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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Σύστασης της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία ΠΡΙΜΙΟΥΜ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και καταχώρισης της 

σύστασής της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 

Την 29/03/2017 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 

142052607000, ύστερα από έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 5Α παρ. 2 του ν. 3853/2010, ως ισχύει,  

η πράξη σύστασης της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΙΜΙΟΥΜ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το 

διακριτικό τίτλο PREMIUM COACHES&TOURISM IKE. 

   Η ως άνω ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 142052607000 

     Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής: 

   1. Επωνυμία - Διακριτικός τίτλος: ΠΡΙΜΙΟΥΜ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - PREMIUM COACHES&TOURISM IKE 

   2. Έδρα: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 108, ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

   3. Σκοπός: 1. Η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικού γραφείου (που αφορά ακόμα και 

ενδεικτικώς, την έκδοση αεροπορικών, ακτοπλοϊκών και χερσαίων εισιτηρίων, την πλήρη ή μερική 

διοργάνωση μονοήμερων ή πολυήμερων εκδρομών σε οποιοδήποτε μέρος και τόπο του 

εσωτερικού της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού με οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς, οδικά, 

ακτοπλοϊκά και αεροπορικά, ακόμα και με διανυκτερεύσεις σε οποιοδήποτε κατάλυμα επιλογής της 

εταιρείας (ξενοδοχειακές μονάδες , ξενώνες, παραδοσιακοί ή μη , κάμπινγκ κ.λ.π.) 

2.Η εκμετάλλευση τουριστικών λεωφορείων ιδιοκτησίας της εταιρείας ή και τρίτων, η ενοικίαση 

(ακόμη και οδηγό η ιδιοκτήτη) και πρακτόρευση αυτών, η ενοικίαση αυτοκινήτων και πρακτόρευση 

αυτών, η ενοικίαση σκαφών και πρακτόρευση αυτών αλλά και οποιοδήποτε μεταφορικού μέσου 

είτε χερσαίου , είτε ακτοπλοϊκού, είτε υπέργειου .  

3. Υπηρεσίες κράτησης για οργανωμένα ταξίδια. 

4. Υπηρεσίες κράτησης για λεωφορεία και για ενοικίαση οχημάτων 



5. Υπηρεσίες πώλησης ατμοπλοϊκών εισιτηρίων με προμήθεια για το εσωτερικό και το εξωτερικό 

και πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων, μεταφοράς προσώπων με προμήθεια 

6. Υπηρεσίες γραφείων διοργάνωσης οργανωμένων περιηγήσεων. 

7. Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και κράτησης για κατάλυμα, κρουαζιέρες, οργανωμένα 

ταξίδια, για σιδηρόδρομους, για ενοικίαση οχημάτων καθώς και υπηρεσίες ταξιδιωτικών 

πρακτορείων και κρατήσεις και μεταφορά. 

8. Υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία. 

9. Υπηρεσίες ειδικού σκοπού τακτικής οδικής μεταφοράς επιβατών. 

10. Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς επιβατών για περιήγηση σε αξιοθέατα. 

11. Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών επιβατών. 

12. Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλου χερσαίου μεταφορικού εφοπλισμού 

χωρίς οδηγό.  

13. Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων, οχημάτων, λεωφορείων, μεταχειρισμένων λεωφορείων. 

14. Εμπορικοί αντιπρόσωποι, που μεσολαβούν στην πώληση λεωφορείων. 

Την άσκηση τουριστικών δραστηριοτήτων οπουδήποτε και οποτεδήποτε εκείνη επιθυμεί. Τη 

διεξαγωγή οποιασδήποτε άλλης εργασίας, την οποία η εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή 

συμπληρωματική με τους παραπάνω σκοπούς. 

 

 Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια και ειδικότερα 

μπορεί:  

 α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε 

εταιρικού τύπου. 

 β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να 

συνιστά και κοινοπραξίες.  

 γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. 

 δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή 

σκοπό. 

 ε) Η Γενική Συνέλευση των εταίρων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες 

δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας. 

  

 

   4. Διάρκεια: 20 έτη 

   5. Συνολικές Εισφορές: 5000 ευρώ 

   6. Συνολικός αριθμός εταιρικών μεριδίων 0 ονομαστικής αξίας εκάστου και συγκεκριμένα μερίδια 

που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακές εισφορές 

και μερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές 

7. Εταίροι: 

 



ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΦΜ: 043605418, ΑΔΤ:Χ042531 , δ/νση 

κατοικίας: ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ 40 ΜΕΓΑΡΑ, ο οποίος για  

1) κεφαλαιακή εισφορά αξίας 5,000 έλαβε 90% ή / μερίδια 

2) εξωκεφαλαιακή εισφορά αξίας 0 έλαβε % ή / μερίδια 

3) εγγυητική εισφορά αξίας 0 έλαβε % ή / μερίδια 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΑΦΜ: 143984048, ΑΔΤ:ΑΒ211934 , δ/νση κατοικίας: 

ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ 40 ΜΕΓΑΡΑ, ο οποίος για  

1) κεφαλαιακή εισφορά αξίας 5,000 έλαβε 10% ή / μερίδια 

2) εξωκεφαλαιακή εισφορά αξίας 0 έλαβε % ή / μερίδια 

3) εγγυητική εισφορά αξίας 0 έλαβε % ή / μερίδια 

       

 

 

8. Διαχειριστές: 

 

* ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΦΜ: 043605418, ΑΔΤ:Χ042531 , δ/νση 

κατοικίας: ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ 40 ΜΕΓΑΡΑ 

  

 

 

      Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών 

                                                                                        ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΕΔΕ , 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΤΡΑΚΗ 10, ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

 

    


