
ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.)

(Queen Vaniglia) Ι.ΜΑΡΓΕΤΗ ΜΟΝ.ΙΚΕ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012

                Στην Αθήνα,   σήμερα   στις πέντε  (5)   του   μηνός   Αυγούστου, του 

έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία  (2013),  στο γραφείο μου που βρίσκεται στην 

οδό:  Μαυρογένους,  αριθμός  2,  Χαλκίδα  σε  μένα  το  Λογιστή,  Μαραγιάννη 

Αθανάσιο [ΑΦΜ 028815849],   εκπρόσωπο της εταιρείας   «Μαραγιάννης Αθ.-

Μαντραβέλου Σ. &ΣΙΑ ΟΕ»  εμφανίστηκε η ικανή για κάθε δικαιοπραξία και μη 

εξαιρούμενη από το νόμο:

 Ιωάννα  Μαργέτη  του  Ευαγγέλου  επιχειρηματίας,  που  γεννήθηκε  στην 

Χαλκίδα  Ευβοίας  το  έτος  1977  και  κατοικεί  στη  Χαλκίδα,  οδός  Θηβών  5, 

κάτοχος  του υπ’  αριθμόν  Ρ-289528 Δελτίου Αστυνομικής  Ταυτότητας  ,  που 

εκδόθηκε στις 26-08-1992 από το  Τ.Α.  Χαλκίδας [Α.Φ.Μ. 067575987, Δ.Ο.Υ.  

Χαλκίδας] ελληνικής ιθαγένειας  

  Η οποία ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος με το οποίο δήλωσε 

ότι συστήνει με το παρόν Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία 

που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 επόμενα του Ν.4072/2012, 

τηρουμένης της διαδικασίας  του άρθρου 5Α του Ν.3853/2010, όπως αυτό 

προστέθηκε με το άρθρο 117 παράγραφος 3  του Ν.4072/2012, και την Κ1-

802/23-3-2011  (όπου έχει  εφαρμογή)  και  τους  ακόλουθους  όρους  και  της 

οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με  το παρόν μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με 

την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η 

επωνυμία είναι «(Queen Vaniglia) Ι.ΜΑΡΓΕΤΗ ΜΟΝ.ΙΚΕ   και τον διακριτικό 

τίτλο  «(Queen Vaniglia    ΙΚΕ»

Άρθρο 2

ΈΔΡΑ
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1.    Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλκίδας και συγκεκριμένα η 

διεύθυνση    Μακαρίου,  αριθμός   13.   Με  απόφαση  του  διαχειριστή,  οι 

εγκαταστάσεις  της εταιρείας είναι δυνατόν να μεταφέρονται σε οποιονδήποτε 

άλλο τόπο εντός του δήμου της Χαλκίδας. 

3. H εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες σε 

άλλους δήμους της Ευβοίας ή άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού, 

σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου ή ακόμα και να μεταφέρει την έδρα αυτής,  

σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  που  ορίζει  το  άρθρο  8 

παράγραφος  6  του  Νόμου  3190/1955,  όπως  αυτό  ισχύει  σήμερα μετά  την 

τροποποίησή του από το Π.Δ. 419/1986 (άρθρο 4).

                                                              Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

H διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την 

καταχώρηση  της  στο  Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  (Γ.Ε.ΜΗ)  και  λήγει  την 

αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2043. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να  

παραταθεί  με  απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται  πριν 

από τη λήξη της  ανωτέρω διάρκειας  της  εταιρίας,  με  την πλειοψηφία που 

ορίζει ο Ν 3190/1955 και  αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

Άρθρο 4 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Υπηρεσίες  παροχής  γλυκών,  παγωτών  κ.λ.π.  από  ζαχαροπλαστείο, 
γαλακτοζαχαροπλαστείο,  καφέζαχαροπλαστείο,  με  παροχή 
σερβιρίσματος (Κ.Α.Δ.:56.10.11.13),

2) Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια (Κ.Α.Δ.: 56.30.10.07)

3) Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο (Κ.Α.Δ.:56.30.10.03)

4) Λιανικό εμπόριο φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και  γλυκισμάτων 

(Κ.Α.Δ.:47.24.16.10)

5) Υπηρεσίες  παροχής  γευμάτων  με  πλήρη  εξυπηρέτηση  εστιατορίου 

(Κ.Α.Δ.:56.10.11)
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Με τροποποίηση του καταστατικού της επιτρέπεται η διεύρυνση ή η μεταβολή 

του σκοπού της εταιρείας.

