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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «INTERCONTINENTAL 

ΙNTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» 

ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ» ΜΕ 

ΑΡ. ΓΕΜΗ 120108101000 μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 

2020 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I  

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

 

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL 

INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ», 

και τον διακριτικό τίτλο INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.». 

 

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας, η επωνυμία της θα εκφράζεται ως 

«INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL REAL ESTATE INVESTMENT 

COMPANY» και ο διακριτικός της τίτλος ως «INTERCONTINENTAL 

INTERNATIONAL REIC». 

 

ΑΡΘΡΟ 2  

ΣΚΟΠΟΣ 

 

Σκοπός της εταιρίας είναι αποκλειστικά η διενέργεια επενδύσεων κατά τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του ν. 2778/1999, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, καθώς 

και η λειτουργία της ως Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων με εσωτερική 

διαχείριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4209/2013, όπως εκάστοτε ισχύει.  

 

ΑΡΘΡΟ 3  

ΕΔΡΑ 

 

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων νομού Αττικής. 

 

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή 

πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από τη νόμιμη 

σύστασή της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ  

 

ΑΡΘΡΟ 5  

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα δύο 

εκατομμυρίων (42.000.000) ευρώ, διαιρούμενο συνολικά σε δέκα εκατομμύρια 

πεντακόσιες χιλιάδες (10.500.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, 

ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. 

 

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώθηκε ως ακολούθως: 

Α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε κατά τη σύστασή της σε 

τριάντα ένα εκατομμύρια και πεντακόσιες χιλιάδες (31.500.000) ευρώ, διαιρούμενο σε 

τριακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες (315.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ 

εκάστη, είχε δε καλυφθεί ολοσχερώς από τους ιδρυτές της. 

Β) Με την από 24.03.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 

εταιρίας (i) μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας από εκατό (100,00) 

ευρώ σε τέσσερα (4,00) ευρώ εκάστη με αντίστοιχη αύξηση του συνολικού αριθμού 

τους σε επτά εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (7.875.000) και (ii) το 

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών ποσού δέκα 

εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (10.500.000) ευρώ, με έκδοση δύο 

εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (2.625.000)νέων κοινών ονομαστικών 

μετοχών, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ εκάστη. 

Έτσι πλέον το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 

σαράντα δύο εκατομμυρίων (42.000.000) ευρώ, διαιρούμενο συνολικά σε δέκα 

εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (10.500.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου 

μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ εκάστη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

 

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό 

Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο 

τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, 

μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί 

τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. 

Η ως άνω εξουσία μπορεί να παραχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να 

αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που 

είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο 

η εν λόγω εξουσία. 

Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική 

Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση 

και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.  
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2. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της 

εταιρίας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 

περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή 

μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού 

μετοχικού κεφαλαίου. 

 

3. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 

και 2 του άρθρου αυτού, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, που όμως δεν 

υπόκεινται σε διοικητική έγκριση. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να 

αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη 

σύσταση της εταιρίας, σύμφωνα με την ως άνω παρ. 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα 

με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

 

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης 

αυτής που γίνεται με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής 

τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το 

ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη 

συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 

του ν. 4548/2018. Εάν η εταιρία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσοτέρων κατηγοριών, 

στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος 

της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου 

με μετοχές μίας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα 

προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη 

άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι 

νέες μετοχές.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΜΕΤΟΧΕΣ 

 

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 

4548/2018 και το άρθρο 21 παρ. 9 του ν. 2778/1999, όπως ισχύει. 

 

2. Για όσο διάστημα οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών, οι μετοχές της είναι άυλες κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.  

 

3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρον για 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από αυτή. 

 

. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, 

επιτρέπεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III  

ΜΕΤΟΧΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 
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1. Ως μέτοχος έναντι της εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του 

Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό 

Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία». Η ως άνω καταχώρηση στα παραπάνω 

αρχεία συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων 

της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες 

λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. 

 

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση 

συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο 

από έναν κοινό αντιπρόσωπο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής, 

συγκαλούμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο και δικαιούμενο να αποφασίζει για κάθε 

εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους, που απουσιάζουν 

ή διαφωνούν. 

