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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ. 

 

Στο Άργος του Δήμου Άργους Μυκηνών Νομού Αργολίδας, σήμερα, την  13-3-2017, 

ημέρα Δευτέρα , οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι αφενός 1. ο Κων/νος Χειβιδόπουλος 

του Στυλιανού, κάτοικος Δαλαμανάρας Άργους με ΑΦΜ 114919723 της ΔΟΥ 

Άργους, κάτοχος του με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητος ΑΚ 369175 του 

Τ.Α. Άργους και 2. ο Παναγιώτης Τότσικας του Αθανασίου, κάτοικος Άργους, οδός 

Καρατζά αρ. 96 με ΑΦΜ 148109925 κάτοχος του με αριθμό δελτίου αστυνομικής 

ταυτότητος ΑΒ794525 του Τ.Α. Άργους και αφετέρου ο Νεκτάριος Σκαρπέντζος του 

Χρήστου με ΑΦΜ 065272250 της ΔΟΥ Άργους, κάτοχος του με αριθμό δελτίου 

αστυνομικής ταυτότητος ΑΕ 269416, κάτοικος Άργους, οδός Μακαρίου 16, όλοι 

ελληνικής υπηκοότητος,  συμφώνησαν τα εξής: 

Ότι οι αφενός συμβαλλόμενοι ο Κων/νος Χειβιδόπουλος του Στυλιανού ο 

Παναγιώτης Τότσικας του Αθανασίου, τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της ιδιωτικής 

κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία «N.K. ENERGY Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 

Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο « N.K. ENERGY Ι.Κ.Ε.» (ο Κων/νος Χειβιδόπουλος 

κατά ποσοστό 97% και η ο Παναγιώτης Τότσικας κατά ποσοστό 3%) που συστήθηκε 

κατά τη διαδικασία του Ν.4072/2012, με το από 2-1-2016 ιδιωτικό συμφωνητικό, 

που καταχωρήθηκε στο μητρώο Γ.Ε.Μ.Η.. δια του Επιμελητηρίου Αργολίδας, με 

αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 000141026613000 και έλαβε Α.Φ.Μ. 800791237  με αρμόδια τη 

Δ.Ο.Υ. Άργους, με έδρα το  Δήμο Άργους Μυκηνών, στην θέση Ξηρόβρυση, στο 2o 

Χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Άργους Τριπόλεως, με διάρκεια εικοσαετή (20). με 

κεφαλαιακή εισφορά το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ ( 5.000€), το οποίο 

διαιρείται σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία 

πενήντα ευρώ (50€), με διαχειριστή τον Βασίλειο – Νεκτάριο Χειβιδόπουλο του 

Στυλιανού, κάτοικο Άργους πάροδος Ελληνορώσων με ΑΔΤ ΑΑ768735 ΤΑ Άργους και 

ΑΦΜ 070846698, κάτοικο Άργους.  

Ήδη με το παρόν, ο πρώτος εκ των ανωτέρω αφενός συμβαλλομένων Κων/νος 

Χειβιδόπουλος συμφωνεί και αποφασίζει τη μεταβίβαση λόγω πωλήσεως σαράντα 
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οκτώ (48) εταιρικών μεριδίων της παραπάνω εταιρείας ανηκόντων στην πλήρη 

κυριότητα του στον αφετέρου συμβαλλόμενο Νεκτάριο Σκαρπέντζο, καθώς και τη 

μεταβίβαση ενός (1) εταιρικού μεριδίου στον ήδη μέχρι και σήμερα εταίρο 

Παναγιώτη Τότσικα.  

Συγκεκριμένα: 

Εισέρχεται στην εταιρία, ως νέος εταίρος, ο Νεκτάριος Σκαρπέντζος του Χρήστου.  

Συγκεκριμένα ο Κων/νος Χειβιδόπουλος του Στυλιανού που θα καλείται στο εξής και 

για συντομία «πωλητής», πωλεί, παραχωρεί, εκχωρεί και μεταβιβάζει προς τον μεν 

Νεκτάριο Σκαρπέντζο του Χρήστου ο οποίος  θα λέγεται στο εξής για συντομία 

«αγοραστής», κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, σαράντα  οκτώ (48) εταιρικά 

μερίδια που ανήκουν σ' αυτόν, αντί του τιμήματος των δύο χιλιάδων τετρακοσίων 

(2.400) ευρώ. Εκ παραλλήλου ο Κων/νος Χειβιδόπουλος του Στυλιανού που θα 

καλείται στο εξής και για συντομία «πωλητής», πωλεί, παραχωρεί, εκχωρεί και 

μεταβιβάζει προς τον Παναγιώτη Τότσικα του Αθανασίου, κατά πλήρη κυριότητα, 

νομή και κατοχή, ένα (1) εταιρικό μερίδιο, αντί του τιμήματος των πενήντα (50) 

ευρώ.  

