
ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΕΩ ΤΓΧΩΝΕΤΕΩ  
ΔΙ’ ΑΠΟΡΡΟΦΗΕΩ 1/ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ  

«SIBA ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΤΚΕΤΩΝ» 
ΚΑΙ 2/ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ 

«DELTA HOTELIA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΣΙΑΣΟΡΙΩΝ»  

ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ  
«Γ. Ε. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» 

 
Οι άνω εταιρείεσ, εκπροςωποφμενεσ από τα Διοικθτικά Συμβοφλια αυτϊν, ιλκαν ςε 
διαπραγματεφςεισ για τθ ςυγχϊνευςθ, δι’ απορροφιςεωσ των πρϊτθσ και δεφτερθσ 
από τθν τρίτθ εξ αυτϊν, θ οποία κατζχει το 100% των μετοχϊν των πρϊτθσ και 
δεφτερθσ. Ρροσ τοφτο ςυντάςςουν το παρόν Σχζδιο Σφμβαςθσ Συγχϊνευςθσ κατά το 
άρκρο 78, ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 69 K.Ν. 2190/1920, ωσ ιςχφει. 
 
1. Στοιχεία ςυγχωνευόμενων εταιρειϊν: 
 
ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ: 
Η εδρεφουςα ςτο Αιγάλεω Αττικισ, οδόσ Κθφιςοφ, αρικμ. 6, ανϊνυμθ εταιρεία με 
τθν επωνυμία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό 
τίτλο «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΙΟΥ Α.Ε.Ε.», με Αρ. Μ.Α.Ε. 15353/06/Β/87/07, αρικμό Γ.Ε.ΜΗ 
1521501000 και ΑΦΜ 094190859, ΔΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ, το μετοχικό 
κεφάλαιο τθσ οποίασ ανζρχεται ςτο ποςό των ευρϊ είκοςι ζξι εκατομμυρίων 
τριακόςιων επτά χιλιάδων εννιακοςίων ενενιντα ζνα και εξιντα τεςςάρων λεπτϊν 
(€ 26.307.991,64), διαιροφμενο ςε εβδομιντα επτά εκατομμφρια τριακόςιεσ 
εβδομιντα ζξι χιλιάδεσ τετρακόςιεσ ςαράντα ζξι (77.376.446) κοινζσ ονομαςτικζσ 
μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ τριάντα τεςςάρων λεπτϊν του ευρϊ (€ 0,34) εκάςτθ. 
 
ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ: 

1) Η εδρεφουςα ςτο Αιγάλεω Αττικισ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία 
«SIBA ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ 
ΤΚΕΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με Αρ. Μ.Α.Ε. 
56668/1ΔΤ/Β/04/0027, και ΑΦΜ 999774270, ΔΟΥ ΦΑΕ Ακθνϊν, το μετοχικό 
κεφάλαιο τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ΕΥΩ πεντακόςιεσ εξιντα χιλιάδεσ (€ 
560.000,00), διαιροφμενο ςε πζντε χιλιάδεσ εξακόςιεσ (5.600) ονομαςτικζσ 
μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ εκατόν ευρϊ (100,00) εκάςτθ. 

2) Η εδρεφουςα ςτο Αιγάλεω Αττικισ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία 
«DELTA HOTELIA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΙΑΣΟΡΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «DELTA HOTELIA 
S.A.», με Αρ. Μ.Α.Ε. 59618/1ΔΤ/Β/05/0010, αρικμό Γ.Ε.ΜΗ 6677101000 και 
ΑΦΜ 998921055, ΔΟΥ ΦΑΕ Ακθνϊν, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ οποίασ 
ανζρχεται ςε ΕΥΩ πεντακόςιεσ χιλιάδεσ (€ 500.000,00), διαιροφμενο ςε 
πζντε χιλιάδεσ (5.000) ονομαςτικζσ μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ εκατόν ευρϊ 
(100,00) εκάςτθ. 
 

 



2. Οι εταιρείεσ «SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και «DELTA HOTELIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ» (εφεξισ «απορροφοφμενεσ»), είναι 
κατά 100% κυγατρικζσ τθσ «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΡΟΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ» 
(εφεξισ «απορροφοφςα»), ιτοι θ απορροφοφςα κατζχει το 100% των μετοχϊν των 
απορροφοφμενων, ενόψει δε αυτοφ, θ ςυγχϊνευςθ κα γίνει κατ’ εφαρμογι του 
άρκρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 69-77 του Κ.Ν. 
2190/1920 όπωσ ιςχφουν, και κατά τισ προβλζψεισ, διατάξεισ και απαλλαγζσ του Ν. 
2166/1993. 
 
3. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ αυτισ, δια τθσ απορροφιςεωσ των 
απορροφοφμενων ανωτζρω εταιρειϊν από τθν απορροφοφςα, ζκαςτθ των 
απορροφοφμενων κα λυκεί χωρίσ να επακολουκιςει εκκακάριςι τουσ και οι 
μετοχζσ τουσ κα ακυρωκοφν, το δε ςφνολο τθσ περιουςίασ τουσ (ενεργθτικό και 
πακθτικό), όπωσ αυτό προκφπτει από τα βιβλία εκάςτθσ των απορροφοφμενων 
εταιρειϊν και περιλαμβάνεται ςτον ειδικϊσ καταρτιςκζντα κατά το άρκρο 73 Κ.Ν. 
2190/1920 και το άρκρο 2 παρ. 1 του Ν. 2166/1993 Ιςολογιςμό μεταςχθματιςμοφ 
τθσ 30-6-2012, και όπωσ κα υφίςταται κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ 
ςυγχωνεφςεωσ των ωσ άνω εταιρειϊν, κα μεταβιβαςκεί ςτθν απορροφοφςα 
εταιρεία. Ολόκλθρθ θ περιουςία των απορροφοφμενων και τα πάςθσ φφςεωσ 
δικαιϊματα, απαιτιςεισ και αξιϊςεισ αυτϊν μεταβιβάηονται με τθ ςφμβαςθ 
ςυγχϊνευςθσ αλλά και εκ του Νόμου λόγω των επερχόμενων απορροφιςεων, ςτθν 
απορροφοφςα, ςυγχρόνωσ δε θ απορροφοφςα αναλαμβάνει και αποδζχεται λόγω 
τθσ ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ αλλά και εκ του Νόμου το ςφνολο των υποχρεϊςεων 
και του πακθτικοφ των απορροφοφμενων, και ζτςι από τθν ολοκλιρωςθ των 
διατυπϊςεων ςυγχϊνευςθσ κα επζλκει κατά το νόμο (άρκρο 75 Κ.Ν. 2190/1920) 
μεταβίβαςθ που εξομοιϊνεται με κακολικι διαδοχι (οιονεί κακολικι διαδοχι). 
 
4. Δεδομζνου ότι, όπωσ αναφζρεται ςτθν παρ. 2 ανωτζρω, θ απορροφοφςα είναι 
κυρία, νομζασ και κάτοχοσ του ςυνόλου (100%) των μετοχϊν αμφότερων των 
απορροφοφμενων και εμφανίηει τθ ςυμμετοχι τθσ αυτι ςτον Ιςολογιςμό τθσ, όλεσ 
οι μετοχζσ των απορροφοφμενων, οι οποίεσ ανικουν, κατά τα ανωτζρω, ςτο ςφνολό 
τουσ ςτθν απορροφοφςα, με τθν κατά νόμο ολοκλιρωςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ κα 
αποςβεςκοφν λόγω ςυγχφςεωσ και κα ακυρωκοφν, το δε μετοχικό κεφάλαιο τθσ 
απορροφοφςασ, ανερχόμενο ςτο ποςό των ευρϊ είκοςι ζξι εκατομμυρίων 
τριακόςιων επτά χιλιάδων εννιακοςίων ενενιντα ζνα και εξιντα τεςςάρων λεπτϊν 
(€ 26.307.991,64) δεν κα αυξθκεί, αλλά με το ειςφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο των 
απορροφοφμενων, το οποίο ανζρχεται για τθ μεν «SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ςε ΕΥΩ πεντακόςιεσ εξιντα 
χιλιάδεσ (€ 560.000,00) για τθν δε «DELTA HOTELIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ» ςε ΕΥΩ πεντακόςιεσ χιλιάδεσ (€ 
500.000,00), ιτοι ςυνολικά ΕΥΩ ζνα εκατομμφριο εξιντα χιλιάδεσ (€ 1.060.000,00), 
κα αποςβεςκεί ανάλογο ποςό από το λογαριαςμό «Συμμετοχζσ» τθσ 
απορροφοφςασ. 
 
