Τροποποίηση καταστατικού της
Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας µε την επωνυµία
"ANGEL NET I.K.E."
µε Α.Φ.Μ.: 997807826 και αριθµό Γ.Ε.ΜΗ.: 059253204000
ΣΗΜΕΡΑ 18 / 10 / 2014 µε το παρόν, οι εταίροι :
α. Παπασαράντου Μιχαήλ του Ιωάννη και της Αγγέλας, που γεννήθηκε
το έτος

1968 στην Μυτιλήνη Λέσβου και κατοικεί στην Καλαµαριά

Θεσσαλονίκης (Κωφίδου 27) κάτοχος του µε αριθµό

ΑΚ 938400/2014

δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καλαµαριάς ΑΦΜ 059614852
β. Χρηστίνα Αλατσιάνου του Αλκιβιάδη και της Καλλιόπης, που
γεννήθηκε το έτος 1975 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην Καλαµαριά
Θεσσαλονίκης (Κωφίδου 27) κάτοχος του µε αριθµό ΑΙ 156244/2009
δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καλαµαριάς ΑΦΜ 076852700,
οι οποίοι

δήλωσαν υπεύθυνα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.

1599/1986 ότι η µόνιµη και πραγµατική κατοικία τους είναι αυτή που
γράφεται παραπάνω, συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα.
΄Οτι µε την µε αριθµό 1425/2-2-2010 πράξη του συµβολαιογράφου
Θεσσαλονίκης Ερρίκου Φλωράν
βιβλία εταιριών του

που

καταχωρίστηκε νόµιµα

στα

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης µε αύξοντα αριθµό

δηµοσίευσης 149/12-2-2010 και Α.Μ. 7836, περίληψη του οποίου
δηµοσιεύθηκε νόµιµα στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)
τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. , µε αριθµό
τροποποιήθηκε
1801/3-7-2012
Φλωράν

1562/1-3-2010 , όπως αυτή

1) ως προς την έδρα
πράξη

που

της µε την µε αριθµό

του συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ερρίκου

καταχωρίστηκε νόµιµα

στα

βιβλία εταιριών του

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης µε αύξοντα αριθµό δηµοσίευσης
587/4-7-2012 περίληψη του οποίου

δηµοσιεύθηκε νόµιµα στο Φύλλο

Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) τεύχος Α.Ε. ,Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. ,
µε αριθµό 6776/11-7-2012, 2) ως προς τον σκοπό της µε την µε αριθµό
1841/2012 πράξη
Φλωράν

που

του συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ερρίκου

καταχωρίστηκε νόµιµα

στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο

(Γ.Ε.ΜΗ) του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης
µε αριθµό 21 ,περίληψη του οποίου δηµοσιεύθηκε νόµιµα στο Φύλλο
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ µε
αριθµό 258/14-1-2013 και 3) ως προς τη νοµική µορφή της µε την µε
αριθµό 12536/2014 πράξη του συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης
Νικόλαου Νάσλα που καταχωρίστηκε νόµιµα

στο Γενικό Εµπορικό

Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης

µε αριθµό πρωτοκόλλου 26215/15-9-2014 , και

οριστικοποιήθηκε αφού δεν προβλήθηκαν έγγραφες αντιρρήσεις από
κανέναν µε αριθµό πρωτοκόλλου 30054/17-10-2014, συνέστησαν
µεταξύ τους Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 3190/1955

µε επωνυµία

«ΕΪΝΤΖΕΛ ΝΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ »
διακριτικό τίτλο « ANGEL NET ΕΠΕ», ΑΦΜ

997807826

και µε το
αριθµός

ΓΕΜΗ 059253204000.
Έδρα της εταιρίας ορίστηκε ο Δήµος Καλαµαριάς .
Σκοπός της εταιρίας είναι:
1. Το λιανικό εµπόριο µέσω διαδικτύου µε τη µορφή δηµοπρασίας αλλά
κ α ι κ α θ α ρ ώ ν π ω λ ή σ ε ω ν , ε ξο π λ ι σ µ ο ύ π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι
επικοινωνιών ,οικιακών ειδών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών ειδών,
ειδών ιµατισµού και καλλωπισµού, ρολογιών, κοσµηµάτων,
φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισµού, όπως και άλλων µη
εξειδικευµένων αγαθών. Επίσης η προώθηση και πώληση µε τη µορφή
δηµοπρασίας διαφόρων µεταχειρισµένων αγαθών είτε από την εταιρεία,
είτε από τρίτους συµβαλλόµενους µε την εταιρεία.
2. Η µίσθωση, αγορά, εκµίσθωση και πώληση αστικών ή βιοµηχανικών
ακινήτων και αγροτεµαχίων η ίδρυση βιοµηχανιών, η αντιπροσώπευση
αλλοδαπών και ηµεδαπών οίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η
ίδρυση υποκαταστηµάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3. Η απόκτηση µετοχών και εταιρικών µεριδίων εταιρειών στην Ελλάδα ή
στο εξωτερικό,η σύµπραξη µε νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά και αλλοδαπά

και η συµµετοχή σε αυτά, η κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων µε
αυτά και η σύσταση από κοινού νέων νοµικών προσώπων,
4. Δραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών,
παροχής συµβουλών και συναφείς δραστηριότητες καθώς και οι
δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας. Υπηρεσίες δηµιουργίας,
υποστήριξης και προώθησης ιστοσελίδων, υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας
(hosting), παραγωγή λογισµικού, παραγωγή, διενέργεια, σχεδίαση,
δηµιουργία, εκµετάλλευση, διαφήµιση (marketing) και παροχή
υπηρεσιών που σχετίζονται µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το διαδίκτυο
(internet), εκµετάλλευση οποιουδήποτε µέσου ψηφιακής επικοινωνίας
και πληροφορικής που ήδη εφαρµόζεται ή µέλλεται να εφαρµοστεί όπως
π.χ. παραγωγή προγραµµάτων multimedia ή οποιονδήποτε άλλων
εφαρµογών µε ηλεκτρονικό υπολογιστή και η εµπορική εκµετάλλευση
όλων αυτών. Ενδεικτικά αναφέρεται η µορφή σε CD,CD-ROM, VΙDΕΟ,
DVD, ή µε οποιονδήποτε άλλο τεχνικό µές,. οποιουδήποτε µέσου
ψηφιακής επικοινωνίας και πληροφορικής που ήδη εφαρµόζεται ή
µέλλεται να εφαρµοστεί καθώς και κάθε συναφής δραστηριότητα µε αυτά
ή άλλο αντικείµενο.
5. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της η εταιρεία µπορεί να ιδρύει
υποκαταστήµατα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και να
αντιπροσωπεύει ελληνικούς και ξένους οίκους και εταιρίες µε όµοιο ή
παρεµφερή σκοπό και να εκτελεί κάθε συναφή µε το σκοπό της εργασία.
καθώς και να συνιστά (µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) εταιρίες
οποιουδήποτε τύπου καθώς επίσης και να συµµετέχει και να
συνεργάζεται µε άλλες επιχειρήσεις που υφίστανται σήµερα ή θα
συσταθούν στο µέλλον και επιδιώκουν τον ίδιο ή παράλληλο σκοπό .
Η διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε σε τριάντα (30) χρόνια.
Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε σε Ευρώ τριάντα χιλιάδων
(30.000,οο) διαιρούµενο σε χίλια (1000)
αξίας τριάντα (30)

εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής

Ευρώ εκάστου. Οι µερίδες συµµετοχής και η

κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου σε εταιρικά µερίδια µεταξύ των εταίρων

πραγµατοποιήθηκε ως εξής:
Η εταίρος

Χρηστίνα Αλατσιάνου κατέβαλε στο ταµείο της εταιρίας

Ευρώ είκοσι τέσσερις

χιλιάδες (24.000,οο)

και

ανέλαβε οκτακόσια

(800) εταιρικά µερίδια των τριάντα (30) ευρώ έκαστο ,ο εταίρος Μιχαήλ
Παπασαράντου κατέβαλε στο ταµείο της εταιρίας Ευρώ

έξι χιλιάδες

(6.000,οο) και ανέλαβε διακόσια (200) εταιρικά µερίδια των τριάντα (30)
ευρώ έκαστο .
Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εν γένει εκπροσώπηση
της εταιρείας στις σχέσεις και συναλλαγές της µε τρίτους, ανατέθηκε και
στην Χρηστίνα Αλατσιάνου του Αλκιβιάδη .
ΣΗΜΕΡΑ µε το παρόν,
18-10-2014

οι ως άνω εταίροι, σε εκτέλεση του από

Πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων,

συµφωνούν από κοινού στην µεταβολή των ποσοστών συµµετοχής των
εταίρων στο κεφάλαιο της εταιρίας, στην αλλαγή διαχειριστή της εταιρίας
και στην τροποποίηση-προσθήκη στους σκοπούς της εταιρίας, το
κωδικοποιηµένο καταστατικό της οποίας έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συνιστάται µε το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) µε την
ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής µορφής, της οποίας η
επωνυµία είναι « ANGEL NET Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και τον
διακριτικό τίτλο «ANGEL NET I.K.E. ». Για τις συναλλαγές της µε την
αλλοδαπή

θα χρησιµοποιείται

η επωνυµία «ANGEL NET PRIVATE

COMPANY» και τον διακριτικό τίτλο «ANGEL NET P.C.»
Άρθρο 2
ΕΔΡΑ.
1.Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δηµοτική Κοινότητα Καλαµαριάς,
Δηµοτικής Ενότητας Καλαµαριάς, Δήµου Καλαµαριάς, Περιφερειακής

Ενότητας Θεσσαλονίκης.
2.

Μεταφορά της µε το παρόν (καταστατικής) έδρας της εταιρείας σε

άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου

δεν επιφέρει τη λύση

της εταιρείας, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή αναγνωρίζει τη µεταφορά και
τη συνέχιση της νοµικής προσωπικότητας. Ο διαχειριστής καταρτίζει
έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες της µεταφοράς για τους
εταίρους, τους δανειστές και τους εργαζόµενους. Η έκθεση αυτή, µαζί µε
τις οικονοµικές καταστάσεις µεταφοράς της έδρας καταχωρούνται στο
Γ.Ε.ΜΗ. και τίθενται στη διάθεση των εταίρων, των δανειστών και των
εργαζοµένων. Η απόφαση µεταφοράς δεν λαµβάνεται αν δεν παρέλθουν
δύο (2) µήνες από τη δηµοσίευση των ανωτέρω. Η µεταφορά της
καταστατικής έδρας της εταιρείας λαµβάνεται µε οµόφωνη απόφαση των
εταίρων. Η αρµόδια Υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. µπορεί να
απορρίψει την αίτηση καταχώρισης της µεταφοράς για λόγους δηµόσιου
συµφέροντος.
3. Η εταιρεία µπορεί να ιδρύει υποκαταστήµατα, πρακτορεία ή άλλες
µορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή
της αλλοδαπής.
Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη , σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 46 Ν 4072/2012, και έχει ήδη αρχίσει από την
δηµοσίευση της Ε.Π.Ε. η οποία µε το παρόν µετατρέπεται σε Ι.Κ.Ε. και
λήγει την αντίστοιχη ηµεροµηνία του έτους 2040 .
2.

Η διάρκεια της εταιρείας µπορεί να παραταθεί µε απόφαση των

εταίρων, που λαµβάνεται µε την αυξηµένη πλειοψηφία των 2/3 του
συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων σύµφωνα µε το άρθρο 72
παρ.5 Ν.4072/2012.
Άρθρο 4
ΣΚΟΠΟΣ.
Σκοπός της συνιστώµενης µε το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής

Εταιρείας είναι:
1. Δραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών,
παροχής συµβουλών και συναφείς δραστηριότητες καθώς και οι
δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας. Υπηρεσίες δηµιουργίας,
υποστήριξης και προώθησης ιστοσελίδων, υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας
(hosting), παραγωγή λογισµικού, παραγωγή, διενέργεια, σχεδίαση,
δηµιουργία, εκµετάλλευση, διαφήµιση (marketing) και παροχή
υπηρεσιών που σχετίζονται µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το διαδίκτυο
(internet), εκµετάλλευση οποιουδήποτε µέσου ψηφιακής επικοινωνίας
και πληροφορικής που ήδη εφαρµόζεται ή µέλλεται να εφαρµοστεί όπως
π.χ. παραγωγή προγραµµάτων multimedia ή οποιονδήποτε άλλων
εφαρµογών µε ηλεκτρονικό υπολογιστή και η εµπορική εκµετάλλευση
όλων αυτών. Ενδεικτικά αναφέρεται η µορφή σε CD,CD-ROM, VΙDΕΟ,
DVD, ή µε οποιονδήποτε άλλο τεχνικό µέσο οποιουδήποτε µέσου
ψηφιακής επικοινωνίας και πληροφορικής που ήδη εφαρµόζεται ή
µέλλεται να εφαρµοστεί καθώς και κάθε συναφής δραστηριότητα µε αυτά
ή άλλο αντικείµενο.
2. Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου·
παροχή φορολογικών και φοροτεχνικών συµβουλών σε ιδιώτες και
επιχειρήσεις, µισθοδοσία-εργατικά και ασφαλιστικά θέµατα
επιχειρήσεων, οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων,
µηχανοργάνωση επιχειρήσεων, χρηµατοοικονοµικές συµβουλές καθώς
και κάθε συναφής δραστηριότητα.
3. Το λιανικό εµπόριο µέσω διαδικτύου µε τη µορφή δηµοπρασίας αλλά
και καθαρών πωλήσεων, εξοπλισµού πληροφορικής και επικοινωνιών,
οικιακών ειδών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών ειδών, ειδών ιµατισµού
και καλλωπισµού, ρολογιών, κοσµηµάτων, φωτογραφικού και οπτικού
εξοπλισµού, όπως και άλλων µη εξειδικευµένων αγαθών. Επίσης η
προώθηση και πώληση µε τη µορφή δηµοπρασίας διαφόρων
µεταχειρισµένων αγαθών είτε από την εταιρεία, είτε από τρίτους
συµβαλλόµενους µε την εταιρεία.