Το ανωτέρω συμφωνημένο αυτό τίμημα κατέβαλαν οι αγοραστές στον πωλητή που 

το έλαβε και εξοφλήθηκε. 

Οι πωλητής δηλώνει ότι εκχωρεί και μεταβιβάζει τα παραπάνω εταιρικά του 

μερίδια, καθώς και τα σχετικά μ' αυτά δικαιώματα τους και τις αντίστοιχες 

υποχρεώσεις, όπως προσδιορίζονται από το νόμο, το καταστατικό, τα βιβλία και τον 

ισολογισμό της εταιρίας, αποξενώνεται και απεκδύεται από κάθε γενικά δικαίωμα 

του επί των μεταβιβαζομένων εταιρικών μεριδίων και αποκαθιστά τους αγοραστές 

τέλειους κυρίους, νομείς και κατόχους των εταιρικών μεριδίων, που έλαβαν αυτοί, 

οι οποίοι θα μπορούν και θα δικαιούνται από τώρα και στο εξής να διακατέχουν, 

νέμονται και διαθέτουν τα παραπάνω εταιρικά μερίδια, όπως θέλουν και κατά 

πλήρες και αποκλειστικό ιδιοκτησίας δικαίωμα. Οι αγοραστές δηλώνουν ότι έχουν 

πλήρη γνώση του καταστατικού της εταιρίας και αποδέχονται την πώληση σ' 

αυτούς των ανωτέρω εταιρικών μεριδίων. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι 

αναγνωρίζουν το παρόν ως νόμιμο, έγκυρο, ισχυρό και απρόσβλητο και ότι 

παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αγωγής ή ενστάσεως για προσβολή και διάρρηξη 

του. για οποιοδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο και αιτία, όπως επίσης και για τους 
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λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 140. 142. 178. 179 και 388 του Αστικού 

Κώδικα. 

Ήδη δε οι Νεκτάριος Σκαρπεντζος του Χρήστου,  Κων/νος Χειβιδόπουλος του 

Στυλιανού και  Παναγιώτης Τότσικας του Αθανασίου, ως μοναδικοί πλέον εταίροι 

της παραπάνω ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας αποφασίζουν την τροποποίηση 

των σχετικών άρθρων του καταστατικού της εταιρίας ως εξής: 

 

Άρθρο 6ο 

Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων 

 

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ ( 5.000€) και 

διαιρείται σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία 

πενήντα ευρώ (50€).  

Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές 

εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι πέντε 

χιλιάδες ευρώ ( 5.000€), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές. 

Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου εισεφέρθη και καλύφθηκε από τους αρχικούς  

εταίρους ολοσχερώς σε μετρητά που κατετέθησαν στο ταμείο της εταιρείας κατά τα 

κατωτέρω: 

1) Ο Κων/νος Χειβιδόπουλος του Στυλιανού, κάτοικος Δαλαμανάρας Άργους με 

ΑΦΜ 114919723 της ΔΟΥ Άργους κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά τέσσερις 

χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ (4.850€) και έλαβε  ενενήντα επτά(97) εταιρικά 

μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 97% στο κεφάλαιο της 

εταιρείας. 

2) Ο Παναγιώτης Τότσικας του Αθανασίου, κάτοικος Άργους, οδός Καρατζά αρ. 96 

με ΑΦΜ 148109925κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητάεκατόν πενήντα ευρώ (150€) 

και έλαβε  τρία   (3) εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 3% 

στο κεφάλαιο της εταιρείας. 

Ήδη δε μετά από μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων που λαμβάνει χώρα με το 

παρόν από 13-3-2017 συμφωνητικό η συμμετοχή των εταίρων στο κεφάλαιο της 

εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής: 
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1) Ο Κων/νος Χειβιδόπουλος του Στυλιανού, κάτοικος Δαλαμανάρας Άργους με 

ΑΦΜ 114919723 της ΔΟΥ Άργους κατέχει σαράντα οκτώ (48) εταιρικά μερίδια, που 

αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 48% στο κεφάλαιο της εταιρείας. 

2) ο Νεκτάριος Σκαρπέντζος του Χρήστου κάτοικος Άργους με ΑΦΜ 065272250, 

κατέχει σαράντα οκτώ (48) εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 

συμμετοχής 48% στο κεφάλαιο της εταιρείας. 

