετοχές που κατέχουν. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Ελεγκτές και δικαιώματα
ΑΡΘΡΟ 32ο
1.Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της
Εταιρείας, γίνονται από δυο Ελεγκτές .
2.Γία να παρθεί έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση απόφαση σχετικά με την έγκριση
του ισολογισμού, πρέπει να έχει ελεγχθεί αυτός από δύο ελεγκτές. Οι ελεγκτές αυτοί, καθώς και ισάριθμοι αναπληρωτές τους, διορίζονται πάντοτε από την
προηγούμενη τακτική Συνέλευση, η οποία καθορίζει μαζί και την αμοιβή τους.
3.Μέσα σε πέντε ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε
τους Ελεγκτές, ανακοινώνεται σε αυτούς από το Δ.Σ. ο διορισμός τους. Σε
περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε πέντε ημέρες,
θεωρείται ότι τον αποδέχτηκαν. Οι ελεγκτές είναι πάντα επανεκλέξιμοι.
4.Οι Ελεγκτές έχουν όλα τα δικαιώματα και όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, όπως
αυτές αναφέρονται στο άρθρο 37 του Ν.2190/1920.
5.Η έκθεση των ελεγκτών σχετικά με τον ισολογισμό, πρέπει να παραδίδεται στα
γραφεία της Εταιρείας, είκοσι (20) το λιγότερο μέρες πριν από την ημερομηνία
καθορισμού συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
6.Οι Ελεγκτές δικαιούνται με έγγραφη αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ., να
ζητήσουν τη σύγκλhση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή
συγκαλείται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση
της αίτησης προς τον Πρόεδρο της. Έχει δε σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης, το
περιεχόμενο της αίτησης.
ΑΡΘΡΟ 33ο
1.Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το λιγότερο το (1/30) ένα τριακοστό του
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της
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Εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία
εδρεύει η Εταιρεία.
Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις,
παραβιάζονται οι διατάσεις των νόμων ή του καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οι δε καταγγελλόμενες πράξεις έχουν γίνει σε χρόνο που δεν
απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία έγκρισης του ισολογισμού της
χρήσης μέσα στην οποία έχουν τελεσθεί.
2.Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου
κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της προηγούμενης
παραγράφου, έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών
υποθέσεων, γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται
όπως το επιβάλλει η χρηστή και η συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή, δεν
εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της
Εταιρείας.
3.Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο, πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη
αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της
υποβολής της αίτησης μέχρι να εκδοθεί η σχετική απόφαση του δικαστηρίου, όχι
για λιγότερες από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.
4.Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το (1/30) ένα τριακοστό του
καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5)
ολόκληρες μέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση , το Δ.Σ. υποχρεούται :
α. Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την
τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη
του Δ.Σ. ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε σύμβαση της
Εταιρείας που υπάρχει μ' αυτούς από οποιαδήποτε αιτία.
β. Να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της
Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ., μπορεί να αρνηθεί την παροχή των
ζητουμένων πληροφοριών για σοβαρό λόγο, αιτιολογώντας αυτόν, με την
αναγραφή του στα πρακτικά.
5.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου
εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία που
προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο και εφόσον αυτοί δεν
εκπροσωπούνται στο Δ.Σ., το Δ. Σ. υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική
Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την
πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.
Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί για σοβαρό λόγο την παροχή πληροφοριών
καταχωρώντας την αιτιολογία στα πρακτικά.
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6.Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου των παραγράφου 4 και 5 του άρθρου
αυτού, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύει το Μονομελές
Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας.
7.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το (1/30) ένα τριακοστό του καταβλημένου
εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης σε κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης
της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.
8. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/30 του κατατεθειμένου
μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην
ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα,
εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) ημέρες
τουλάχιστον πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να
δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά
το άρθρο 26 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από
τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι
δικαιούνται να ζητήσουν αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με της
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι σε δημοσίευση, κατά
τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.
9.Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 4 μέχρι 5 του άρθρου αυτού,
οι μέτοχοι που ζητούν έλεγχο ή πληροφορίες, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες
σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.2190/1920 και το άρθρο 24 του Εταιρικού
καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν το σχετικό δικαίωμα από την
χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής
Συνέλευσης. Στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 6 αυτού του άρθρου, μέχρι να
εκδοθεί η απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ Βιβλία -Ισολογισμός-Αποθεματικό -Διάθεση κερδών
ΑΡΘΡΟ 34ο
1.Η εταιρική χρήση περιλαμβάνει, δώδεκα (12) μήνες, αρχίζοντας στη 1 του Γενάρη
και λήγοντας στις 31 του Δεκέμβρη κάθε χρόνου.
