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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 ΤΗΣ ΙΝΤRΑΚΑΤ 

ΑΡ. ΓΕΜΗ 000408501000 

  

Α Ρ Θ Ρ Ο 1 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι "INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ " και ο διακριτικός τίτλος της "ΙΝΤRΑΚΑΤ".  

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της θα 

αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και το διακριτικό τίτλο 

“ΙΝΤRΑΚΑΤ”. 

 

(β) την επέκταση του σκοπού της Εταιρείας , αφενός λόγω της ολοκληρωθείσας απόσχισης 

του κλάδου μεταλλικών κατασκευών και εισφοράς του στη θυγατρική εταιρεία FRACASSO 

HELLAS και αφετέρου λόγω επέκτασης της δραστηριότητας της Εταιρείας στα ενεργειακά 

έργα καθώς και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της, το οποίο 

διαμορφώνεται ως ακολούθως:  

Α Ρ Θ Ρ Ο 3 

ΣΚΟΠΟΣ 

1. Αντικείμενο και σκοπός της Εταιρείας είναι: 

α)  Η μελέτη εφαρμογής, ο σχεδιασμός, η εκτέλεση, η λειτουργία, η διαχείριση, η 

ανάπτυξη, η εκμετάλλευση και η συντήρηση στην ημεδαπή ή αλλοδαπή κάθε φύσεως 

τεχνικών έργων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, 

Οργανισμών και Ιδιωτών, ενδεικτικά δε Τεχνικών Έργων και Εγκαταστάσεων, καθ’ 

οιονδήποτε συνδυασμό των κατωτέρω: 

(1) Τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις 

(2) Συστήματα και Δίκτυα πληροφορικής 

(3) Βιομηχανικά και Ενεργειακά έργα πάσης φύσεως 

(4) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 

(5) Ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις 

(6) Μηχανολογικές εγκαταστάσεις 

(7) Έργα Φυσικού Αερίου 

(8) Κτιριακές εγκαταστάσεις, χωματουργικά έργα και λοιπά έργα αρμοδιότητος 
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Πολιτικού Μηχανικού 

(9) Αθλητικά έργα, Νοσοκομειακές, Ιατρικές, Εργαστηριακές, Ερευνητικές 

εγκαταστάσεις 

(10) Τουριστικές εγκαταστάσεις 

(11) Σταθμοί αυτοκινήτων 

(12) Λιμενικά Έργα 

(13) Η ανέλκυση, απομάκρυνση και εξουδετέρωση ναυαγίων, πλοίων και πλωτών 

ναυπηγημάτων ως και η πώληση ναυαγίων ή τμημάτων αυτών. 

β)  Η ανάληψη, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση κάθε φύσεως έργων 

προστασίας του περιβάλλοντος και ενδεικτικά έργα επεξεργασίας, παραγωγής ή 

διαχείρισης πόσιμου νερού, βιομηχανικού νερού, αστικών λυμάτων, βιομηχανικών 

αποβλήτων, ιλύος, στερεών αποβλήτων, απορριμμάτων, αερίων λυμάτων, έργα 

βιολογικού καθαρισμού και καθαρισμού ποταμών και λιμνών, έργα εγκαταστάσεων 

μετατροπής υδάτων σε πόσιμα και άλλων συναφών βιομηχανικών και λοιπών έργων, 

δ)  Η επίβλεψη εκτέλεσης πάσης φύσεως Έργων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. 

ε)  Η ανάληψη εργολαβικώς ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, της χρηματοδότησης, 

κατασκευής, διαχείρισης, ανάπτυξης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης παντός είδους 

Έργων και Εγκαταστάσεων, αυτοχρηματοδοτούμενων ή/και συγχρηματοδοτούμενων, 

καθ’ οιοδήποτε επιχειρηματικό σύστημα (Β.Ο.Τ./P.F.I.) και η παροχή πάσης φύσεως 

υπηρεσιών σχετικών με αυτά . 

στ)  Η έρευνα, μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή, εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής και 

αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές ή ανανεώσιμες πηγές, ως 

ενδεικτικώς η αιολική, η φωτοβολταϊκή, η θαλάσσια, τα βιοκαύσιμα. 

ζ)   Η παροχή υπηρεσιών (συμβουλευτικών ή/και τεχνικής υποστήριξης) προς τρίτους 

σχετικά με την μελέτη, κατασκευή, παραγωγή, προμήθεια, αποθήκευση  και 

εκμετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

η)   Η παραγωγή, προμήθεια, αποθήκευση, πώληση, αγορά και εν γένει εμπορία ηλεκτρικής 

ενέργειας εντός της Ελληνικής Επικράτειας σύμφωνα με το νόμο, 

συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής και εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από και 

προς την Ελληνική Επικράτεια και η απόκτηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας μέσω των εθνικών και των διεθνών ηλεκτρικών διασυνδέσεων της Ελλάδας 

με σκοπό την εξαγωγή και εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

ζ)  Η μελέτη εφαρμογής, η εκτέλεση, η επίβλεψη, η διαχείριση, η ανάπτυξη, η 

εκμετάλλευση και η συντήρηση στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή κάθε φύσεως έργων 
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του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και 

Ιδιωτών, σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  

θ)  Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανάληψη, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με τρίτα 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, της χρηματοδότησης της ανάπτυξης, της παραγωγής, της 

διαχείρισης, της λειτουργίας και της εκμετάλλευσης παντός είδους συστημάτων 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή/και έργων με συναφές αντικείμενο, 

αυτοχρηματοδοτούμενων ή/και συγχρηματοδοτούμενων, καθ’ οιοδήποτε 

επιχειρηματικό σύστημα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.  

