ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 23 του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες
δεκατέσσερα (2014) ημέρα Τετάρτη οι κάτωθι: η Ελένη Λατσίνογλου του Ιωάννη και
της Αγαθής , κάτοικος Λαγυνών –Λαγκαδά – Θεσσαλονίκης, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΒ 351144
/22-03-2006 Ι Τ.Α Θεσσαλονίκης και Α.Φ.Μ 127347096 Ε΄Δ.Ο.Υ Θεσσαλονίκης, και η
Αγαθή Λατσίνογλου του Λάζαρου και της Κυριακής κάτοικος Λαγυνών – Λαγκαδά
Θεσσαλονίκης, κάτοχος Δ.Α.Τ ΑΕ 403179/3-1-2007 ΑΤ Προσοτσάνης –Δράμας και
Α.Φ.Μ 117481321 Θ΄Δ.Ο.Υ Θεσσαλονικης, συστήνουν με το παρόν Ιδιωτική
Κεφαλαιουχική Εταιρεία της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Άρθρο 1ο - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συνιστάται με το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την ιδιότητα και τα
χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι
«Παραδοσιακό Γερμανικό Αλλαντοποιείο Όξενκοπφ Ι.Κ.Ε » και δ.τ Deutsche
Metzgerei Ochsenkopf Germanfoods P.C Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η
επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα είναι Deutsche Metzgerei Ochsenkopf
Germanfoods P.C

Άρθρο 2ο – ΣΚΟΠΟΣ
Α .Σκοπός της εταιρίας είναι: 1. Η Λιανική και Χονδρική πώληση κρέατος και προϊόντων
κρέατος. 2. Η Λιανική και Χονδρική πώληση τροφίμων και ποτών . 3. Η Εμπορική
αντιπροσώπευση τροφίμων και ποτών . 4. Η Παροχή υπηρεσιών Γευμάτων και ποτών
από Κυλικείο 5.Η παραγωγή προϊόντων κρέατος.
Και γενικά η άσκηση κάθε άλλης συναφούς, αναγκαίας ή συμπληρωματικής
δραστηριότητας και εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών
εγκαταστάσεων και κατασκευών, καθώς και η άσκηση οποιασδήποτε άλλης εργασίας
δυνατής να εξυπηρετήσει άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς της εταιρίας.
Β. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται 1) Να ιδρύει
υποκαταστήματα και γραφεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
2) Να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση, οργάνωση, εταιρία,
σωματείο, ίδρυμα σύλλογο, πολιτιστικό κέντρο ή φορέα στην αλλοδαπή ή στην
ημεδαπή καθώς και με οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο
σκοπό,

3) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση με συναφή σκοπό στην Ελλάδα ή στην
αλλοδαπή και να ιδρύει και άλλες εταιρίες, οιασδήποτε μορφής και τύπου στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό, με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
4) Να μισθώνει και να αγοράζει ακίνητα, μεταφορικά μέσα και τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την υλοποίηση των σκοπών της,
5) Να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης, παραχώρησης χρήσης και παραχώρησης
δικαιωμάτων εκμετάλλευσης για οποιοδήποτε χώρο, εγκατάσταση και εξοπλισμό
καθώς και συμβάσεις προς εξεύρεση οικονομικών πόρων με οποιοδήποτε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, να εποπτεύει και να συντονίζει τις απαιτούμενες ενέργειες δημοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου, να αναθέτει σε τρίτους οποιοδήποτε έργο ή υπηρεσία και γενικά
να ασκεί κάθε άλλη επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα συναφή προς τους
ως άνω σκοπούς ή έστω και μη συναφούς, εφόσον προωθεί και διευκολύνει την
επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών
6) Να αποκτά ή να διαθέτει τα περιουσιακά της στοιχεία με πώληση, μίσθωση,
ανταλλαγή ή με οποιονδήποτε τρόπο για την επίτευξη των σκοπών της
7 Να καταρτίζει κάθε σύμβαση που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών της
και να προβαίνει σε κάθε είδους πράξη και ενέργεια που είναι αναγκαία για την
επίτευξη αυτών ή σχετίζεται με τους σκοπούς της.
Γ. Επιτρέπεται η επέκταση και η μεταβολή των σκοπών της εταιρίας μέσω
τροποποίησης του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 3ο – ΕΔΡΑ
Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Πυλαίας –Χορτιάτη νομού Θεσσαλονίκης και
συγκεκριμένα το επί της οδού Καζαντζίδη αρ. 45( της Δημοσίας οδού Πυλαίας –Θέρμης)
μίσθιο κατάστημα. H Εταιρία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη
της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μετά από απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45
του Ν.4072/2012.