4. Η µίσθωση, αγορά, εκµίσθωση και πώληση αστικών ή βιοµηχανικών
ακινήτων και αγροτεµαχίων η ίδρυση βιοµηχανιών, η αντιπροσώπευση
αλλοδαπών και ηµεδαπών οίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η
ίδρυση υποκαταστηµάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5. Η απόκτηση µετοχών και εταιρικών µεριδίων εταιρειών στην Ελλάδα ή
στο εξωτερικό,η σύµπραξη µε νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά και αλλοδαπά
και η συµµετοχή σε αυτά, η κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων µε
αυτά και η σύσταση από κοινού νέων νοµικών προσώπων.

6. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της η εταιρεία µπορεί να ιδρύει
υποκαταστήµατα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και να
αντιπροσωπεύει ελληνικούς και ξένους οίκους και εταιρίες µε όµοιο ή
παρεµφερή σκοπό και να εκτελεί κάθε συναφή µε το σκοπό της εργασία.
καθώς και να συνιστά (µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) εταιρίες
οποιουδήποτε τύπου καθώς επίσης και να συµµετέχει και να
συνεργάζεται µε άλλες επιχειρήσεις που υφίστανται σήµερα ή θα
συσταθούν στο µέλλον και επιδιώκουν τον ίδιο ή παράλληλο σκοπό .
Άρθρο 5
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
1. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η
επωνυµία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των
εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79 του Ν.4072/2012, ο αριθµός
Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς
και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η
ιστοσελίδα της εταιρείας.
2. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία οφείλει µέσα σε ένα µήνα από τη
σύστασή της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να
εµφανίζονται µε µέριµνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοµατεπώνυµα
και οι διευθύνσεις των εταίρων µε την κατηγορία εισφορών του καθενός,
το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της
προηγούµενης παραγράφου.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της εταιρείας. Περισσότερες
εταιρείες µπορούν να έχουν κοινή ιστοσελίδα, αν το περιεχόµενό της
είναι σαφώς διακριτό ανά εταιρεία.
Ενόσω η εταιρεία δεν διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα, είναι υποχρεωµένη
να δίδει ή να αποστέλλει δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση τις
πληροφορίες της προηγούµενης παραγράφου σε οποιονδήποτε τις
ζητεί.
Άρθρο 6
ΙΔΡΥΤΕΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ.
Ιδρυτές της µε το παρόν συνιστώµενης εταιρείας είναι οι:
1) ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΥ του
γεννήθηκε το έτος

Ιωάννη και της Αγγέλας , που

1968 στην Μυτιλήνη Λέσβου και κατοικεί στην

Καλαµαριά Θεσσαλονίκης (Κωφίδου 27) κάτοχος του µε αριθµό ΑΚ
938400/2014 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καλαµαριάς ΑΦΜ 059614852
και 2) ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΑΛΑΤΣΙΑΝΟΥ του Αλκιβιάδη και της Καλλιόπης που
γεννήθηκε το έτος 1975 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην Καλαµαριά
Θεσσαλονίκης (Κωφίδου 27) κάτοχος του µε αριθµό ΑΙ

156244/2009

δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καλαµαριάς ΑΦΜ 076852700.
Οι ιδρυτές που συναλλάχθηκαν µε τρίτους στο όνοµα της εταιρείας πριν
από τη σύστασή της ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον.
Ευθύνεται όµως, µόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν κατά το
διάστηµα αυτό αν µέσα σε τρεις µήνες από τη σύστασή της ανέλαβε µε
πράξη του διαχειριστή τις σχετικές υποχρεώσεις.
Άρθρο 7
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Η σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας γίνεται µε εγγραφή
της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
Στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται στη δηµοσιότητα που προβλέπεται από το
άρθρο 16 του Ν.3419/2005 και οι τροποποιήσεις του καταστατικού,
καθώς και όσα άλλα στοιχεία αναφέρονται στο Νόµο αυτό καθώς και στο
Ν.4072/2012. Ως προς τα αποτελέσµατα της εγγραφής της εταιρείας στο

Γ.Ε.ΜΗ. και της καταχώρισης σε αυτό των άλλων στοιχείων της
παραγράφου 2 του άρθρου 52 του Ν.4072/2012 ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρου 15 του Ν.3419/2005.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
Άρθρο 8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ
Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ τριάντα χιλιάδων
(30.000,οο), διαιρούµενο σε χίλια (1.000) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής
αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς σε
µετρητά από τους άνω κατά τα κατωτέρω:
Ο εταίρος Μιχαήλ Παπασαράντου
Ευρώ έξι χιλιάδες (6.000,οο) και
µερίδια των

κατέβαλλε στο ταµείο της εταιρίας
ανέλαβε διακόσια (200) εταιρικά

τριάντα (30) ευρώ έκαστο , και µετέχει στην εταιρία µε

ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%)
η εταίρος

Χρηστίνα Αλατσιάνου κατέβαλλε στο ταµείο της εταιρίας

Ευρώ είκοσι τέσσερις

χιλιάδες (24.000,οο)

και

ανέλαβε οκτακόσια

(800) εταιρικά µερίδια των τριάντα (30) ευρώ έκαστο και µετέχει στην
εταιρία µε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%)
Με το υπ' αριθµόν 3/18-10-2014 Πρακτικό της Γενικής συνέλευσης των
µετόχων η εταίρος Χρηστίνα Αλατσιάνου µεταβίβασε επτακόσια ενενήντα
(790) εταιρικά µερίδια των τριάντα (30) ευρώ έκαστο, συνολικής αξίας

είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων (23.700) ευρώ και ποσοστού
εβδοµήντα εννιά τοις εκατό (79%) στον εταίρο Μιχαήλ
Παπασαράντου.

Μετά από αυτή την αλλαγή ο εταίρος Μιχαήλ Παπασαράντου θα
κατέχει εννιακόσια ενενήντα (990) εταιρικά µερίδια των τριάντα
(30) ευρώ έκαστο, συνολικής αξίας είκοσι εννιά χιλιάδες επτακόσια
(29.700) ευρώ και θα µετέχει στην εταιρία µε ποσοστό ενενήντα
εννιά τοις εκατό (99%) και η εταίρος Χρηστίνα Αλατσιάνου του
Αλκιβιάδη και της Καλλιόπης θα κατέχει δέκα (10) εταιρικά µερίδια

των τριάντα (30) ευρώ έκαστο, συνολικής αξίας τριακοσίων (300)
ευρώ και θα µετέχει στην εταιρία µε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%).

