
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
της  

PACOS I.K.E. 

Συνεδρίαση αρ. 15/2018 

Στην Πρέβεζα σήμερα 20/05/2018,  ημέρα Κυριακή  και ώρα 12:00, συνήλθαν τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία PACOS ιδιωτικής κεφαλαιουχικής 
εταιρείας με ΑΦΜ 800613212 και τον διακριτικό τίτλο PACOS IKE με αριθμό ΓΕΜΗ 
132189743000 σε έκτακτη Συνεδρίαση στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Δημ Κρόκου 
68 Πρέβεζα, ύστερα από πρόσκληση του  Διαχειριστή αυτής κ. ΚΑΚΩΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ. 

Παρίστανται οι κκ. : 

ΚΑΚΩΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - Διαχειριστής 

ΚΑΚΩΝΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - Μέλος             

Η Συνέλευση των εταίρων, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό 
απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:  

Θέμα : Τροποποίηση δραστηριοτήτων ΚΑΔ της εταιρίας PACOS IKE 

Τα παραπάνω μέλη συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έγιναν αμοιβαίως  οι παρακάτω 
τροποποιήσεις του ΑΡΘΟΥ 3  (ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ). 

 Έχοντας υπόψη και το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό, οι  Νέες δραστηριότητες 
της επιχείρησης που θα προστεθούν στην παράγραφο Ε του άρθρου 3 θα είναι οι 
ακόλουθες. 
 
96.09.19.17 Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) 
47.71.71.21 Λιανικό εμπόριο γυναικείων ή κοριτσίστικων μπλουζών, πουκάμισων και 

σεμιζιέ 
47.71.71.42 Λιανικό εμπόριο καπέλων και άλλων καλυμμάτων κεφαλιού, φιλέδων μαλλιών 
47.78.86.10 Λιανικό εμπόριο απομιμήσεων κοσμημάτων 
47.75.76.12 Λιανικό εμπόριο παρασκευασμάτων ομορφιάς, μακιγιάζ, φροντίδας του 

δέρματος (συμπεριλαμβάνονται και τα αντιηλιακά) π.δ.κ.α. 
47.75.76.14 Λιανικό εμπόριο σαπουνιού και επιφανειοδραστικών οργανικών προϊόντων και 

παρασκευασμάτων, που χρησιμοποιούνται ως σαπούνι, για προσωπική υγιεινή  
 
Η δραστηριότητα 96.09.19.07 peircing θα είναι η κύρια δρασητρίότητα και η αυτή της  
παροχής ποτών, δευτερεύουσα. 
 
Το άρθρο 3 μετά την τροποποίηση έχει ως ακολούθως 
 

Άρθρο 3 
Σκοπός 

3.1. Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι: 

Α) η εκμετάλλευση καφέ μπαρ, αναψυκτηρίου ή/και εστιατορίου, 

Β) η  διοργάνωση δεξιώσεων για γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτη, μικρές συναυλίες, κοινωνικών 

εκδηλώσεων και άλλες συναφείς δραστηριότητες, 



Γ) η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, ενοικίαση και υπενοικίαση ξενοδοχείων και  τουριστικών 

καταλυμάτων για εκμετάλλευση από την ίδια την εταιρία καθώς και η ανέγερση- κατασκευή ή και 

ανακαίνιση, βελτίωση ξενοδοχείων ή και τουριστικών καταλυμάτων για τον ίδιο σκοπό. 

Δ)  Υπηρεσίες Δερματοστιξίας ( Tattoo) με ΚΑΔ 96.09.19.09 
Ε1) Παροχή Συμβουλών σε Θέματα Μάρκετινγκ με ΚΑΔ 70221300 
Ε2) Υπηρεσίες παροχής Συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης ( εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών 
Προσώπων με ΚΑΔ 70221200 
Ε3)  Υπηρεσίες δημόσιων σχέσεων και επικοινωνίας με ΚΑΔ 70211000 

Ε4) Παραγωγή φωτοαντιγράφων, προετοιμασία εγγράφων και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες γραμματειακής 
υποστήριξης γραφείου με ΚΑΔ 82191000 
Ε5)  Συνδυασμένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου με ΚΑΔ 82111000 

 
    

 

Ε6)   Λιανικό εμπόριο κοσμηματοποιίας και μερών τους , με ΚΑΔ 47.77.82.04    
 

    
 

Ε7) Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) με ΚΑΔ  96.09.19.17 
Ε8) Λιανικό εμπόριο γυναικείων ή κοριτσίστικων μπλουζών, πουκάμισων και σεμιζιέ με 
ΚΑΔ  47.71.71.21 
Ε9) Λιανικό εμπόριο καπέλων και άλλων καλυμμάτων κεφαλιού, φιλέδων μαλλιών με ΚΑΔ 
47.71.71.42  
Ε10) Λιανικό εμπόριο απομιμήσεων κοσμημάτων με ΚΑΔ 47.78.86.10 
Ε11) Λιανικό εμπόριο παρασκευασμάτων ομορφιάς, μακιγιάζ, φροντίδας του δέρματος 
(συμπεριλαμβάνονται και τα αντιηλιακά) π.δ.κ.α. με ΚΑΔ 47.75.76.12  
Ε12) Λιανικό εμπόριο σαπουνιού και επιφανειοδραστικών οργανικών προϊόντων και 
παρασκευασμάτων, που χρησιμοποιούνται ως σαπούνι, για προσωπική υγιεινή με ΚΑΔ   
47.75.76.14  
3.2.Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί, ενδεικτικά : 
(α) να συνιστά κοινοπραξίες, να συμμετέχει σε κοινοπραξίες και σε οποιανδήποτε επιχείρηση κάθε νομικής 
μορφής κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα στην ελληνική επικράτεια ή/και στο εξωτερικό με όμοιο ή παρεμφερή 
σκοπό, 
(β) να συνεργάζεται με οποιαδήποτε επιχείρηση, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, 
παντός νομικού τύπου, καθώς και με κοινοπραξίες, 
(γ) να ενεργεί ως άμεσος ή έμμεσος αντιπρόσωπος επιχειρήσεων παντός τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή 
σκοπό, που εδρεύουν είτε στην ελληνική επικράτεια είτε στο εξωτερικό, 
(δ) να αναθέτει έργα σε τρίτες επιχειρήσεις παντός τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και 
(ε) να ενεργεί κάθε άλλη συναφή εργασία, δραστηριότητα ή πράξη που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον 
σκοπό της εταιρείας, ακόμη και αν δεν κατονομάζεται ειδικά παραπάνω. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο για το ως άνω θέμα επικυρώνει αυθημερόν το παρόν πρακτικό. 

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς  συζήτηση, λύεται η Συνεδρίαση.  

Ο Διαχειριστής  Κακωνάς Φίλιππος 

 

Το μέλος           Κακωνάς Ηρακλής                                            