 

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: 

α.   τροποποίηση του καταστατικού,  

β.   αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,  

γ.   εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,  

δ.   έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως 

ισχύει, και την απαλλαγή  των ελεγκτών, 

ε.   έγκριση των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,  

στ. διάθεση των ετήσιων κερδών, 

ζ.   συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση 

της    εταιρίας, 

η.   διορισμό εκκαθαριστών 

θ. έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και 

της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του  ν. 4548/2018 όπως ισχύει και 

ι.   έκδοση ομολογιακού δανείου. 

 

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται: 

α. αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά 

ανατίθενται από το νόμο στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που 

επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.  

β. η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό 

Συμβούλιο, στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.  

γ. Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου 
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δ. η εκλογή, κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν.4548/2018, 

συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την 

ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, 

ε. Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία 

που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της 

απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης 

κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή 

περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης 

ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν 

τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις 

στ. Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 

του άρθρου 162 

ζ. Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 κερδών ή 

προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του 

διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση. 

 

4. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που παρίστανται είτε 

αυτοπροσώπως είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με την 

εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. Η κοινοποίηση του διορισμού, της 

ανάκλησης ή της αντικατάστασης των αντιπροσώπων των μετόχων μπορεί να γίνει και 

με ηλεκτρονικά μέσα, και ιδίως μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, κατά τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση για σύγκληση γενικής 

συνέλευσης.  

 

5. Μέτοχοι καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτές της Εταιρείας, ως 

και λοιπά πρόσωπα της παραγράφου 2 άρθρου 127 ν.4548/2018 μπορούν να 

συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα 

ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο που τη συγκαλεί. 

Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των 

ανωτέρω, συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα 

ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ.1 του ν.4548/208 ή σε 

τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα. Tο διοικητικό συμβούλιο 

δύναται να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά 

θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα 

ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 ν.4548/2018 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων 

της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο 

(1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

 

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται 

επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της 

συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον 

ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 
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εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι 

το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. 

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και 

ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την 

περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον 

πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην 

επαναληπτική. 

 

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 

ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα 

επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον τα 

δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για 

αποφάσεις που αφορούν:  

α.  μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,  

β.  μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,  

γ. επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,  

δ. αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του  άρθρου  6 του 

παρόντος καταστατικού ή που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων ή που 

γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,  

ε. μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του 

άρθρου 21 και την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει,  

στ. μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,  

ζ. συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διαρκείας  ή    

διάλυση της Εταιρείας,  

η. παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 6 

του παρόντος καταστατικού, και 

θ. σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό 

ορίζουν ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση 

απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία της παρούσας παραγράφου.  

 

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη 

συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική 

συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα 

από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική 

Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής 

ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του 

μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.  

 

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος 

και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για 

την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν 
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τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στην κάθε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε 

επαναληπτική. 

 

4. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με 

πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του ή σε περίπτωση 

κωλύματος οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη Γραμματέα εκτελεί 

προσωρινά αυτός, που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 

 

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση 

προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη 

ψηφολέκτη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

1. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής 

Συνέλευσης και το Γραμματέα της. 

 

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 

υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του ή από μέλος του Δ.Σ., 

ειδικά εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 

που υποβάλλεται στις κατά το νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ - ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως 

έντεκα (11) μέλη. 

 

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των 

ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων της εταιρίας.  
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Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο 

αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 

που τα εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 

1 με σκοπό την αναπλήρωση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που 

παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

 

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής. Κατ' εξαίρεση, η 

θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός 

της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη 

λήξη της θητείας του. 

 

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε 

επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. 

 

5. Οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλονται 

σύμφωνα με την Πολιτική Αμοιβών Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία συντάσσεται 

σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.  

 

6. Ειδικώς ορίζεται ότι επιτρέπεται να χορηγηθεί αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή 

στα κέρδη της χρήσεως, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 

109 ν.4548/2018. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά 

τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του 

σκοπού της, χωρίς κανέναν περιορισμό (με εξαίρεση τα θέματα που υπάγονται στην 

αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) και να εκπροσωπεί την εταιρία 

δικαστικώς και εξωδίκως. 