!
!

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 9
Η µεταβίβαση και η επιβάρυνση των µεριδίων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής
εταιρείας εν ζωή ή αιτία θανάτου δύναται να πραγµατοποιηθεί µόνον µε
την σύµφωνη γνώµη όλων των εταίρων, µε την επιφύλαξη των άρθρων
84, 85, 86, 87 και 88 του Ν.4072/2012.
Εταίρος µε µερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική
εισφορά, που δεν έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί, δεν επιτρέπεται να
µεταβιβάσει τα µερίδιά του, ενόσω δεν εξαγοράζει τις υποχρεώσεις του
που απορρέουν από αυτές σύµφωνα µε το άρθρο 82 του Ν.4072/2012.
Η µεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών µεριδίων εν ζωή γίνεται
εγγράφως και επάγεται αποτελέσµατα ως προς την εταιρεία και τους
εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της µεταβίβασης. Η
γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον
µεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου
γνωστοποίησης στην εταιρεία µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο (e-mail). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αµέσως τη
µεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν
οι προϋποθέσεις για τη µεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόµο και
το παρόν καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η µεταβίβαση θεωρείται ότι
έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.
Οι εταίροι µπορούν να συµφωνούν µεταξύ τους ή µε τρίτους την παροχή
δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς ή πώλησης µεριδίων. Η συµφωνία
αυτή καταγράφεται στο βιβλίο εταίρων. Αν ο διαχειριστής βεβαιωθεί ότι
ασκήθηκε το δικαίωµα προαίρεσης, οφείλει να εγγράψει αµελλητί στο

βιβλίο τη µεταβολή του δικαιούχου. Σε εκτέλεση της δυνατότητας αυτής
που προβλέπει ο νόµος οι εταίροι συµφωνούν µε το παρόν την παροχή
δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς ή πώλησης µεριδίων ως ακολούθως :
Ο µέτοχος που επιθυµεί τη µεταβίβαση µέρους ή συνόλου των µετοχών
του (εφεξής ο πωλητής) υποχρεούται να προτείνει πρώτα το ποσοστό
των µετοχών του, που θέλει να µεταβιβάσει, στον άλλο µέτοχο ή τους
άλλους µετόχους της εταιρίας.
Στη συνέχεια, εφόσον ο µέτοχος ή οι µέτοχοι ενδιαφέρονται να
αγοράσουν το ποσοστό µετοχών του πωλητή δίνεται προθεσµία
δεκαπέντε (15) ηµερών προκειµένου να συµφωνηθεί µεταξύ του πωλητή
και των υποψηφίων αγοραστών µετόχων το τίµηµα αγοράς. Εφόσον δεν
επιτευχθεί τέτοια συµφωνία ξεκινά νέα δεκαπενθήµερη προθεσµία
προκειµένου οι µέτοχοι να συµφωνήσουν στο τίµηµα, το οποίο όµως δεν
θα είναι µικρότερο

από την εκτίµηση της αξίας των µεταβιβαζοµένων

εταιρικών µεριδίων από την αρµόδια Δ.Ο.Υ., προσαυξηµένο κατά
ποσοστό είκοσι εκατοστών (20%) . Μετά τον καθορισµό του τιµήµατος
κατά τα άνω , παρέχεται στον ήδη µέτοχο υποψήφιο αγοραστή
15νθήµερη προθεσµία, προκειµένου να αποδεχτεί την προσφορά µε
έγγραφη ειδοποίηση περί αποδοχής και, εφόσον η αποδοχή αφορά το
σύνολο των µετοχών, που περιλαµβάνονται (αλλά όχι λιγότερες από
αυτές), ο αγοραστής θα αγοράσει και ο πωλητής θα πωλήσεις τις
µετοχές αυτές σύµφωνα µε τους όρους της προσφοράς.
Η πώληση αυτή θα ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ηµερών από την
επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης περί αποδοχής, µε την προϋπόθεση
ότι αυτή η περίοδος θα παραταθεί για όσο χρονικό διάστηµα χρειάζεται
ώστε να ολοκληρωθεί η µεταβίβαση των µετοχών ή να δοθούν οι τυχόν
διοικητικές άδειες ή κατόπιν συµφωνίας των µετόχων.
Σε περίπτωση, που περισσότεροι του ενός µέτοχοι αποδέχονται τους
όρους της προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους που ορίστηκαν
παραπάνω, οι προσφερόµενες προς πώληση µετοχές θα κατανέµονται
µεταξύ των ενδιαφερόµενων µετόχων συµµέτρως προς το ποσοστό

συµµετοχής εκάστου εξ αυτών στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά
την ηµέρα της προσφοράς.
Αν ο ήδη µέτοχος υποψήφιος αγοραστής δεν αποδεχθεί την προσφορά
εντός του παραπάνω χρονικού διαστήµατος, ο πωλητής θα είναι
ελεύθερος να πωλήσει προς τρίτον ή τρίτους όλες τις µετοχές, που
περιλαµβάνονται στην προσφορά (αλλά όχι λιγότερες απ' αυτές) σε τιµή
όχι µικρότερη του κατά τα άνω οριζοµένου τιµήµατος, οποτεδήποτε κατά
τη διάρκεια διαστήµατος έξι (6) µηνών από τη λήξη της παραπάνω
προθεσµίας των τριάντα (30) ηµερών.
Οι διατάξεις των παραπάνω παραγράφων α, β και γ δεν εφαρµόζονται
σε περίπτωση εκκαθάρισης του µετόχου που τυγχάνει νοµικό πρόσωπο
ή συγχώνευση ή διάσπαση, ή γενικώς µεταβολή της νοµικής
προσωπικότητας της εταιρείας.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο µέτοχος µεταβιβάσει τις µετοχές του
χωρίς να τηρήσει τους όρους που προαναφέρθηκαν, υποχρεούται να
καταβάλει ποινική ρήτρα και αποζηµίωση για κάθε µετοχή που
µεταβίβασε, ποσό ίσο προς το διπλάσιο της τιµής πώλησης των
µετοχών του που µεταβιβαστήκαν. Το ποσό αυτό θα αποδοθεί στους
λοιπούς µετόχους και θα επιµερισθεί µεταξύ αυτών κατά την αναλογία
συµµετοχής τους στο µετοχικό κεφάλαιο.
Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άµεσα ή έµµεσα, δικά της µερίδια.
Μερίδια που αποκτώνται, µε οποιοδήποτε τρόπο, παρά τη διάταξη του
προηγούµενου εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση
συγχώνευσης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας µε απορρόφηση άλλης
εταιρείας, η οποία κατέχει µερίδια της πρώτης, τα µερίδια αυτά
ακυρώνονται αυτοδικαίως µε τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις
παραπάνω περιπτώσεις ο διαχειριστής οφείλει µε πράξη του να προβεί
χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της µείωσης του αριθµού των
εταιρικών µεριδίων και ενδεχοµένως της αντίστοιχης µείωσης κεφαλαίου
και να προβεί στη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. Η κατάσχεση των
εταιρικών µεριδίων είναι δυνατή ακόµη και αν η µεταβίβαση τούτων

