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ΕΤΑΙΡΟΙ: Αικατερίνη Καραγιάννη του Χρήστου και της Κούλας, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αθανασίου Διάκου αρ. 
26Α, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΟ 090471/Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 077048730 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και με ηλεκτρονική 
διεύθυνση katerinacarayannis@gmail.com και Β) Μαρία Καραγιάννη του Χρήστου και της Κούλας, κάτοικος 
Κηφισιάς Αττικής οδός Φειδίου αρ. 7, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΚ 203294/Α.T. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 065337467 Δ.Ο.Υ. 
Κηφισιάς και με ηλεκτρονική διεύθυνση mcarayannis@carayannis.gr. 
 
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται για όλη τη διάρκειά της στην Αικατερίνη 
Καραγιάννη του Χρήστου και της Κούλας, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αθανασίου Διάκου αρ. 26Α, κάτοχος Δ.Α.Τ. 
ΑΟ 090471/Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 077048730 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και με ηλεκτρονική διεύθυνση 
katerina.carayannis@gmail.com, η οποία θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία και θα ενεργεί κάθε πράξη 
διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, υπογράφοντας κάτω από 
την εταιρική επωνυμία. 
 
ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου του νομού Αττικής και τα γραφεία της εταιρείας 
βρίσκονται στο επί της οδού Χατζηαντωνίου 25-27 - Τ.Κ. 151 24 – Μαρούσι. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ διαιρούμενο 
συνολικά σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ένα (1,00) ευρώ το καθένα. 
Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου ορίζεται κατ' ελάχιστο σε ένα (1,00) ευρώ. Το κεφάλαιο της εταιρείας 
καταβλήθηκε από τους εταίρους σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας ως εξής: α) Η Αικατερίνη Καραγιάννη του 
Χρήστου κατέβαλλε στο ταμείο της εταιρείας δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ και καλύπτει δυο 
χιλιάδες πεντακόσια εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα ένα (1,00) ευρώ και β) Η Μαρία Καραγιάννη 
του Χρήστου κατέβαλλε στο ταμείο της εταιρείας ευρώ δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ και καλύπτει 
δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα ένα (1,00) ευρώ. Στα 
κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας οι εταίροι συμμετέχουν κατ' αναλογία ίση με τη συμμετοχή τους στην 
Εταιρεία, δηλαδή η Αικατερίνη Καραγιάννη κατά ποσοστό 50% και η Μαρία Καραγιάννη κατά ποσοστό 50%. 
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