2.Στο τέλος κάθε χρήσης το Δ.Σ. κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει
λεπτομερειακή απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο
ισολογισμό της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 420, 42γ, 426 και 43 του
Ν.2190/1920, τον οποίο δημοσιεύει είκοσι (20) το λιγότερο μέρες πριν από τη
συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται στην παράγραφο 10
του άρθρου 43 του Ν.2190/1920 και την υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση,
μαζί με την απαραίτητη επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. και τη λογοδοσία του για τα
πεπραγμένα του χρόνου που έληξε.
3.Για να παρθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση πάνω στον ισολογισμό
πρέπει αυτός να έχει ειδικά θεωρηθεί:
α. από τον Γενικό Διευθυντή ή εντεταλμένο σύμβουλο και ελλείψει αυτών, από ένα
μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.
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β, από τον έχοντα την γενική διεύθυνση της Εταιρείας
γ. από τον Γενικό Διευθυντή, το λογιστήριο της Εταιρείας, που υποχρεούνται εάν
διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη
νομιμότητας, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους γραπτά.
Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 1999.
ΑΡΘΡΟ 35ο
Τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας, προκύπτουν από τα έσοδα της χρήσης και
από το τυχόν μεταφερόμενο από τον προηγούμενο χρόνο υπόλοιπο των καθαρών
κερδών και μοιράζονται ως εξής:
1.Αφαιρούνται τα δέκα εκατοστά (10/100) αυτών για σχηματισμό τακτικού
αποθεματικού. Η αφαίρεση κερδών για σχηματισμό αποθεματικού, παύει να είναι
υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει το λιγότερο στο τρίτο του εταιρικού κεφαλαίου.
2.Κρατεί το απαιτούμενο ποσοστό για διανομή μερίσματος στους μετόχους το
λιγότερο 6% επί του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό με τη
διάταση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.148/1967 όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις διατάσεις του άρθρου 1 του Ν.876/1979.
3.Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όλο ή μέρος, σαν
πρόσθετο μέρισμα ή για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή για τη μεταφορά
του στη νέα χρήση.
4.Η πληρωμή των μερισμάτων στους μετόχους, αρχίζει μετά την έγκριση του
ετήσιου ισολογισμού από τη γενική Συνέλευση, η οποία ορίζει και τη χρονολογία
έναρξης της πληρωμής, με την προσκόμιση της σχετικής μερισματαπόδειξης στην
έδρα της Εταιρείας, στο κατάστημα της ή σε κάθε Τραπεζικό κατάστημα που
ορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ.
5.Τα μερίσματα, όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε χρόνια, αφ' ότου έγιναν
απαιτητά, παραγράφονται.

ΑΡΘΡΟ 35Α
Τιμολογιακή πολιτική & Πόροι
Η τιμολογιακή πολιτική οι Πόροι εταιρείας είναι αυτή που ορίζονται για τους Φορείς
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) σύμφωνα με τα αρ. 5 & 6 της ΚΥΑ
2527/2009, το αρ. 9 του ν.3854/2010 και το αρ. 237 του ν. 4555/2018, όπως
ισχύουν.
Συγκεκριμένα:
Α) Τιμολογιακή πολιτική
1. Η τιμολογιακή πολιτική της εταιρίας καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, στη
βάση επίτευξης των στόχων που θέτει η Νομοθεσία, στα πλαίσια του
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων. Η εταιρία
οφείλει να εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη τιμολογιακή πολιτική που θα παρέχει
κίνητρα στους ΟΤΑ για τη μείωση της παραγωγής των αποβλήτων και την αύξηση
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του ποσοστού αξιοποίησής τους. Η τιμολογιακή πολιτική θα προσδιορίζεται από: α)
Την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» β) Την αρχή της
ανταποδοτικότητας και της διαφάνειας γ) Τη δημιουργία κινήτρων για τη μείωση
του όγκου και της επικινδυνότητας των αποβλήτων και της ανάκτησης –
ανακύκλωσης – αξιοποίησής τους δ) Την κάλυψη του συνόλου των απαιτήσεων που
θέτει η υπ’ αριθμ. Η.Π. 29407/2002 κοινή υπουργική απόφαση.