αποκλείεται ή υπόκειται σε περιορισµούς. Η κατάσχεση γίνεται σύµφωνα
µε τα άρθρα 1022 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Η σχετική
αίτηση του δανειστή και η απόφαση του δικαστηρίου που διατάσσει την
κατάσχεση επιδίδονται και στην εταιρεία. Το δικαστήριο µπορεί να
διατάξει ως πρόσφορο µέσο για την αξιοποίηση του δικαιώµατος κατά το
άρθρο 1024 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και τη µεταβίβαση των
εταιρικών µεριδίων σε εταίρους ή σε πρόσωπο που υποδεικνύει η
εταιρεία µε πληρωµή πλήρους τιµήµατος, που προσδιορίζεται από το
δικαστήριο. Το δικαστήριο λαµβάνει γνώση του ενδιαφέροντος των
εταίρων ή του τρίτου που υποδεικνύεται από την εταιρεία µε
οποιονδήποτε πρόσφορο δικονοµικό τρόπο.
Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου τα εταιρικά του µερίδια ανήκουν στην
πτωχευτική περιουσία και εκποιούνται κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 146
του Πτωχευτικού Κώδικα. Αντί της εκποίησης, το πτωχευτικό δικαστήριο
µπορεί να διατάξει, µετά από αίτηση της εταιρείας, τη µεταβίβαση των
εταιρικών µεριδίων σε εταίρους ή τρίτους που υποδεικνύει η εταιρεία, µε
καταβολή στον πιστωτή πλήρους τιµήµατος, που προσδιορίζεται από το
δικαστήριο.
Άρθρο 10
ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ
ΕΤΑΙΡΟΥΣ.
Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από
υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται οµόφωνη απόφαση των εταίρων.
Ρητά συµφωνείται µε το παρόν ότι επιτρέπεται είσοδος νέου εταίρου ή
ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους

, εφόσον είναι

σύµφωνο ποσοστό των µετόχων που αντιπροσωπεύει ποσοστό εξήντα
πέντε τοις εκατό (65%) και άνω του εταιρικού κεφαλαίου .
Η απόφαση αυτή πρέπει να µνηµονεύει τον αριθµό των αποκτώµενων
µεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί. Αν η απόφαση
δεν µπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων
µειώνονται τα ποσοστά, το δικαστήριο µπορεί µετά από αίτηση της

εταιρείας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών
από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που
επιβάλλεται από το συµφέρον της εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν
εφαρµόζονται σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου.

!
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Άρθρο 11
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ.
Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι
διαχειριστές. Όπου γίνεται λόγος για «διαχειριστή», νοούνται και οι
περισσότεροι διαχειριστές. Δια του παρόντος µε βάση το υπ' αριθµόν
3/18-10-2014 Πρακτικό της Γενικής συνέλευσης των µετόχων
διαχειριστής ορίζεται ο Μιχαήλ Παπασαράντου του Ιωάννη και της
Αγγέλας.
Αλλαγή του διαχειριστή µπορεί να γίνει ,οποτεδήποτε

µε οµόφωνη

απόφαση των εταίρων , στη λήψη της οποίας θα συµµετέχει και ο
διαχειριστής –εταίρος .
Άρθρο 12
ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ – ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ.
1. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνοµά της
κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της
περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.
2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόµη και αν είναι εκτός του εταιρικού
σκοπού, δεσµεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η
εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού
σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη µόνη η τήρηση
των διατυπώσεων δηµοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις
τροποποιήσεις του. Περιορισµοί της εξουσίας του διαχειριστή της
εταιρείας, που προκύπτουν από το παρόν ή από απόφαση των εταίρων,
δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόµη και αν έχουν υποβληθεί στις

διατυπώσεις δηµοσιότητας.
3. Ο διαχειριστής µπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριµένων
εξουσιών του σε εταίρους ή τρίτους.
4. Ο διαχειριστής δεν αµείβεται για τη διαχείριση.
Άρθρο 13
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ
1. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία.
Οφείλει ιδίως:
(α) Να µην επιδιώκει ίδια συµφέροντα που αντιβαίνουν στα συµφέροντα
της εταιρείας,
(β) Να αποκαλύπτει έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συµφέροντά του,
που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες
εµπίπτουν στα καθήκοντά του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων
συµφερόντων µε αυτά της εταιρείας ή συνδεδεµένων µε αυτήν
επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν.
2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
(γ) Με το παρόν ρητά συµφωνείται ότι ο διαχειριστής

δικαιούται

να

διενεργεί πράξεις για λογαριασµό του ίδιου ή τρίτων, που ανάγονται στο
σκοπό της εταιρείας , να είναι εταίρος προσωπικής εταιρείας, Εταιρίας
Περιορισµένης Ευθύνης , ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, που
επιδιώκει τον ίδιο σκοπό .
(δ) Να τηρεί εχεµύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.
3. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της περίπτωσης γ΄ της
παραγράφου 1 του παρόντος, η εταιρεία δικαιούται αντί αποζηµίωσης να
απαιτεί, προκειµένου µεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασµό του
ίδιου του διαχειριστή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν
για λογαριασµό της εταιρείας, προκειµένου δε για πράξεις που έγιναν για
λογαριασµό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία η αµοιβή για τη µεσολάβηση ή
να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. Οι απαιτήσεις αυτές
παραγράφονται µετά από έξι (6) µήνες από τότε που οι παραπάνω
πράξεις ανακοινώθηκαν στους εταίρους και σε κάθε περίπτωση µετά

από τριετία.
Άρθρο 14
ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ.
Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί:
(α) «βιβλίο εταίρων», στο οποίο καταχωρίζει τα ονόµατα των εταίρων, τη
διεύθυνσή τους, τον αριθµό των µεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το
είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα µερίδια, τη χρονολογία
κτήσεως και µεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώµατα
που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και
(β) «ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων
της διαχείρισης». Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι
αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που
λαµβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέµατα
τρέχουσας διαχείρισης ή ανεξάρτητα από τον αριθµό των διαχειριστών,
συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ..
2. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων και
του διαχειριστή έλαβαν χώρα την ηµεροµηνία και ώρα που αναγράφεται
στο βιβλίο.
Άρθρο 15
ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ.
1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του Ν.
4072/2012, του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων των
εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσµα. Η ευθύνη αυτή δεν
υφίσταται προκειµένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε
σύννοµη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηµατική
απόφαση, η οποία ελήφθη µε καλή πίστη, µε βάση επαρκείς
πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού
συµφέροντος. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού,
ευθύνονται εις ολόκληρο.
2. Με απόφαση των εταίρων µπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής
µετά την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων µόνο για τα