3) Ο Παναγιώτης Τότσικας του Αθανασίου, κάτοικος Άργους, οδός Καρατζά αρ. 

96 με ΑΦΜ 148109925 κατέχει τέσσερα (4) εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε 

ποσοστό συμμετοχής 4% στο κεφάλαιο της εταιρείας. 

Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των 

εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία.  

 

Επίσης ο ο Νεκτάριος Σκαρπεντζος του Χρήστου, ο Κων/νος Χειβιδόπουλος και ο 

Παναγιώτης Τότσικας αποφασίζουν την κωδικοποίηση πλέον ολοκλήρου του 

καταστατικού της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, με τις επελθούσες τροποποιήσεις και 

το καταστατικό της ανωτέρω εταιρίας, κωδικοποιημένο θα έχει ως εξής: 
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ:   5.000 € 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΡΥΤΩΝ 

– ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

 

Άρθρο 1ο 

Σύσταση – Ιδιότητα - Επωνυμία 

 

1. Συνιστάται με  το παρόν  ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την ιδιότητα και τα 

χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι 

«N.K.ENERGY Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»  και τον διακριτικό τίτλο 

«N.K.ENERGY Ι.Κ.Ε.». 

2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε 

πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία, ως εξής « N.K.ENERGY P.C» και το 

διακριτικό της τίτλο « N.K.ENERGY P.C ». 

Η σύσταση της ανωτέρω  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. 

 

Άρθρο 2ο 

Έδρα 

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Άργους Μυκηνών. Τα γραφεία της εταιρείας 

είναι στην θέση Ξηρόβρυση Δήμου Άργους Μυκηνών, στο 2ο Χιλιόμετρο της 

Εθνικής οδού Άργους Τριπόλεως.  
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2. Η εταιρεία, με απλή απόφαση του διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία 

της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η εταιρεία μπορεί με απόφαση του άνω 

εμφανισθέντος να ιδρύει, γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία της σε άλλες 

τόπους της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό. 

3.  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.  

 

 

Άρθρο 3ο 

Διάρκεια 

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια από την ημέρα 

καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της ιδρυτικής Πράξης και του καταστατικού της και λήγει 

την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2037. 

2. Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση των εταίρων σε 

Συνέλευση, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της. Η συνέλευση αποφασίζει την 

παράταση με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού 

αριθμού των εταιρικών μεριδίωνσύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.5 Ν.4072/2012. 

 

 

Άρθρο 4ο 

Σκοπός 
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Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας  είναι το 

λιανικό και χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, το 

λιανικό και χονδρικό εμπόριο φίλτρων λαδιού φίλτρων βενζίνης και φίλτρων 

εισαγωγής αέρα για κινητήρες εσωτερικής καύσης για αυτοκίνητα, λιανικό και 

χονδρικό εμπόριο λοιπών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων 

οχημάτων, το λιανικό και χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης με διανομή κατ΄ 

οίκον, το λιανικό και χονδρικό εμπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, 

άλλων λιπαντικών, βαρέων παρασκευασμάτων Π.Δ.Κ.Α., το λιανικό εμπόριο αερίου 

φυσικού, υγροποιημένου ή σε αεριώδη κατάσταση, το λιανικό εμπόριο τυροπιτών 

σάντουιτς και παρομοίων ειδών καθώς η διενέργεια εμπορικών πράξεων που 

σχετίζονται μετην παροχή υπηρεσιών πλυσίματος, γυαλίσματος οχημάτων και 

παρόμοιες υπηρεσίες καθώς και η παροχή υπηρεσιών που παρέχονται από 

αναψυκτήριο. 

 

 

Άρθρο 5ο 

Στοιχεία Ιδρυτών – Ευθύνη των Ιδρυτών 

Ιδρυτές της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας είναι οι:  

Α) Κων/νος Χειβιδόπουλος του Στυλιανού, κάτοικος Δαλαμανάρας Άργους με ΑΦΜ 

114919723 της ΔΟΥ Άργους, κάτοχος του με αριθμό δελτίου αστυνομικής 

ταυτότητος ΑΚ 369175 του Τ.Α. Άργους , γεννηθείς στις 4/8/1977 στην Αθήνα και 

Β) Παναγιώτης Τότσικας του Αθανασίου, κάτοικος Άργους, οδός Καρατζά αρ. 96 με 

ΑΦΜ 148109925 κάτοχος του με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητος ΑΒ 

794525 του Τ.Α. Άργους, γεννηθείς στις 6/8/1979 στην Κόρινθο.  