Για την επιδίωξη του πιο πάνω σκοπού n εταιρεία μπορεί α) να συμμετέχει σε 

άλλες εταιρείες που επιδιώκουν όμοιο,  συναφή ή παρεμφερή σκοπό, β) να 

συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε 

τρόπο,  γ)  να  ιδρύει  μαζί  με  άλλα  νομικά  ή  φυσικά  πρόσωπα  και  άλλες 

οποιασδήποτε  νομικής  μορφής  και  τύπου  εταιρείες  στnν  Ελλάδα  ή  στο 

εξωτερικό  με  τους  ίδιους,  συναφείς  ή  παρεμφερείς  σκοπούς,  δ)  να 

συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες ε) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία 

οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελλάδος και  στ)  να ενεργεί κάθε πράξη που 

τείνει  άμεσα  ή  έμμεσα  στην  επίτευξη  του  εταιρικού  σκοπού  και  να  ασκεί 

γενικά κάθε συναφή προς τους εταιρικούς σκοπούς δραστηριότητα. 

Με  τροποποίηση  του  Καταστατικού  επιτρέπεται  η  διεύρυνση  ή  η 

μεταβολή του σκοπού αυτού της εταιρείας.

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.
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 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

Ιδρυτής της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας είναι η:  Μαργέτη Ιωάννα 

του Ευαγγέλου, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Χαλκίδα Ευβοίας το έτος 

1977 και κατοικεί στη Χαλκίδα, οδός Θηβών 5,  κάτοχος του υπ’ αριθμόν Ρ-

289528 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας , που εκδόθηκε στις 26-08-1992 από 

το  Τ.Α.  Χαλκίδας [Α.Φ.Μ. 067575987, Δ.Ο.Υ.  Χαλκίδας] ελληνικής ιθαγένειας. 

  Η  ιδρυτής που συναλλάχθηκε με τρίτους στο όνομα της εταιρείας πριν από 

τη σύστασή της ευθύνεται  απεριόριστα και  εις  ολόκληρο.  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. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
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Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ 

(15.000,00€), διαιρούμενο  σε  χίλια  πεντακόσια  εταιρικά  μερίδια  (1.500), 

ονομαστικής  αξίας  δέκα  ευρώ  (10,00)  το  καθένα,  το  οποίο  καλύφθηκε 

ολοσχερώς  σε  μετρητά  από  την  μοναδική    εταίρο   Μαργέτη  Ιωάννα του 

Ευαγγέλου

 

Οι εισφορές των εταίρων   μπορεί να συνίστανται: 

α) Κεφαλαιακές εισφορές

β) Εξωκεφαλαιακές εισφορές και 

γ) Εγγυητικές εισφορές

Άρθρο 8

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.

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*.
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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. 

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 
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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 9

Είσοδος νέου εταίρου – Νέες εισφορές από υπάρχοντες εταίρους

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. 

Άρθρο 10

Διαχειριστές – Ορισμός διαχειριστών

Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. 

Διαχειριστής  δια  του  παρόντος  ορίζεται  η  κ.  Μαργέτη  Ιωάννα      του 

Ευαγγέλου,  επιχειρηματίας,  που  γεννήθηκε  στην  Χαλκίδα  Ευβοίας  το  έτος 

1977 και κατοικεί στη Χαλκίδα, οδός Θηβών 5,  κάτοχος του υπ’ αριθμόν Ρ-

289528 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας , που εκδόθηκε στις 26-08-1992 από 

το  Τ.Α.  Χαλκίδας [Α.Φ.Μ. 067575987, Δ.Ο.Υ.  Χαλκίδας] ελληνικής ιθαγένειας. 
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Άρθρο 11

Εξουσίες διαχειριστή – αμοιβή 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 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 12

Τήρηση βιβλίων από διαχειριστή

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 
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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 13

Ευθύνη διαχειριστή

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 
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ή διαχειριστής της εταιρείας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται 

ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

Άρθρο 14

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 15

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 
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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 16

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε χρόνου με τη φροντίδα του διαχειριστή κλείνονται τα 

βιβλία  της  εταιρείας,  γίνεται  απογραφή  των  ενεργητικών  και  παθητικών 

στοιχείων  αυτής  και  συντάσσονται  οι  ετήσιες  οικονομικές  καταστάσεις  της 

χρήσης που έληξε (Ισολογισμός - Αποτελέσματα χρήσεως - Πίνακας διαθέσεως 

αποτελεσμάτων - Προσάρτημα).