2. Το ετήσιο κόστος διαχείρισης της εταιρίας καθορίζεται με απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου και βάσει αυτού προσδιορίζεται σε ετήσια βάση το κόστος
των υπηρεσιών που παρέχονται σε ευρώ/τόνο. Τυχόν επιχορηγήσεις, έσοδα από
συμμετοχή σε προγράμματα και ενισχύσεις από συλλογικά συστήματα του ν.
2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179/6.8.2008) συνυπολογίζονται κατά τον καθορισμό του
ετήσιου κόστους διαχείρισης. Το κόστος διαχείρισης επαναπροσδιορίζεται με τη
χρήση απολογιστικών στοιχείων και οι αποκλίσεις συνυπολογίζονται κατά τον
προσδιορισμό του κόστους διαχείρισης του επόμενου, από τον απολογισμό, έτους.
Οι δήμοι -μέτοχοι που συμμετέχουν στην εταιρία εισφέρουν στο ετήσιο κόστος
διαχείρισης (ετήσια εισφορά Ο.Τ.Α) ανάλογα με τις ποσότητες στερεών αποβλήτων
που τους αντιστοιχούν και διακινούνται μέσω του Συστήματος ανά έτος ή και με
βάση άλλα ενδεχομένως πρόσθετα κριτήρια που έχει αποφασίσει το Δ.Σ της
εταιρίας, στο πλαίσιο των αρχών που διέπουν την τιμολογιακή πολιτική, σύμφωνα
με την προηγούμενη παράγραφο. Η απόφαση καθορισμού του ετήσιου κόστους
διαχείρισης και εισφοράς των Ο.Τ.Α κοινοποιείται στα Δημοτικά Συμβούλια μέχρι το
τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ώστε να τη συμπεριλάβουν στους προϋπολογισμούς
των τελών καθαριότητας του επομένου έτους.
3. Το ετήσιο κόστος διαχείρισης της εταιρίας προσδιορίζεται διακεκριμένα με βάση:
I. το ετήσιο κόστος λειτουργίας
II. τα ποσά που αφορούν στο κόστος αποκατάστασης και μεταφροντίδας των ΧΥΤΑ,
το οποία υπολογίζονται βάσει των χαρακτηριστικών της κάθε εγκατάστασης,
σύμφωνα με σχετική τεχνικο-οικονομική μελέτη και εμφανίζονται σε λογαριασμό
ειδικού αποθεματικού που διατίθεται για έργα αποκατάστασης και μεταφροντίδας.
III. τα ποσά που αφορούν στο κατασκευαστικό και επενδυτικό πρόγραμμα της
εταιρίας (μελέτη και κατασκευή έργων), τα οποία επίσης εμφανίζονται σε
λογαριασμό ειδικού αποθεματικού που διατίθεται για επενδύσεις.
4. Το συνολικό κόστος λειτουργίας της εταιρίας προκύπτει από το κόστος των
λειτουργιών Παραγωγής, Διοίκησης, Διάθεσης, Ερευνών και Ανάπτυξης. Τα στοιχεία
του κόστους κατ είδος ενδεικτικά διαρθρώνονται ως εξής:
1)Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.
2)Αμοιβές και έξοδα τρίτων.
3)Παροχές τρίτων.
4)Φόροι - τέλη.
5)Διάφορα έξοδα.
6)Τόκοι και συναφή έξοδα.
7)Αποσβέσεις παγίων.
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8)Προβλέψεις εκμετάλλευσης.
9)Αναλώσεις αποθεμάτων (πρώτων υλών, αναλωσίμων υλικών, ανταλλακτικών,
παγίων, υλικών συσκευασίας).
10. Η εταιρία καταβάλλει στους δήμους που φιλοξενούν, ή επιβαρύνονται από τη
λειτουργία εγκαταστάσεων μηχανικής - βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων και
χώρων υγειονομικής ταφής, Κατηγορίας Α1 και Α2, σύμφωνα με την αριθμ.
