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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία GRECELIA
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο GRECELIA.
Την 15/04/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης 2527585, η από
12/04/2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, καταργήθηκαν τα άρθρα 21, 22, 23 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής
εταιρείας με την επωνυμία «GRECELIA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο GRECELIA και
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 158500710000.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις
τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί ανα πόσπαστο μέρος της παρούσας
ανακοίνωσης.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Μαργαρίτης Συμεών

H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx
Kοινοποίηση:
GRECELIA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 9-11, 69132, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

<< GRECELIA Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ >>
Άρθρο 1: ΣΥΣΤΑΣΗ – Ι∆ΙΟΤΗΤΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1.1. Συνιστάται µε το ̟αρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία µε την ιδιότητα και
τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής µορφής, της ο̟οίας η ε̟ωνυµία είναι <<
GRECELIA Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ >> και τον διακριτικό
τίτλο << GRECELIA >>.

1.2. Για τις σχέσεις της εταιρείας µε την αλλοδα̟ή η ε̟ωνυµία και ο
διακριτικός τίτλος θα α̟οδίδονται σε ̟ιστή µετάφραση ή µε λατινικούς
χαρακτήρες. Ειδικότερα, η ε̟ωνυµία της εταιρείας θα α̟οδίδεται ως <<
GRECELIA PRIVATE COMPANY >> και τον διακριτικό τίτλο ως <<
GRECELIA >>.
Άρθρο 2: Ε∆ΡΑ
2.1. Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος Κοµοτηνής.
2.2. Με α̟όφαση των εταίρων, η έδρα της εταιρείας είναι δυνατόν να µεταφέρεται
σε ο̟οιονδή̟οτε άλλο τό̟ο εντός της Περιφέρειας της έδρας της εταιρείας.
2.3. Η εταιρεία µ̟ορεί να ιδρύει υ̟οκαταστήµατα – αντι̟ροσω̟είες – ̟ρακτορεία ή
άλλες µορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τό̟ους της Ελλάδας ή της
αλλοδα̟ής.
Άρθρο 3: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
3.1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη, και αρχίζει α̟ό την
καταχώρηση του ̟αρόντος στην αρµόδια υ̟ηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την
09/03/2041.
3.2. Η Συνέλευση των Εταίρων µ̟ορεί µε α̟όφασή της λαµβανόµενη µε αυξηµένη
̟λειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθµού των εταίρων σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 72 ̟αρ.5 και 68 ̟αρ.2 ̟ερί̟τωση (ε) Ν.4072/2012 να
̟αρατείνει τη διάρκεια της εταιρείας για ο̟οιοδή̟οτε ̟ερεταίρω χρονικό διάστηµα.
Η α̟όφαση θα ̟ρέ̟ει να λαµβάνεται ̟ριν α̟ό την ̟αρέλευση του αρχικού χρόνου
διάρκεια των δώδεκα ετών.
Άρθρο 4: ΣΚΟΠΟΣ

4.1 Σκο̟ός της εταιρείας είναι η ̟αραγωγή, ε̟εξεργασία, τυ̟ο̟οίηση,
συσκευασία και εµ̟ορία ελαιολάδου, αρωµατικών & θερα̟ευτικών φυτών –
βοτάνων καθώς και οι υ̟ηρεσίες ̟αροχής εξειδικευµένων συµβουλών
γεω̟ονίας και αγροτικών εκµεταλλεύσεων.
Συγκεκριµένα:

4.1.1. Εργασίες στο ̟λαίσιο της διαδικασίας ̟αραγωγής ελαιολάδου
 Υ̟ηρεσίες ε̟εξεργασίας και τυ̟ο̟οίησης ελαιολάδου.
4.1.2. Καλλιέργεια καρυκευτικών, αρωµατικών, θερα̟ευτικών και
φαρµακευτικών φυτών
 Καλλιέργεια ̟ολυετών και µη ̟ολυετών καρυκευτικών
αρωµατικών φυτών.
 Καλλιέργεια θερα̟ευτικών και ναρκωτικών φυτών.

και

4.1.3. Καλλιέργεια φυτών για αφεψήµατα
 Καλλιέργεια φύλλων τσαγιού
4.1.4.




Πολλα̟λασιασµός των φυτών
Καλλιέργεια φυτών για φύτευση.
Καλλιέργεια φυτών για διακοσµητικούς σκο̟ούς.
Καλλιέργεια ζώντων φυτών για την ̟αραγωγή βολβών, κονδύλων και
ριζών, µοσχευµάτων και ̟αραφυάδων.
 Λειτουργία φυτωρίων δένδρων.

4.1.5. Παραγωγή ελαιόλαδου, ̟ου διαθέτεται ακατέργαστο
 Παραγωγή ̟υρηνέλαιου, ακατέργαστου.
 Παραγωγή έκθλιψης ελαιόκαρ̟ου και άλλων ελαιούχων σ̟όρων.
4.1.6. Παραγωγή αιθέριων ελαίων
 Παραγωγή εκχυλισµάτων φυσικών αρωµατικών ̟ροϊόντων.
 Παραγωγή µειγµάτων ευωδών ̟ροϊόντων για την ̟αρασκευή
αρωµάτων ή ειδών διατροφής.
 Παραγωγή ρητινοειδών.
 Εργασίες υ̟εργολαβίας στο ̟λαίσιο της διαδικασίας ̟αραγωγής
αιθέριων ελαίων.
4.1.7.