Άρθρο 4ο – ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται δωδεκαετής (12ετής), αρχίζει
από την ημέρα που θα εγγραφεί η εταιρία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και
λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2026. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να
παρατείνεται με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου
αυτού που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των
εταιρικών μεριδίων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' –ΕΙΣΦΟΡΕΣ- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ
Άρθρο 5ο
Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές.
Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Το
σύνολο των εισφορών (κεφαλαιουχικών) ανέρχεται στο ποσό των 30.000 ευρώ
διαιρούμενο συνολικά σε 3.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ το
καθένα.- Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου ορίζεται κατ' ελάχιστο σε 10 ευρώ. Το
κεφάλαιο της εταιρίας καταβλήθηκε από τους εταίρους σε μετρητά στο Ταμείο της
Εταιρίας ως εξής: Η Ελένη Λατσίνογλου του Ιωάννη κατέβαλλε στο ταμείο της
εταιρείας 28.500,00 ευρώ και καλύπτει 2.850 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το
καθένα 10 Ευρώ και Αγαθή Λατσίνογλου του Λάζαρου κατέβαλλε στο ταμείο της
εταιρείας 1.500,00 ευρώ και καλύπτει 150 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το
καθένα 10 Ευρώ.
Άρθρο6ο - 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.
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.
Άρθρο7ο 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.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 8ο ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας εν
ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη, με την επιφύλαξη των άρθρων 84, 85, 86, 87 και
88 του Ν.4072/2012.
Εταίρος με μερίδια που αντιστοιχούν σε έξω κεφαλαιακή 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.
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. Σε περίπτωση
πτώχευσης εταίρου τα εταιρικά του μερίδια ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία και
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εκποιούνται κατά την 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 9ο ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ –ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ
ΕΤΑΙΡΟΥΣ-ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ –ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες
εταίρους, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων. 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.
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.
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
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κεφαλαίου και να αναπροσαρμόσει τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων με σχετική
καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.
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.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 10ο - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη
διάρκειά της στην εταίρο Ελένη Λατσίνογλου του Ιωάννη , η οποία θα εκπροσωπεί
νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε
περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφουσα κάτω από την εταιρική
επωνυμία. Ενδεικτικά η διαχειρίστρια 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. Η διαχειρίστρια 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, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί
τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.
2. Η διαχειρίστρια μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο,
προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.
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3. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση της διαχειρίστριας υπόκεινται σε
δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3419/2005.
Άρθρο 11ο ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
Η διαχειρίστρια 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 υποχρεωτικής καταχώρησης 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 12ο - ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
1. Η διαχειρίστρια ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του παρόντος νόμου,
του 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.
2. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται η διαχειρίστρια μετά την
έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα,
εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή.
3. H 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 13ο - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ
1. Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση.
2. Οι εταίροι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις:
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(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 14ο - ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 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 κατά 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
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.

Άρθρο 15ο - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
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
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(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 κατά
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 περιπτωσεις της παραγραφου 2 του αρθρου 68 του Ν.4072/2012, περιπτωσεις α΄,
δ΄, ε΄ και στ΄, η συνελευση αποφασιζει με την αυξημενη πλειοψηφια των δυο τριτων
(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
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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.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 16ο - 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.
Άρθρο 17ο - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 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 18ο - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΔΙΝΟΜΗ
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.
Η εταιρική χρήση αρχίζει την (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει τη τριακοστή
πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του αυτού έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση
περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει τη
τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2014.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.
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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. 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 κρυμμένης καταβολής κερδών ή έμμεσης
επιστροφής εισφορών. Κάθε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, που διέπεται από το
ελληνικο δικαιο, αν ειναι μητρικη κατα τα οριζομενα στην περιπτωση 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 19ο - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις
δημοσιότητας που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' - ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 20ο
1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων με την πλειοψηφία
των 2/3 του όλου αριθμού των μεριδίων (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
νόμος .
2. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας,
καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 21ο - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
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
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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.

Άρθρο 22ο - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ
1. Η εκκαθάριση γίνεται από την διαχειρίστρια ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν
αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.
2. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην
εκκαθάριση.

Άρθρο 23ο - Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις
του N. 4072/2012 όπως εκάστοτε ισχύει

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΛΑΤΣΙΝΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΛΑΤΣΙΝΟΓΛΟΥ ΑΓΑΘΗ
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