1958/2012 (Β` 21) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, αντισταθμιστικό όφελος ύψους ενός τοις εκατό (1%) κατ`
ελάχιστον, και μέχρι 3%, επί των εσόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της. Το
ετήσιο αντισταθμιστικό όφελος επιμερίζεται ανά εγκατάσταση διαχείρισης κατ`
αναλογία με τις εισερχόμενες ποσότητες στερεών αποβλήτων ή κλασμάτων τους
ανά εγκατάσταση διαχείρισης κάθε είδους. Το αντισταθμιστικό όφελος
καταβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους
Στα λειτουργικά έξοδα περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ενέργειες
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των πολιτών.
5. α. Η ετήσια εισφορά των Δήμων - μετόχων προς τον Περιφερειακό Φορέα
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.), που προβλέπεται στο άρθρο 239 του
ν. 4555/2016, καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, με βάση το
κόστος των παρεχόμενων προς τους δήμους υπηρεσιών, ήτοι ευρώ ανά τόνο, και
ανάλογα με τις ποσότητες στερεών αποβλήτων που αντιστοιχούν σε κάθε δήμο,
συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων υπολειμμάτων τους από τα Κέντρα
Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.). Η ετήσια εισφορά των δήμων,
καταβάλλεται σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις. Η πληρωμή κάθε
τριμηνιαίας δόσης γίνεται εντός του πρώτου δεκαημέρου του αντίστοιχου τριμήνου.
β. Το ποσό της αντίστοιχης εισφοράς ή του τέλους των δήμων προς την εταιρία,
καλύπτεται από τα έσοδα των δήμων που προέρχονται από το ανταποδοτικό τέλος
καθαριότητας.
γ. Το ποσό της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους των δήμων-μετόχων προς την
εταιρία, παρακρατείται υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ Α.Ε. ή τον εναλλακτικό
προμηθευτή από τα έσοδα του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και
φωτισμού του οικείου δήμου και αποδίδονται στο δικαιούχο ΦΟΔΣΑ με τη
διαδικασία του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138), εφόσον λάβει σχετική
απόφαση το οικείο δημοτικό συμβούλιο, περί παρακράτησης και απόδοσης από
τους ανωτέρω φορείς των ποσών της αντίστοιχης εισφοράς στο ΦΟΔΣΑ. Σε
διαφορετική περίπτωση, ο οικείος δήμος οφείλει να αποδίδει ο ίδιος το ποσό της
εισφοράς ή του τέλους στην εταιρία. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από
δήμο τριμηνιαίας δόσης της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς την εταιρία πέραν του ενός μηνός, το οφειλόμενο ποσό
παρακρατείται υποχρεωτικά από τους ανωτέρω φορείς, μετά από αίτημα της
εταιρίας που υποβάλλεται σε αυτούς με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου,
που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους και
αποδίδεται σε αυτήν. Στην περίπτωση αυτή αν το οφειλόμενο ποσό του οικείου
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δήμου είναι μεγαλύτερο των αντίστοιχων εσόδων αυτού από το ενιαίο
ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού, τότε το αίτημα της εταιρίας
υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών και το οφειλόμενο ποσό παρακρατείται
από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του υπόχρεου δήμου και αποδίδεται σε
αυτόν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
6.Η εταιρία οφείλει να δημοσιοποιεί το κόστος διαχείρισης και, σε συνεργασία με
τους ΟΤΑ, να ενημερώνουν τους πολίτες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το
κόστος αυτών.
Β) Πόροι ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ
Πόροι της εταιρίας είναι:
α) Η ετήσια εισφορά των Ο.Τ.Α. και οι εισπράξεις από το αντίτιμο των υπηρεσιών
που παρέχουν προς τρίτους.
β) Κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.
γ) Έσοδα από την δική τους περιουσία, καθώς και από συμμετοχή τους σε
προγράμματα.
δ) Έσοδα και πιθανές ενισχύσεις από συλλογικά συστήματα του ν. 2939/2001.
ε) Λοιπά έσοδα από κάθε πηγή, όπως από την εμπορία υλικών, βιοαερίου και
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρόστιμα που επιβάλλονται για την
καθυστερημένη καταβολή εισφορών των ΟΤΑ ή λοιπών πελατών κ.ο.κ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Διάλυση-Εκκαθάριση
ΑΡΘΡΟ 36ο
1.Η Εταιρεία διαλύεται:
α. μετά την πάροδο της οριζόμενης από το καταστατικό διάρκειας και εφόσον αυτή
δεν παραταθεί,
β. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που παίρνεται σύμφωνα με τις: διατάξεις
του άρθρου 25, παρ. 3 και του άρθρου 30 παρ.2 του Ν.2190/1920 και των άρθρων
34 παρ.2 του καταστατικού.