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.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  -  ΕΤΑΙΡΙΚΑ  ΜΕΡΙΔΙΑ   

 

Άρθρο 6ο 

Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων 

 

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ ( 5.000€) και 

διαιρείται σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία 

πενήντα ευρώ (50€).  

Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές 

εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι πέντε 

χιλιάδες ευρώ ( 5.000€), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές. 

Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου εισεφέρθη και καλύφθηκε από τους αρχικούς  

εταίρους ολοσχερώς σε μετρητά που κατετέθησαν στο ταμείο της εταιρείας κατά τα 

κατωτέρω: 

1) Ο Κων/νος Χειβιδόπουλος του Στυλιανού, κάτοικος Δαλαμανάρας Άργους με 

ΑΦΜ 114919723 της ΔΟΥ Άργους κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά τέσσερις 

χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ (4.850€) και έλαβε  ενενήντα επτά(97) εταιρικά 

μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 97% στο κεφάλαιο της 

εταιρείας. 

2) Ο Παναγιώτης Τότσικας του Αθανασίου, κάτοικος Άργους, οδός Καρατζά αρ. 96 

με ΑΦΜ 148109925κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητάεκατόν πενήντα ευρώ (150€) 

και έλαβε  τρία   (3) εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 3% 

στο κεφάλαιο της εταιρείας. 

Ήδη δε μετά από μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων που λαμβάνει χώρα με το 

παρόν από 13-3-2017 συμφωνητικό η συμμετοχή των εταίρων στο κεφάλαιο της 

εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής: 

1) Ο Κων/νος Χειβιδόπουλος του Στυλιανού, κάτοικος Δαλαμανάρας Άργους με 

ΑΦΜ 114919723 της ΔΟΥ Άργους κατέχει σαράντα οκτώ (48) εταιρικά μερίδια, που 

αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 48% στο κεφάλαιο της εταιρείας. 
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2) Ο Νεκτάριος Σκαρπέντζος του Χρήστου κάτοικος Άργους με ΑΦΜ 065272250, 

κατέχει σαράντα οκτώ (48) εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 

συμμετοχής 48% στο κεφάλαιο της εταιρείας. 

3) Ο Παναγιώτης Τότσικας του Αθανασίου, κάτοικος Άργους, οδός Καρατζά αρ. 96 

με ΑΦΜ 148109925 κατέχει τέσσερα (4) εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε 

ποσοστό συμμετοχής 4% στο κεφάλαιο της εταιρείας. 

Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των 

εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία.  

 

 

Άρθρο 7ο 

Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων 

Η μεταβίβαση και η 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). Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από 

την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων. 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.  

Σε περίπτωση που μια μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από 

έναν, αυτή δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό 

εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία.  

Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το 

καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις 

αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή. 

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 
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εταίρους ή τρίτους που υποδεικνύει η εταιρεία, με καταβολή στον πιστωτή πλήρους 

τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο. 

 

Άρθρο  8ο  

Μεταβίβαση  αιτία  θανάτου  

 Σε περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου" οι 

λοιποί εταίροι θα εξαγοράζουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος στην πραγματική 

αξία του προσδιοριζομένη από το αρμόδιο Δικαστήριο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 

διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012.  

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την 

αποδοχή απ’ αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών 

του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της 

εισόδου του στην εταιρία.   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΚΑΙ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

 

Άρθρο  9ο  

Ορισμός  διαχειριστή  –  Εξουσίες  διαχειριστή-   Διάρκεια  διαχείρισης  –  

Αμοιβή-  Υποχρέωση  Πίστεως-  Ευθύνη  Διαχειριστή   

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 
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αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις 

δημοσιότητας. 

3. Ο διαχειριστής δεν αμείβεται για τη διαχείριση, πλην όμως με απόφαση της 

πλειοψηφίας των εταίρων, λαμβανομένη σε γενική συνέλευση δύναται να 

προβλεφθεί η καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης στο διαχειριστή. 

4. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη 

τη διάρκειά της στον Βασίλειο – Νεκτάριο Χειβιδόπουλο του Στυλιανού, κάτοικο 

Άργους πάροδος Ελληνορώσων μα ΑΔΤ ΑΑ768735 ΤΑ Άργους και ΑΦΜ 070846698, 

κάτοικο Άργους, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε 

πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της 

εταιρίας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής 

εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, 

Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου 

ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και 

ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής 

οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, 

μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, 

οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και 

επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και 

ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει 

κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), 

με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει 

δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους 

δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης 

που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας 

της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από 

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο 

Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά 

5. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση 

των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 
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εταιρικών μεριδίων είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012. Κάθε εταίρος ή διαχειριστής μπορεί να 

συγκαλεί τη συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή.Η ανάκληση 

διαχειριστή πρέπει να συνοδεύεται από διορισμό νέου. 

6. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη 

διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του.  

7. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε 

δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το νόμο. 

8. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο 

της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, 

προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας. 

9. 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. 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. 

 

Άρθρο  10ο  

Υποχρέωση  Πίστεως   

 

1. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλει ιδίως:  
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(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) Να μη διενεργεί πράξεις για λογαριασμό του ίδιου ή τρίτων, που ανάγονται στο 

σκοπό της εταιρείας, εκτός αν οι εταίροι αποφασίσουν ότι επιτρέπονται τέτοιες 

πράξεις και  

(δ) Να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις. 

 

Άρθρο 11ο 

Τήρηση βιβλίων 

1. 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 και δεν αφορούν 

θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή 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. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 
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Άρθρο 12ο 

Αρμοδιότητα των εταίρων 

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 13ο 

Συνέλευση των εταίρων 

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).    

3. Aν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα 

και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (καθολική 

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 μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να 

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. 
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Άρθρο 14ο 

Σύγκληση - Δικαίωμα Ψήφου – Λήψη αποφάσεων 

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. 
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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. 

 

Άρθρο 15ο 

Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου 

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 16ο 

Μείωση εταιρικού κεφαλαίου 

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. 
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Άρθρο 17ο 

Έξοδος εταίρου 

Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση 

του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του. 

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 18ο 

Αποκλεισμός εταίρου 

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. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
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ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

Άρθρο 19ο 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων 

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.  

 

 

Άρθρο 20ο 

Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή το διαχειριστή 

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. 
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Συμφωνίες εταιρείας και εταίρων, που αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας 

της εταιρείας εκ μέρους των τελευταίων, είναι επιτρεπτές. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

Άρθρο 21ο 

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρίας 

υποχρεούνται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του 

παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.- Οι ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την 

απογραφή αυτή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 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. 

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται 

αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42Α, 42Β ,42Γ, 42Δ, 42Ε, 43, 43Α και 43Γ του 

κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.- 

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, 

πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των 

διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του 

διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της 

εταιρίας.  

Άρθρο 22ο 
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Ισολογισμός 

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον  

διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή 

οικονομική κατάσταση της εταιρίας.- 

2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών 

και ζημιών". 

Άρθρο 23ο 

Έλεγχος 

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται 

αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36α, 37 και 38, καθώς και της παρ. 4 του 

άρθρου 43α του ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από τους εταίρους και ο 

διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.    

 

Άρθρο 24ο 

       Διανομή  κερδών  

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο 

ισολογισμό, ανάλογα προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος. Για να 

διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. 

2. 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 αποφασίζονται από τους εταίρους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ζ΄  

ΛΥΣΗ  ΚΑΙ  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ   

 

Άρθρο  25ο   

Λύση  της  Εταιρίας  

 

1. Η  εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση του εταίρου/ρων (β) όταν 

παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν 

λήξει με απόφαση του εταίρου/ρων, (γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και 

(δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος . 

2. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, 

καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή. 

 

 

Άρθρο  26ο   

Εκκαθάριση  

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε 

κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η 

εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και 

στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".- 

2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας 

περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή 

και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και  το συμφέρον 

της εταιρίας.  

3. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν 

αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων. 

4. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην 

εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.- 
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Άρθρο  27ο   

Εργασίες  εκκαθάρισης  

 

1. 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 του εταίρου. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής 

υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις. 

2. 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. 

3. 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.  Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση 

της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 

 

Άρθρο  28ο   

Εταιρική  χρήση  

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) 

Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη 

δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου2017 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

ΤΕΛΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Άρθρο 29ο 
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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  30ο  

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες 

και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού 

δικαίου διατάξεων του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι 

ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους άνω συμβαλλομένους και τους καθολικούς ή 

ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων 

από τις νόμιμες αποφάσεις της Συνέλευσής των και του διαχειριστή.  

2. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρίας 

θα βαρύνει την περιουσία αυτής.   



 

[24] 

 

Οι  εταίροι 

 