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των 

εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα 

πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους, 

καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των ανατιθέμενων εξουσιών. Τα πρόσωπα 

στα οποία ανατίθενται οι ανωτέρω εξουσίες δεσμεύουν την εταιρία, ως όργανα αυτής, 

σε όλη την έκταση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται 

σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους 

Αντιπροέδρους. 
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2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους 

Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. 

 

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον 

Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των 

αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που 

ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του, 

που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους, με οποιονδήποτε άλλο 

τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή, με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των 

παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν 

εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο 

γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει 

για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.  

 

2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο 

τρόπο, απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα 

υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της 

εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την 

προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το 

ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε 

κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18  

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά, 

που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας, το απαιτούν. 

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο, εκτός της 

έδρας της εταιρίας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση 

αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην 

πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 

 

3. Είναι δυνατή η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη ή κλήση 

συνδιάσκεψης ή με άλλα μέσα επικοινωνίας τα οποία επιτρέπουν σε όλα τα πρόσωπα 

που λαμβάνουν μέρος στη συνεδρίαση να ακούν το ένα το άλλο, και σύμφωνα με όσα 

ορίζονται από την οικεία νομοθεσία, υπό τον όρο ότι τουλάχιστον ένα μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου θα βρίσκεται στην έδρα της εταιρίας και θα ορίζεται ως ο 

Γραμματέας της συνεδρίασης.  

 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με 
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πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2), τουλάχιστον, εργάσιμες ημέρες, 

πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση μπορεί να γνωστοποιείται και μέσω 

τηλεομοιοτυπικού μηνύματος ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην πρόσκληση 

πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά 

η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. 

 

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη 

του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι 

υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να 

συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην 

αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που 

θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν δεν συγκληθεί το Διοικητικό 

Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, 

επιτρέπεται στα μέλη, που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό 

Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας 

των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από αναπληρωματικό μέλος. Κάθε σύμβουλος 

μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο, που απουσιάζει. 

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν 

παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, 

ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να 

είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται 

τυχόν προκύπτον κλάσμα. 

 

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 

συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός αν άλλως 

προβλέπεται από το νόμο. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20  

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. 

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται 

από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του ή από μέλος του Δ.Σ., ειδικά 

εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που 

υποβάλλεται στις κατά το νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI  

ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21  

ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

 

1. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που 

λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία 

νομοθεσία. 

 

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από τους ορκωτούς ελεγκτές - 

λογιστές, τους οποίους εκλέγει η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 1 του 

παρόντος άρθρου.  

 

3. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του 

τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22  

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου 

και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η ) Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 23  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

 

1. Η εταιρία διανέμει ετησίως στους μετόχους της μέρισμα επί των ετήσιων καθαρών 

προς διανομή κερδών της σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης και εντός του κανονιστικού πλαισίου των Α.Ε.Ε.Α.Π και λοιπών 

εφαρμοστέων νόμων.. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επιτρέπεται η διανομή 

μερίσματος χαμηλότερου ποσοστού έως των ορίων του ν. 4548/2018 ή η μη διανομή 

μερίσματος από την εταιρία είτε προς το σχηματισμό έκτακτου αφορολογήτου 

αποθεματικού από λοιπά έσοδα εκτός από κέρδη κεφαλαίου είτε προς δωρεάν 

διανομή μετοχών προς τους μετόχους με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά τα 

οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4548/2018. 

 

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική 

Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν 

ποσό, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 



 

 
 

12 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII  

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 24 

 

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι εκάστοτε 

ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν σε ανώνυμες εταιρίες 

και σε εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν. 2778/1999, όπως ισχύει. 

 

 

Νέο κωδικοποιημένο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«INTERCONTINENTAL ΙNTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «INTERCONTINENTAL 

INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ» με αρ. ΓΕΜΗ  120108101000, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει σε συνέχεια των από 13 Φεβρουαρίου 2014, 20 Μαρτίου 2015, 24 

Μαρτίου 2016, και 7 Απριλίου 2017 τροποποιήσεων, υπογράφουν ο Πρόεδρος 

και ο Γραμματέας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας 

που έλαβε χώρα στις 30.06.2020. 

 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γραμματέας 

 

      

_________________________  _________________________

      

 

 

 