γ. μετά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης και
δ. σε περίπτωση κατά την οποία αποφασιστεί η συγχώνευση της Εταιρείας, η Γενική
Συνέλευση αποφασίζει ένα (1) χρόνο πριν από τη λήξη της διάρκειας της.
ε. Η εταιρία λύεται υποχρεωτικώς αν για τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις εντός
δεκαετίας τα ίδια αυτών κεφάλαια, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα
ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει,
γίνουν κατώτερα του πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου.
2.Το Δ.Σ. της Εταιρείας, υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, για να
αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της Εταιρείας, όταν η αξία του ενεργητικού της
κατά τη σύνταξη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση του παθητικού, γίνει
μικρότερη από το μισό του καταβαλλόμενου κεφαλαίου.
Αν η εταιρία λυθεί, οι Ο.Τ.Α. που συμμετέχουν σε αυτήν έχουν το δικαίωμα
προτίμησης για την αγορά της εκποιούμενης περιουσίας.
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ΑΡΘΡΟ 37ο
1.Εάν διαλυθεί η Εταιρεία για έναν από τους λόγους του άρθρου 36 αυτού του
καταστατικού, εκτός της περίπτωσης της πτώχευσης, η Γενική Συνέλευση καθορίζει,
τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων. Διορίζονται τρεις
εκκαθαριστές, των οποίων προσδιορίζει και την αμοιβή.
Οι εκκαθαριστές αυτοί, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις
αρμοδιότητες του Δ.Σ., όπως αυτές τυχόν θα καθοριστούν από τη Γενική Συνέλέυση,
προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.
2.Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν
απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο άρθρο 43 του Ν.2190/1920, ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου
υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι
εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
3.Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, υποβάλλονται κάθε χρόνο στη Γενική
Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν το πέρας της
εκκαθάρισης.
4.Ο διορισμός των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια την εξουσία του Δ. Σ. και των
Ελεγκτών.
Τέσσερις (4)μήνες μετά την λύση της εταιρίας γίνεται εκποίηση, το δε στάδιο της
εκκαθάρισης διαρκεί μέχρι 5 χρόνια.
ΑΡΘΡΟ 38ο
1.Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα
τα δικαιώματα της, συνέρχεται δε με πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση,
όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της
έγκρισης των λογαριασμών της εκκαθάρισης.
2.Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου αρχικού
κεφαλαίου, μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, να καλέσουν σύγκληση
Γενικής Συνέλευσης, τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 33 του καταστατικού και
κοινοποιώντας προς τους εκκαθαριστές την εγγραφή αίτησή τους, οπότε αυτοί
υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 4 του καταστατικού να
συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, όσο θα
διαρκεί η εκκαθάριση, τηρούνται οι διατάσεις του καταστατικού που αναφέρονται
στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Δ.Σ., αντί του οποίου ενεργούν οι
εκκαθαριστές. Εάν δεν υπάρχει Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση, προεδρεύει προσωρινά ο
πρεσβύτερος από τους εκκαθαριστές.
ΑΡΘΡΟ 39ο
1.Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται από τους
εκκαθαριστές, ελέγχει και εγκρίνει τους λογαριασμούς των εκκαθαριστών και τον
τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης και αποφασίζει μετά την λογοδοσία των
εκκαθαριστών προς αυτήν, για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.
2.Η ίδια, η παραπάνω Γενική Συνέλευση, μετά την έγκριση του έργου των
εκκαθαριστών, προβαίνει με βάση τον ισολογισμό στη διανομή μεταξύ των
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μετόχων, του ενεργητικού που τυχόν θα προκύψει από την εκκαθάριση ή καθορίζει
την κάλυψη του παθητικού της Εταιρείας ανάλογα με τους μετοχικούς τίτλους κάθε
μετόχου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 40ο
Η κρατική εποπτεία ασκείται από το Υπουργείο Εμπορίου, στην εταιρεία,
σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.2190/1920.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 41ο
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος
ανέρχεται σε 65.925 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 22.500 μετοχές ονομαστικής αξίας
2,93 ευρώ εκάστη, επιμερίζεται δε ως εξής :
1) ο Δήμος Αμυνταίου κατέχει 1346 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη
και σε σύνολο 3.943,78 ευρώ ήτοι 5,98 % του μετοχικού κεφαλαίου.