ι)  Η ίδρυση, λειτουργία, εκμίσθωση, μίσθωση, συντήρηση, εγκατάσταση και εν γένει 

διαχείριση και εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης, συστημάτων ελεγχόμενης 

στάθμευσης και πλυντηρίων οχημάτων . 

ια)  Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισμούς του 

Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και 

Ιδιωτών συναφούς με τον σκοπό της Εταιρίας αντικειμένου.  

ιβ)  Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και μεταφορά κάθε φύσεως προϊόντων 

και υλικών σχετιζομένων με τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο Έργα και 

Εγκαταστάσεις στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και η εν γένει άσκηση πάσης συναφούς προς 

τον σκοπό της Εταιρίας εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας.  

ιγ)  Η δημιουργία και εγκατάσταση συγκροτημάτων παραγωγής μπετόν, προϊόντων 

προκατασκευής σκυροδέματος, ασφαλτικών και λατομικών αδρανών για εμπορία, 

μεταφορά και ιδία χρήση.  

ιδ)  Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, 

συντήρηση κάθε φύσεως εξοπλισμού σχετιζομένου με τα αναφερόμενα στο παρόν 

άρθρο Έργα και Εγκαταστάσεις στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. 

ιε) Η ανάληψη αντιπροσωπειών διαφόρων εμπορικών και βιομηχανικών οίκων της 

ημεδαπής ή της αλλοδαπής, παραγωγής, εμπορίας ή διακίνησης προϊόντων, υλικών, 

μηχανημάτων, εξοπλισμού και γενικά εμπορευμάτων, σχετιζομένων με τα 

αναφερόμενα στο παρόν άρθρο Έργα και Εγκαταστάσεις στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.  

ιστ)  Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων καθώς και η 

ανέγερση ακινήτων επί οικοπέδων ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων με το σύστημα 

αντιπαροχής ή άλλο επιχειρηματικό σύστημα. 

ιζ)   Η μίσθωση κινητών ή ακινήτων με leasing, για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, 

τηρουμένων των διατάξεων του ν.1665/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.  

ιη)  Όλες οι συναφείς των ανωτέρω δραστηριότητες. 
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Προς επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται : 

α)  να ιδρύει ή/και να συμμετέχει σε οιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου 

ή παρεμφερούς σκοπού, υπό οιονδήποτε εταιρικό τύπο, καθώς επίσης σε 

κοινοπραξίες. 

β)  να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού  

γ)  να συμμετέχει ή συνεργάζεται δι’ ιδίων κεφαλαίων, με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες 

οιασδήποτε νομικής μορφής, υφιστάμενες ή που θα ιδρυθούν, στην ημεδαπή ή 

αλλοδαπή, που έχουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς  

δ)  να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά 

των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της Εταιρείας και 

ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και 

εμπράγματες.  

ε)  να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενεγγύων πιστώσεων, σε Ευρώ ή ξένο 

νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται 

ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού 

σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες. 

Α Ρ Θ Ρ Ο 5 

Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 

[………………………..] 

19. Δυνάμει της από 15.7.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 

της Εταιρείας εγκρίθηκε: (α) η συγχώνευση της Εταιρείας με την ανώνυμη εταιρία με 

την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ» και το δ.τ. «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 καθώς επίσης τις 

σχετικές διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και (β) η αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία της ως άνω συγχώνευσης, ονομαστικά 

κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων 

εξακοσίων Ευρώ (€4.350.600,00), με την έκδοση δεκατεσσάρων εκατομμυρίων 

πεντακοσίων δύο χιλιάδων (14.502.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, 

ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη, οι οποίες θα χορηγηθούν στους μετόχους της 

Απορροφώμενης Εταιρείας. Το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα 

εννέα χιλιάδων  τετρακοσίων Ευρώ (€20.349.400,00) που συνίσταται στην 

διαφορά της αξίας των εισφερόμενων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της 
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Απορροφώμενης, Εταιρείας, όπως εκτιμήθηκε από την  ελεγκτική εταιρεία «PKF 

Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές», σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 17 του Ν. 4548/2018,  θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά 

υπέρ το άρτιο. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της 

Εταιρείας θα ανέλθει σε δεκατέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες 

εξήντα ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (€14.408.061,30), διαιρούμενο σε σαράντα 

οκτώ  εκατομμύρια είκοσι έξι χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα μία (48.026.871) 

κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη. 

 