5. Από τθν επομζνθ τθσ 30-6-2012 (Ημερομθνία του Ιςολογιςμοφ 
Μεταςχθματιςμοφ) και εφεξισ, οι πράξεισ εκάςτθσ των απορροφοφμενων 



εταιρειϊν κεωροφνται ότι γίνονται για λογαριαςμό τθσ απορροφοφςασ εταιρείασ, 
τα δε οικονομικά αποτελζςματα των απορροφοφμενων εταιρειϊν, που κα 
προκφψουν από τθν θμερομθνία αυτι μζχρι τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ ςυγχϊνευςθσ, κα 
κεωροφνται ωσ αποτελζςματα τθσ απορροφοφςασ εταιρείασ κατά τα προβλεπόμενα 
ςτα άρκρα 74 και 75 του Κ.Ν. 2190/1920, ςε ςυνδυαςμό και με το άρκρο 2 παρ. 6 
του Ν. 2166/1993. 
 
6. Η απορροφοφςα εταιρεία δεςμεφεται και εξαςφαλίηει ότι με τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
ςυγχϊνευςθσ αυτισ, όλα τα δικαιϊματα των Τραπεηϊν με τισ οποίεσ οι 
απορροφοφμενεσ εταιρείεσ ζχουν ςυνάψει κοινά ομολογιακά δάνεια, κα 
εξακολουκιςουν να ιςχφουν ωσ ζχουν και μετά τθν απορρόφθςθ των 
απορροφοφμενων από τθν απορροφοφςα εταιρεία, ςφμφωνα και με τα οριηόμενα 
ςτισ ιςχφουςεσ μεταξφ των απορροφοφμενων εταιρειϊν και των Τραπεηϊν 
ςυμβάςεισ.  
 
7. Δεν υπάρχουν κάτοχοι άλλων τίτλων των απορροφοφμενων εταιρειϊν, πλθν 
μετοχϊν και ομολογιϊν. 
 
8. Ιδιαίτερα πλεονεκτιματα ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και ςτουσ 
τακτικοφσ ελεγκτζσ των ςυγχωνευόμενων εταιρειϊν δεν προβλζπονται από τα 
καταςτατικά αυτϊν, οφτε από αποφάςεισ των Γενικϊν αυτϊν Συνελεφςεων, οφτε 
παρζχονται τζτοια ωσ εκ τθσ ςυγχωνεφςεωσ αυτισ. 
 
9. Η ςυγχϊνευςθ αυτι κα υπαχκεί ςτον Ν. 2166/1993, κατ’ εφαρμογι των 
διατάξεων του οποίου, ςε ςυνδυαςμό με τισ περί ςυγχωνεφςεωσ Α.Ε. διατάξεισ του 
Κ.Ν. 2190/1920, κα πραγματοποιθκεί θ ςυγχϊνευςθ (εφαρμογι του άρκρου 78 ςε 
ςυνδυαςμό με τα άρκρα 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920). 
 
Πλοι οι όροι του παρόντοσ Σχεδίου Συμβάςεωσ Συγχωνεφςεωσ ςυμφωνικθκαν από 
τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, ςφμφωνα με ειδικζσ αποφάςεισ των Διοικθτικϊν 
Συμβουλίων των ςυγχωνευόμενων εταιρειϊν. 
 
Ρροσ πίςτωςθ των ανωτζρω ςυνετάγθ το παρόν Σχζδιο Συμβάςεωσ Συγχωνεφςεωσ 
και υπογράφεται νομίμωσ από τουσ κατά το νόμο εκπροςϊπουσ των 
ςυμβαλλομζνων εταιρειϊν. 
 

Αιγάλεω, 2 Νοεμβρίου 2012 
 

 
Για την Απορροφούςα     Για την Απορροφούμενη  

«SIBA ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ 
 ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ  

ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΤΚΕΤΩΝ» 
 ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΑΣΙΡΗ       

                                                                                                    ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΟΛΩΜΟ 



 

 

Για την Απορροφούμενη  
«DELTA HOTELIA ΑΝΩΝΤΜΗ  

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΙΑΣΟΡΙΩΝ» 

 
 
 

                                                                                                    ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΟΛΩΜΟ 

 