διαχειριστικά πταίσµατα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν οµόφωνα γενική
απαλλαγή.
3. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται µετά τριετία από την τέλεση της
πράξης.
4. Την αγωγή της εταιρείας για αποζηµίωση ασκεί και οποιοσδήποτε
εταίρος ή διαχειριστής της εταιρείας. Με απόφαση των εταίρων µπορεί
να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της
δίκης.
Άρθρο 16
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ.
Ο διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση ανακαλείται µε
απόφαση των εταίρων που λαµβάνεται µε πλειοψηφία του συνολικού
αριθµού των εταιρικών µεριδίων.
Σε περίπτωση περισσότερων διαχειριστών, δύναται ένας ή περισσότεροι
από αυτούς να διορίζονται και να ανακαλούνται από συγκεκριµένο εταίρο
ή εταίρους µε κοινή δήλωσή τους. Η ανάκληση τέτοιου διαχειριστή
πρέπει να συνοδεύεται από διορισµό νέου. Ενόσω αυτός που έχει το
δικαίωµα δεν προβαίνει σε διορισµό διαχειριστή ή δεν αντικαθιστά το
διαχειριστή που ανακάλεσε, η διαχείριση διενεργείται από τους
υπόλοιπους διαχειριστές.
Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο µπορεί να ανακαλεί το
διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση µετά από αίτηση εταίρων
που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθµού των εταιρικών
µεριδίων. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η σοβαρή παράβαση
καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση. Συµφωνία για µη
ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη.
Σε περίπτωση ανάκλησης διαχειριστή τη διαχείριση ασκούν οι λοιποί
διαχειριστές, ο εταίρος όµως ή οι εταίροι που είχαν διορίσει τον
ανακληθέντα διαχειριστή µπορούν να διορίσουν άλλο πρόσωπο στη
θέση του. Αν δεν υπάρχουν άλλοι διαχειριστές και ενόσω οι εταίροι δεν
προβαίνουν σε διορισµό νέου διαχειριστή, ισχύει η νόµιµη διαχείριση.

Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή κατά το άρθρο 59 του Ν.
4072/2012 καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης
αυτού για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται µε απόφαση των
εταίρων.
Κάθε εταίρος ή διαχειριστής µπορεί να συγκαλεί τη συνέλευση των
εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή.
Ο διορισµός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή
υπόκεινται σε δηµοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε τις σχετικές
διατάξεις του Ν.3419/2005. Η έλλειψη δηµοσιότητας έχει τις συνέπειες
της παρ.3 του άρθρου 16 του Ν.3419/2005.
Ελάττωµα ως προς το διορισµό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους
τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές µε το διορισµό του διατυπώσεις
δηµοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι
γνώριζαν το ελάττωµα.

!
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
Άρθρο 17
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ
1. Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση.
2. Οι εταίροι είναι οι µόνοι αρµόδιοι να λαµβάνουν αποφάσεις:
(α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαµβάνονται
η αύξηση και η µείωση του κεφαλαίου.
(β) Για το διορισµό και την ανάκληση του διαχειριστή, µε την επιφύλαξη
του άρθρου 60 του Ν.4072/2012.
(γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, τη διανοµή
κερδών, το διορισµό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την
ευθύνη.
(δ) Για τον αποκλεισµό εταίρου.
(ε) Για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και

(στ) Για τη µετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρείας.
Άρθρο 18
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ.
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 του Ν.4072/2012, οι αποφάσεις των
εταίρων λαµβάνονται σε συνέλευση.
2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον µία φορά κατ΄ έτος και µέσα σε
τέσσερις (4) µήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης µε αντικείµενο την
έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).
Οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι οµόφωνες, µπορούν να
λαµβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Η ρύθµιση αυτή ισχύει και αν
όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συµφωνούν να αποτυπωθεί
πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό
πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους µε αναφορά των
µ ε ι ο ψ η φ ο ύ ν τω ν . Ο ι υ π ο γ ρ α φ έ ς τω ν ε τα ί ρ ω ν µ π ο ρ ο ύ ν ν α
αντικαθίστανται µε ανταλλαγή µηνυµάτων µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
(e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά µέσα.
Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που
τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.
Άρθρο 19
ΣΥΓΚΛΗΣΗ.
1. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος, σε κάθε

περίπτωση όµως προ οκτώ (8)

τουλάχιστον ηµερών. Η ηµέρα της σύγκλησης και η ηµέρα της
συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσµία αυτή. Απαιτείται
προσωπική πρόσκληση των εταίρων µε κάθε κατάλληλο µέσο,
περιλαµβανοµένου του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail).
2. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθµού των
εταιρικών µεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή τη
σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης. Αν ο διαχειριστής µέσα σε δέκα (10) ηµέρες δεν συγκαλέσει τη
συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση µε την

προταθείσα ηµερήσια διάταξη.
3. Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει µε ακρίβεια τον
τόπο και το χρόνο, όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση, τις προϋποθέσεις
για τη συµµετοχή των εταίρων, καθώς και λεπτοµερή ηµερήσια διάταξη.
4. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούµενες διατάξεις η συνέλευση
µπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή
αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση).
Η συνέλευση µπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το
εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση µπορεί να
συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν
συναινούν όλοι οι εταίροι.
Στη συνέλευση µετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή µε
αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωµα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.
Κάθε εταιρικό µερίδιο παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου.
Το δικαίωµα ψήφου δεν µπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειριστή ή µη,
αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισµός ειδικού εκπροσώπου για
διεξαγωγή δίκης εναντίον του (Ν.4072/2012 άρθρο 67 παράγραφος 4) ή
η απαλλαγή από την ευθύνη του (Ν.4072/2012 άρθρο 67 παράγραφος
2) ή ο αποκλεισµός του από την εταιρεία κατ΄ άρθρο 93 του άνω Νόµου.
Η συνέλευση αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθµού των εταιρικών µεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης
δεσµεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.
Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Ν.4072/2012,
περιπτώσεις α΄, δ΄, ε΄ και στ΄, η συνέλευση αποφασίζει µε την αυξηµένη
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθµού των εταιρικών
µεριδίων.
Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που
τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.
Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε µε τρόπο που δεν
είναι σύµφωνος µε το νόµο ή το παρόν καταστατικό ή κατά κατάχρηση
της εξουσίας της πλειοψηφίας υπό τους όρους του άρθρου 281 του