2) ο Δήμος Άργους Ορεστικού κατέχει 936 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ
εκάστη και σε σύνολο 2.742,48 ευρώ ήτοι 4,16% του μετοχικού κεφαλαίου.
3) ο Δήμος Βελβενδού κατέχει 273 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη
και σε σύνολο 799,89 ευρώ ήτοι 1,22 % του μετοχικού κεφαλαίου.
4) ο Δήμος Βοΐου κατέχει 1.458 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη και
σε σύνολο 4.271,94 ευρώ ήτοι 6,48% του μετοχικού κεφαλαίου.
5) ο Δήμος Γρεβενών κατέχει 2.055 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη
και σε σύνολο 6.021,15 ευρώ ήτοι 9,13% του μετοχικού κεφαλαίου.
6) ο Δήμος Δεσκάτης κατέχει 464 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη και
σε σύνολο 1.359,52 ευρώ ήτοι 2,06% του μετοχικού κεφαλαίου.
7) ο Δήμος Εορδαίας κατέχει 3.616 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη
και σε σύνολο 10.594,88 ευρώ ήτοι 16,07% του μετοχικού κεφαλαίου.
8) ο Δήμος Καστοριάς κατέχει 2.845 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη
και σε σύνολο 8.335,85 ευρώ ήτοι 12,65% του μετοχικού κεφαλαίου.
9) ο Δήμος Κοζάνης κατέχει 5.662 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη και
σε σύνολο 16.589,66 ευρώ ήτοι 25,17% του μετοχικού κεφαλαίου.
10) ο Δήμος Νεστορίου κατέχει 210 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη
και σε σύνολο 615,30 ευρώ ήτοι 0,93% του μετοχικού κεφαλαίου.
11) ο Δήμος Πρεσπών κατέχει 124 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη
και σε σύνολο 363,32 ευρώ ήτοι 0,55% του μετοχικού κεφαλαίου.
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12) ο Δήμος Σερβίων κατέχει 903 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη και
σε σύνολο 2.645,79 ευρώ ήτοι 4,01% του μετοχικού κεφαλαίου.
13) ο Δήμος Φλώρινας κατέχει 2.608 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη
και σε σύνολο 7.641,44 ευρώ ήτοι 11,59% του μετοχικού κεφαλαίου.
ΑΡΘΡΟ 42ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το πρώτο Δ.Σ. της Εταιρίας του οποίου η θητεία ορίζεται μέχρι την πρώτη έκτακτη Γ.
Σ., η οποία θα συγκληθεί εντός εξαμήνου από τη σύσταση, για την εκλογή Δ.Σ., θα
αποτελείται από τα εξής μέλη : 1.Ζαρομυτίδης Ευστάθιος,
Τ.Ε.Δ.Κ. Καστοριάς,
2.Μησιάλης Τρύφων,Τ.Ε.Δ.Κ. Φλώρινας, 3. Καραγιάννης Μιχάλης Τ.Ε.Δ.Κ. Γρεβενών,
4.Θεοδωρίδης Νικόλαος Τ.Ε.Δ.Κ. Κοζάνης,
5.Μπαλλής Νικόλαος, Δήμος
Καστοριάς 6..Χάσιος Γρηγόριος, Δήμος Φλώρινας, 7.Βάϊος Βάϊος, Δήμος Γρεβενών,
8.Μαλούτας Λάζαρος, Δήμος Κοζάνης, 9.Γκάσης Νικόλαος, περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας. Οι ελεγκτές πρώτης χρήσης είναι:
1.Νικόλαος Βαχτσεβάνος του Αθανασίου λογιστής, κάτοικος Κοζάνης.
2.Εμμανουήλ Πατσιλιάς του Παρασκευά, λογιστής, κάτοικος Κρόκου Κοζάνης
3.Αννα Τσικρίκη του Θωμά, δικηγόρος, κάτοικος Κοζάνης Κατά τα λοιπά ισχύει το
αρχικό καταστατικό του υπ’αρ.11079/1997 συμβολαίου μου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΑΡΘΡΟ 43ο
Κάθε ποσό που τυχόν θα χορηγηθεί στην Εταιρεία από το Κράτος, από
οποιονδήποτε άλλο οργανισμό ή Φορέα για το σκοπό κάλυψης των δαπανών
κατασκευής των εγκαταστάσεων κάθε μορφής και προμήθειας του απαιτούμενου
(παραγωγικού) εξοπλισμού μέσων από την εταιρεία, δεν θα αποτελεί αύξηση
κεφαλαίου.