2.  Οι  ετήσιες  οικονομικές  καταστάσεις  και  οι  σχετικές  εκθέσεις  του 

διαχειριστή, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του 

Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα. H καταχώρηση στο Mητρώο 

των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να 

γίνεται  σε  χρόνο  που  να  επιτρέπει  την  τήρηση  των  προθεσμιών  της 

παραγράφου  2  του  άρθρου  8  του  Νόμου  3190/1955,  όπως  αυτός  ισχύει 

σήμερα.

3.  H  εταιρική  χρήση  αρχίζει  την  πρώτη  Ιανουαρίου  και  λήγει  την 

τριακοστή πρώτη (31η)  Δεκεμβρίου κάθε έτους,  πλην της  πρώτης,  η οποία 

αρχίζει από την ημέρα συστάσεως της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του 

παρόντος και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2013.

4.  Οι  ετήσιες  οικονομικές  καταστάσεις  (ισολογισμός,  αποτελέσματα 

χρήσεως,  πίνακας  διαθέσεως  αποτελεσμάτων)  και  οι  σχετικές  εκθέσεις  του 

διαχειριστή της εταιρείας, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του 

άρθρου 8 του N. 3190/1955.

Άρθρο 17

Διάλυση και εκκαθάριση - Λόγοι λύσεως
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1. H εταιρεία λύεται: α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το 

Καταστατικό,  β)  εάν  κηρυχθεί  η  εταιρεία  σε  κατάσταση  πτώχευσης  και  γ) 

οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων,

2. Mετά τη λύση της εταιρείας, για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την 

περίπτωση που κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. 

Mέχρι  το  τέλος της  εκκαθάρισης,  η  εταιρεία θεωρείται  ότι  εξακολουθεί  να 

υπάρχει  και  διατηρεί  την  επωνυμία  της,  στην  οποία  όμως προστίθενται  οι 

λέξεις «ΣΕ  EKKAΘAPIΣH».

3.  Στο στάδιο της  εκκαθάρισης η  εξουσία του οργάνου της εταιρείας 

περιορίζεται  στις  αναγκαίες  για  την  εκκαθάριση  της  εταιρικής  περιουσίας 

πράξεις.

4. Εκκαθαριστές της εταιρείας ορίζονται όλοι οι εταίροι από κοινού.  

Εφόσον  η  εκκαθάριση  συνεχίζεται,  οι  εκκαθαριστές  υποχρεούνται  να 

κάνουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

5. Oι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν γι’ αυτή, 

με την υπογραφή τους, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

6.  Oι  εκκαθαριστές  πρέπει  να  τελειώσουν  χωρίς  καθυστέρηση  τις 

εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν 

τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήματα την εταιρική περιουσία. 

Προκειμένου  να  τακτοποιηθούν  οι  εκκρεμείς  υποθέσεις,  οι  εκκαθαριστές 

μπορεί να ενεργήσουν και νέες πράξεις.

Άρθρο  18

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Για όλα τα θέματα που δεν καλύπτονται από το παρόν καταστατικό έχουν 

εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4072/2012

Άρθρο 14

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
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Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε δέκα τρία φύλλα,  για το 

οποίο εισπράχθηκαν για δικαιώματα του παρόντος με την έκδοση τεσσάρων 

αντιγράφων 123,00 ευρώ εκ των οποίων για καθαρή αμοιβή μου 100,00 ευρώ, 

και επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 

(23%)  23,00  ευρώ  και  αφού  διαβάστηκε  καθαρά  και  μεγαλόφωνα  στους 

εμφανισθέντες το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό 

του και υπογράφτηκε από τους εμφανισθέντες και εμένα όπως ο νόμος ορίζει. 

- 

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ
Ο  ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΡΓΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 