Αστικού Κώδικα, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Η ακύρωση µπορεί να
ζητείται από το διαχειριστή, καθώς και από κάθε εταίρο που δεν
παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, µε αίτηση που
υποβάλλεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4)
µηνών από την καταχώρισή της στο βιβλίο πρακτικών. Ο αιτών µπορεί
να ζητήσει από το δικαστήριο το διορισµό ειδικού εκπροσώπου της
εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Η τελεσίδικη απόφαση περί
ακυρότητας ισχύει έναντι πάντων. Αν η προσβαλλόµενη απόφαση της
συνέλευσης καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρίζεται και η δικαστική
απόφαση που την ακυρώνει.
Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόµο ή το
παρόν καταστατικό είναι άκυρη. Η ακυρότητα αναγνωρίζεται από το
δικαστήριο ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο το
οποίο έχει έννοµο συµφέρον, εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από την
καταχώριση της απόφασης στο βιβλίο πρακτικών. Σε περίπτωση που µε
τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας
καθίσταται παράνοµος ή αντικείµενος στη δηµόσια τάξη, καθώς και όταν
από την απόφαση προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων
αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε
προθεσµία.
Απόφαση που αποτυπώνεται σε έγγραφο, χωρίς να συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν.4072/2012 ή που είναι αντίθετη στο
νόµο ή το παρόν καταστατικό, είναι άκυρη. Τα δύο τελευταία εδάφια της
προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται αναλόγως.
Άρθρο 20
ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.
Η αύξηση του κεφαλαίου γίνεται µε αύξηση του αριθµού των εταιρικών
µεριδίων.
Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος
όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωµα προτίµησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα
µε τον αριθµό των εταιρικών µεριδίων που έχει ο καθένας. Το δικαίωµα

προτίµησης ασκείται µε δήλωση προς την εταιρεία µέσα σε είκοσι (20)
ηµέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ.
Άρθρο 21
ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Η µείωση κεφαλαίου γίνεται µε ακύρωση υφιστάµενων µεριδίων που
αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και µε τήρηση της αρχής της ίσης
µεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια µερίδια.
Η µείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει µηδενισµό του κεφαλαίου, εκτός
αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου. Σε περίπτωση µείωσης του
κεφαλαίου το αποδεσµευόµενο ενεργητικό µπορεί να αποδίδεται στους
εταίρους µε µερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, µόνο αν
οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προβολή
αντιρρήσεων πρέπει να γίνει µε δήλωση των δανειστών προς την
εταιρεία µέσα σε ένα (1) µήνα από την καταχώριση της απόφασης των
εταίρων για µείωση του κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν υπάρξει τέτοια
δήλωση, αποφαίνεται το δικαστήριο µετά από αίτηµα της εταιρείας. Το
δικαστήριο µπορεί να επιτρέψει την απόδοση του ενεργητικού στους
εταίρους ή να την εξαρτήσει από εξόφληση του δανειστή, παροχή σε
αυτόν επαρκών ασφαλειών ή ανάληψη προσωπικής υποχρέωσης από
εταίρους. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές,
εκδίδεται µία απόφαση ως προς όλες.
Άρθρο 22
ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ.
Κάθε εταίρος µπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο µε
απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται µετά από αίτησή του. Ρητά
συµφωνείται µε το παρόν

ότι κάθε εταίρος

δικαιούται να εξέλθει της

εταιρίας , εφόσον συµφωνεί µε την έξοδο αυτή ποσοστό των µετόχων
που αντιπροσωπεύει ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) και
άνω του εταιρικού κεφαλαίου .
Ο εξερχόµενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των µεριδίων
του. Αν τα µέρη δεν συµφωνούν στην αποτίµηση ή το παρόν

καταστατικό δεν ορίζει τον τρόπο προσδιορισµού της, αποφασίζει το
δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία µπορεί να αξιώσει
αποζηµίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012.
Μετά την έξοδο του εταίρου ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς
καθυστέρηση να προβεί σε ακύρωση των µεριδίων του και, αν συντρέχει
περίπτωση, σε µείωση του κεφαλαίου και να αναπροσαρµόσει τον
αριθµό των εταιρικών µεριδίων µε σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.
Άρθρο 23
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ.
Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, µετά από αίτηση κάθε
διαχειριστή ή εταίρου, µπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον
εταίρο, αν υπήρξε γι αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων σύµφωνα µε το
άρθρο 72 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012. Η αίτηση πρέπει να
υποβάλλεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τη λήψη της απόφασης
των εταίρων. Το δικαστήριο µπορεί να εκδίδει προσωρινή διαταγή µε την
οποία διατάσσει τα αναγκαία ασφαλιστικά µέτρα, που µπορεί να
περιλαµβάνουν προσωρινή αναστολή του δικαιώµατος ψήφου του υπό
αποκλεισµό εταίρου. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την
καταβολή στον αποκλειόµενο της πλήρους αξίας των µεριδίων του, που
προσδιορίζονται κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία συνεχίζεται µεταξύ των
λοιπών εταίρων. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία µπορεί να αξιώσει
αποζηµίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012. Κατά τα
λοιπά εφαρµόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του άρθρου 92 του ως
άνω Ν.4072/2012.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
Άρθρο 24
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ.
Σε περίπτωση µη ρητής πρόβλεψης στον Ν.4072/2012 ή στο παρόν

καταστατικό, τα εταιρικά µερίδια παρέχουν ίσα δικαιώµατα και
υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία
αντιστοιχούν. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωµάτων ή
επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του παρόντος µε
συµφωνία όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, τον οποίο αφορά η
υποχρέωση.
Κάθε εταίρος δικαιούται να λαµβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή µε
αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα
βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης µε δαπάνες του
να λαµβάνει αποσπάσµατα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου
πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012.
Η εταιρεία µπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την
πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηµατικά
συµφέροντα της εταιρείας.
Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για
την κατανόηση και την εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης
της συνέλευσης.
Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθµού των
εταιρικών µεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το
δικαστήριο το διορισµό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για να
διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόµου ή του
καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσµα µε έκθεσή του στους
εταίρους και την εταιρεία.
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Άρθρο 25
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Η ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ.
Κάθε σύµβαση µεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή
πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.
4072/2012 µε µέριµνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους
τους εταίρους µέσα σε έναν (1) µήνα από τη σύναψή της.
Η εκτέλεση των συµβάσεων της πρώτης παραγράφου του παρόντος

άρθρου απαγορεύεται, εφόσον µε την εκτέλεση αυτή µαταιώνεται, εν
όλω ή εν µέρει, η ικανοποίηση των λοιπών δανειστών της εταιρείας.
Συµφωνίες εταιρείας και εταίρων, που αφορούν τη διαχείριση της
περιουσίας της εταιρείας εκ µέρους των τελευταίων, είναι επιτρεπτές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ –
ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 26
Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις που περιλαµβάνουν:
(α) τον ισολογισµό, (β) το λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως, (γ) τον
πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων και (δ) προσάρτηµα που περιλαµβάνει
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη
κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση του
διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε. Οι
καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο
σύνολο.
Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της
εταιρείας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του
ενεργητικού και του παθητικού της, µε λεπτοµερή περιγραφή και
αποτίµηση. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας
καταρτίζονται από το διαχειριστή της µε βάση την απογραφή αυτή.
Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων εφαρµόζονται
αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α
και 43γ του κ.ν. 2190/1920. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται σύµφωνα µε τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα, ισχύουν αναλόγως τα οριζόµενα στα άρθρα 134 επ. του κ.ν.
2190/1920.
Με µέριµνα του διαχειριστή γίνεται δηµοσίευση των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.