Η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλάβει περίοδο που θα αρχίζει από τη νόμιμη
σύσταση της εταιρείας και θα λήγει στις 31 του Δεκέμβρη του έτους 1999.
Ιδρυτικές δαπάνες ανέρχονται σε 800.000 δραχμές περίπου.
ΑΡΘΡΟ 44ο
Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου εξ υπαρχής παρισταμένου του Δικηγόρου
Χαρισίου Τζήμκα το οποίο θεωρημένο νομίμως από τον Δικηγορικό Σύλλογο
Κοζάνης προσαρτάται στο παρόν.
Αναφέρεται ότι το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου του δικηγόρου των
συμβαλλομένων Χαρισίου Τζήμκα με αριθμό φορολ. μητρώου 44668882 και
μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης 223 παρισταμένου στο παρόν και το
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οποίο σχέδιο θεωρήθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης με την προείσπραξη
της Δικηγορικής σχετικής αμοιβής του από δραχμές …...........
ΑΡΘΡΟ 45ο
Με το καταστατικό αυτό, παρέχεται απ' όλους τους συμβαλλομένους η ειδική
εντολή και πληρεξουσιότητα στον Χαρίσιο Τζήμκα, δικηγόρο, κάτοικο Κοζάνης να
υποβάλλει το καταστατικό αυτό στη Νομαρχία Κοζάνης και να εκπροσωπήσει τους
ιδρυτές έναντι αυτής, έχοντας την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και
πληρεξουσιότητα, όπως για τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις λαθών του καταστατικού, ή για συμπληρώσεις, ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το νόμο
κατά το στάδιο της έγκρισης του, να υπογράψει κάθε απαραίτητη
συμβολαιογραφική πράξη, που θα ισχύει σαν αμφιμερής από τους ιδρυτές, για
συμπλήρωση ή τροποποίηση του καταστατικού αυτού.
Επίσης ο παραπάνω δικηγόρος εξουσιοδοτείται για να αποδέχεται κοινοποιήσεις
εγγράφων στο όνομα της ιδρυόμενης εταιρείας, μέχρι την σύστασή της και να φροντίσει, όπως επιβάλλεται για τη νόμιμη δημοσίευση του καταστατικού αυτού στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης μετά την έγκριση.
Οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε ενέργεια που δεν έχει γίνει
από τους ίδιους, παραιτούμενοι από τώρα από κάθε ένσταση κατά του κύρους του
τροποποιημένου καταστατικού σύμφωνα με τα παραπάνω.
ΑΡΘΡΟ 46ο
Για ότι στο καταστατικό αυτό, δεν ορίζεται διαφορετικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις
του Ν.2190/1320 "περί Ανωνύμου Εταιρείας" καθώς και σχετικές άλλων νόμων και
διαταγμάτων.
Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον
Χαρίσιο Τζήμκα Δικηγόρο, κάτοικο Κοζάνης, να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για
έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί σε κάθε Αρχή, καθώς και
να καταρτίσει και υπογράφει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο,
με το οποίο θα γίνει κάθε τροποποίηση, συμπλήρωση ή διόρθωση του παρόντος
που επιβάλλεται από το νόμο στο στάδιο της έγκρισης και δηλώνουν ότι
παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρηση για την εγκυρότητα οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης του καταστατικού αυτού. Οι δαπάνες για τη σύσταση της
εταιρείας αυτής και ειδικότερα για δικηγορική αμοιβή, φόρους με τις προσαυξήσεις
αυτών, τέλη δημοσιεύσεων και συμβολαιογραφικά δικαιώματα ανέρχονται στο
ποσό των 360.000 δραχμών περίπου και βαρύνουν την εταιρεία. Το καταστατικό
αυτό συντάχτηκε με βάση το σχέδιο της πληρεξουσίου δικηγόρου των
συμβαλλομένων κ. Χαρισίου Τζήμκα στο οποίο σχέδιο προσαρτάται η υπ'αριθμ. .../1997 απόδειξη του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.
Λαμπρόπουλος Δημήτριος
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Ακριβές αντίγραφο
Κοζάνη 29/08/2019
Για την ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Δημήτριος Λαμπρόπουλος
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