ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ
Στην \ σήμερα στις \ του μηνός \

του έτους δύο χιλιάδες \

(200\), ημέρα \, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό \ αριθμός
\, παρουσιάστηκε\ σ' εμένα τ\ Συμβολαιογράφο \, ΑΦΜ \, Δ.Ο.Υ. \
και κάτοικο \ [όνομα συμβολαιογράφου με κεφαλαία], \ μη
εξαιρούμεν\ από το νόμο

Ο ανωτέρω ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε
ότι διορίζει ειδικό πληρεξούσιο, αντιπρόσωπο και αντίκλητό τούτον
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ του ΑΡΧΟΝΤΗ και της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ,
Α.Φ.Μ. 009390481, που γεννήθηκε το έτος 1941 στα Πετρωτά
Ορεστιάδας Έβρου και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη Έβρου,
οδός Νεάπολης αριθμός 18, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής
Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 413100 που εκδόθηκε στις 3/8/2007
από την Υ.Α. Αλεξανδρούπολης, προς τον οποίο χορηγεί Την
ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, ενεργώντας
είτε από κοινού είτε ο καθένας μεμονωμένα:
Να συστήσει για λογαριασμό τού εντολέα, με οποιαδήποτε φυσικά
ή νομικά πρόσωπα ή και με τον εαυτό του, συμβαλλόμενος με
αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα,
ανώνυμη εταιρεία κατά την απόλυτη κρίση του, να καταρτίσει το
καταστατικό της εταιρείας να προσδιορίσει την επωνυμία, την

έδρα, το σκοπό, τη διάρκεια, το μετοχικό κεφάλαιο και το ποσοστό
συμμετοχής τού εντολέα σ' αυτό και με λοιπούς όρους και
συμφωνίες της απολύτου εγκρίσεώς του.
Να διορίζει το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σχετική
εντολή των ιδρυτών, άλλως κατά την κρίση του, καθώς και τους
ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
από τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει.
Να υπογράψει το καταστατικό της εταιρείας. Να υποβάλει το
καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή ή
Υπηρεσία, στην επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, και
να τον εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή με την ειδικότερη ανέκκλητη
εντολή και πληρεξουσιότητα, κατά το στάδιο της έγκρισης, να
υπογράψει ως αντιπρόσωπός του, συμβολαιογραφική πράξη για
συμπλήρωση ή τροποποίηση του καταστατικού λόγω τυχόν
παραλείψεων ή διορθώσεων ή γενικά τροποποιήσεων που
επιβάλλονται από το Νόμο ή ελεύθερα κατά την κρίση του, να το
καταχωρήσει στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, να
συνομολογεί οποιουσδήποτε περαιτέρω όρους και συμφωνίες για
τη λειτουργία της εταιρείας που θα συσταθεί και να ενεργεί
οτιδήποτε απαιτείται για τη σύσταση και γενικά λειτουργία της
εταιρείας αυτής.
Να παρέχει τις ειδικές εντολές προς την αρμόδια Υπηρεσία Μιας
Στάσης να προβεί στη συμπλήρωση
αρμόδιες

αρχές,

κάθε

είδους

και υποβολή προς τις
αιτήσεων,

δηλώσεων,

δικαιολογητικών και βεβαιώσεων που είναι απαραίτητες, όπως
αίτηση προς το αρμόδιο Επιμελητήριο για την καταχώρηση της
επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της υπό σύσταση ως άνω

Φύλλο 2
εταιρίας και την εγγραφή της σ’ αυτό, αίτηση καταχώρησης της
σύστασης της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., αίτηση προς τους αρμόδιους
κατά περίπτωση ασφαλιστικούς οργανισμούς για την εγγραφή
φυσικού/ών προσώπου/ων στα μητρώα των κατά περίπτωση
αρμόδιων οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης: Ενιαίο Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), άλλο φορέα ασφάλισης, αίτηση
για χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και αριθμού
μητρώου

κοινωνικής

ασφάλισης

(ΑΜΚΑ)

εταίρου,

φυσικού

προσώπου ή νομικού (αλλοδαπού) προσώπου, εφόσον δεν
διαθέτει ήδη ή του νομικού προσώπου μετά τη σύστασή του. Να
προβεί στην είσπραξη των ποσών Φόρου Συγκέντρωσης
Κεφαλαίου, Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας,
Δικαιώματος εγγραφής στον ΟΑΕΕ εφόσον απαιτείται, καθώς και
κάθε άλλου ποσού η είσπραξη του οποίου θα απαιτηθεί κατά τη
διαδικασία σύστασης της ανωτέρω εταιρείας και στην απόδοσή
των ποσών στους τελικούς δικαιούχους αυτών. Να αναζητήσει και
παραλάβει τα σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες, Φορείς και Οργανισμούς, Να αιτηθεί από την
Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ τη χορήγηση κωδικού χρήστη και
κωδικού πρόσβασης για την εξ αποστάσεως πρόσβαση στο
πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ και να προβεί σε κάθε άλλη
απαιτούμενη ενέργεια ακόμη κι αν δεν αναφέρεται ρητά στην
παρούσα, προκειμένου να συσταθεί σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5
του ίδιου ως άνω νόμου η υπό σύσταση εταιρεία.
Να παραλαμβάνει κάθε έγγραφο που απευθύνεται προς τον
εντολέα, με οποιαδήποτε ιδιότητα, διοριζόμενος με το παρόν
πληρεξούσιο και αντίκλητός του, στον οποίο θα επιδίδεται κάθε
έγγραφο και εισαγωγικό ακόμη δίκης.
Να διορίζει και άλλους πληρεξουσίους, δικηγόρους ή όχι, με τις
ίδιες ή λιγότερες εντολές και να τους ανακαλεί νόμιμα.

Ο εντολέας δήλωσε ότι εγκρίνει και αναγνωρίζει από σήμερα όλες
τις πράξεις του πληρεξουσίου του, που ενήργησε ή θα ενεργήσει
στα πλαίσια των παρεχομένων εντολών, ως νόμιμες, έγκυρες,
ισχυρές και απρόσβλητες και σαν να έγιναν από αυτόν τον ίδιο και
ότι το πληρεξούσιο αυτό ισχύει μέχρι να ανακληθεί και να
γνωστοποιηθεί νόμιμα η ανάκλησή του.
Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το πληρεξούσιο
αυτό, σε \ φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου / ευρώ για το
πρωτότυπο και / ευρώ για τ/ αντίγραφ/.
παρόντος, καθώς και για

Για δικαιώματα του

δικαιώματα εκδόσεως /

αντιγράφ/

εισπράχθηκαν ευρώ /. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων
εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ /.
Το πληρεξούσιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το
ακούσει ο εντολέας, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό
του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ ο/η συμβολαιογράφος, όπως
ο νόμος ορίζει.
ΟΕΝΤΟΛΕΑΣ Ο/Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