και στην ιστοσελίδα της εταιρείας µέσα σε

τρεις (3) µήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Σχετικά εφαρµόζονται
αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν.
2190/1920.
Για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων των ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των
άρθρων 36, 36α, 37 και 38 καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου
43α του κ.ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από τους εταίρους και ο
διορισµός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.
Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες που κατά το κλείσιµο του ισολογισµού
δεν υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α
παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου
των οικονοµικών καταστάσεών τους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.
Εφαρµόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου
42α του κ.ν. 2190/1920.
Για την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και τη διανοµή
κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων.
Κάθε έτος και πριν από κάθε διανοµή κερδών πρέπει να κρατείται
τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηµατισµό
τακτικού αποθεµατικού. Το αποθεµατικό αυτό µπορεί µόνο να
κεφαλαιοποιείται ή να συµψηφίζεται µε ζηµίες. Πρόσθετα αποθεµατικά
µπορούν να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από
τους εταίρους.
Για να διανεµηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα
διανεµηθούν.
Η συµµετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθµό των
µεριδίων που έχει κάθε εταίρος.
Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούµενων
παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν στην εταιρεία. Η αξίωση αυτή
µπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές.
Η προηγούµενη παράγραφος εφαρµόζεται και σε περιπτώσεις

κεκρυµµένης καταβολής κερδών ή έµµεσης επιστροφής εισφορών.
Κάθε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, που διέπεται από το ελληνικό
δίκαιο, αν είναι µητρική κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση Α΄ της παρ. 5
του άρθρου 42ε του κ.ν.2190/1920, υποχρεούται να καταρτίζει
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και ενοποιηµένη έκθεση
διαχείρισης.
Για την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 90 έως 109 του κ.ν. 2190/1920.
Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την
τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεµβρίου κάθε έτους.
Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής

της εταιρείας

υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του
ενεργητικού και παθητικού αυτής µε λεπτοµερή περιγραφή αυτών.
Με βάση την απογραφή καταρτίζονται οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις
της εταιρείας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται µε σαφήνεια η αληθής
οικονοµική κατάσταση αυτής.- Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις
(ισολογισµός, αποτελέσµατα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως
αποτελεσµάτων και προσάρτηµα) και οι σχετικές εκθέσεις του
διαχειριστού της εταιρείας υποβάλλονται στις διατυπώσεις δηµοσιότητος
που ορίζει ο Νόµος.-

!
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 27
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ.
Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία λύεται: α) οποτεδήποτε µε απόφαση
των εταίρων, β) όταν παρέλθει ο ορισµένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο
χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει µε απόφαση των εταίρων, γ) αν
κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση και δ) σε άλλες περιπτώσεις που
προβλέπει ο Ν.4072/2012 ή το καταστατικό.
Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου

διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. µε µέριµνα του εκκαθαριστή.
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Άρθρο 28
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ.
Αν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής
σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Mέχρι το πέρας της
εκκαθάρισης η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την
επωνυµία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».
Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης
περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας
πράξεις. Ο εκκαθαριστής µπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον
µε αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συµφέρον της εταιρείας.
Η εκκαθάριση ενεργείται από το διαχειριστή, εκτός αν το καταστατικό
προβλέπει διαφορετικά ή αποφάσισαν άλλως οι εταίροι. Οι διατάξεις για
το διαχειριστή εφαρµόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή.
Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να
ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονοµικές καταστάσεις
τέλους χρήσεως, οι οποίες

εγκρίνονται µε απόφαση των εταίρων.

Εφόσον, η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να
καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονοµικές καταστάσεις.
Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αµελλητί τις εκκρεµείς
υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις
απαιτήσεις της και να µετατρέψει σε χρήµα την εταιρική περιουσία. Κατά
τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ο
εκκαθαριστής οφείλει να προτιµά την εκποίηση της επιχείρησης ως
συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.
Εταίροι µε εξωκεφαλαιακές εισφορές εξακολουθούν και κατά το στάδιο
της εκκαθάρισης να παρέχουν υπηρεσίες, που αποτελούν το αντικείµενο
της εισφοράς τους, στο µέτρο που τούτο είναι

αναγκαίο για την

διεκπεραίωση των εργασιών της εκκαθάρισης. Οι εταίροι µε µερίδια που

αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι
έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της εταιρείας για διάστηµα
τριών (3) ετών µετά τη λύση της εταιρείας.
Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρµόζεται αναλόγως
το άρθρο 49, παρ. 6, του κ.ν 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και
περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται µε απόφαση των εταίρων κατά
το άρθρο

72, παράγραφος 5 του Ν.4072/2012. Η τυχόν αίτηση στο

δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που έχουν το ένα δέκατο (1/10)
του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων.
Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει
οικονοµικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι
εταίροι καλούνται να εγκρίνουν µε απόφασή τους. Με βάση τις
καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέµει το προϊόν της εκκαθάρισης
στους εταίρους, ανάλογα µε τον αριθµό µεριδίων καθενός. Με συµφωνία
όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής µπορεί να προβεί σε αυτούσια
διανοµή της περιουσίας.
Ο εκκαθαριστής µεριµνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της
εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ..
Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή µετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω
τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγο του
άρθρου 170, παράγραφος 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007), η
εταιρεία µπορεί να αναβιώσει µε οµόφωνη απόφαση των εταίρων.
Άρθρο 29
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β΄ Μέρους του Ν.
4072/2012, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρµόδιο είναι το
ειρηνοδικείο της έδρας της εταιρείας, που κρίνει µε τη διαδικασία της
εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο.
2. Με το αρχικό καταστατικό µπορούν να υπάγονται οι υποθέσεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν.4072/2012, καθώς και κάθε άλλη
διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση µεταξύ εταίρων ή

µεταξύ αυτών και της εταιρείας, σε διαιτησία. Ρήτρα διαιτησίας
εισαγόµενη µε τροποποίηση του καταστατικού ισχύει µόνο αν
αποφασίστηκε οµόφωνα.
Τέλος, τα συµβαλλόµενα µέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται αµοιβαία από
κάθε δικαίωµά τους για διάρρηξη ή προσβολή αυτού του συµβολαίου,
για οποιοδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο, ως και γι' αυτούς που
αναφέρονται στα άρθρα 178 και 179 του Αστικού Κώδικα.
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ
1276/1-10-2002 τ. Β’) οι εταίροι δηλώνουν µε ατοµική τους ευθύνη
έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 κατά τις οποίες:
«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή
αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον,
τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών» ότι: η µόνιµη κατοικία τους
(φυσικά πρόσωπα) ή η έδρα της εταιρείας (νοµικά πρόσωπα) είναι η
αναγραφόµενη στην αρχή του παρόντος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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