∆ραστηριότητες µετά τη συγκοµιδή
Υ̟ηρεσίες α̟ολύµανσης αγροτικών ̟ροϊόντων.
Υ̟ηρεσίες α̟οξήρανσης αγροτικών ̟ροϊόντων.
Υ̟ηρεσίες α̟οφλοίωσης αγροτικών ̟ροϊόντων.
Υ̟ηρεσίες δεµατο̟οίησης αγροτικών ̟ροϊόντων.
Υ̟ηρεσίες διαλογής αγροτικών ̟ροϊόντων.
Υ̟ηρεσίες καθαρισµού αγροτικών ̟ροϊόντων.
Υ̟ηρεσίες συσκευασίας και α̟οθήκευσης αγροτικών ̟ροϊόντων.

4.1.8.




Χονδρικό και λιανικό εµ̟όριο βρώσιµων ελαίων
Εµ̟όριο ελαιολάδου.
Εξαγωγή ελαιολάδου.
Εµ̟όριο ελαίων άλλων ελαιούχων καρ̟ών.



Εµ̟όριο φυτικών λι̟ών και ελαίων και των κλασµάτων τους,
υδρογονωµένων, εστερο̟οιηµένων, αλλά χωρίς να έχουν υ̟οστεί
̟εραιτέρω ̟αρασκευή.

4.1.9.
Χονδρικό και λιανικό εµ̟όριο καφέ, τσαγιού, κακάου και
µ̟αχαρικών
 Εµ̟όριο αρωµατικών φυτών.
 Εµ̟όριο αφεψηµάτων βοτάνων.
 Εµ̟όριο εκχυλισµάτων, α̟οσταγµάτων, συµ̟υκνωµάτων και
̟αρασκευασµάτων τσαγιού όλων των ειδών.
 Εµ̟όριο καρυκευµάτων – µ̟αχαρικών και λοι̟ών ̟αρόµοιων ειδών,
αλεσµένων και συσκευασµένων.
 Εµ̟όριο µ̟αχαρικών, ε̟εξεργασµένων.
 Εµ̟όριο µ̟αχαρικών, µη κατεργασµένων.
 Εµ̟όριο ̟ροϊόντων καφέ.
 Εµ̟όριο καφέ α̟οκαφεϊνωµένου ή µη.
 Εµ̟όριο υ̟οκατάστατων του καφέ, εκχυλισµάτων, ουσιών και
συµ̟υκνωµάτων του καφέ ή των υ̟οκατάστατων του καφέ.
 Εµ̟όριο καβουρδισµένου και αλεσµένου καφέ και ̟αρόµοιων ειδών.
 Εµ̟όριο κακάου σε σκόνη ̟ου δεν ̟εριέχει ή ̟εριέχει ̟ρόσθετη
ζάχαρη ή άλλη γλυκαντική ύλη.
4.1.10. Χονδρικό και λιανικό εµ̟όριο τροφίµων διαίτης και άλλων
οµογενο̟οιηµένων ̟αρασκευασµάτων διατροφής
 Εµ̟όριο ειδών υγιεινής διατροφής.
 Εµ̟όριο οµογενο̟οιηµένων ̟αρασκευασµάτων τροφίµων και
διαιτητικών τροφών.
 Εµ̟όριο συµ̟ληρωµάτων υγιεινής διατροφής.
 Εµ̟όριο βιολογικών τροφίµων, µη κατεψυγµένων.
4.1.11. Χονδρικό και λιανικό εµ̟όριο λουλουδιών, φυτών, σ̟όρων και
λι̟ασµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα.
 Εµ̟όριο λουλουδιών, φυτών και σ̟όρων.
 Εµ̟όριο ανθέων.
 Εµ̟όριο δενδρυλλίων και φυτών.
 Εµ̟όριο γεωργικών σ̟όρων σε µικροσυσκευασίες.
 Εµ̟όριο α̟οξηραµένων φυτών.
 Εµ̟όριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών,
µοσχευµάτων και ̟αραφυάδων.
 Εµ̟όριο σ̟όρων ανθέων και καρ̟ών.
 Εµ̟όριο κεραµικών ειδών ̟ου χρησιµο̟οιούνται στη γεωργία και
για τη µεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών.
 Εµ̟όριο λι̟ασµάτων και αγροχηµικών ̟ροϊόντων.
 Εµ̟όριο
γεωργικών
φαρµάκων
και
λι̟ασµάτων
σε
µικροσυσκευασίες.






Εµ̟όριο φωσφορικών, καλιούχων και αζωτούχων λι̟ασµάτων,
ορυκτών ή χηµικών.
Εµ̟όριο εντοµοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, µυκητοκτόνων και
̟αρόµοιων ̟ροϊόντων.
Εµ̟όριο ανασχετικών βλάστησης, ρυθµιστών της ανά̟τυξης των
φυτών.
Εµ̟όριο α̟ολυµαντικών.

4.1.12. Χονδρικό και λιανικό εµ̟όριο αγροτικών και δασοκοµικών
µηχανηµάτων, εξο̟λισµού και ̟ροµηθειών συµ̟εριλαµβανοµένων των
ελκυστήρων.
 Εµ̟όριο αγροτικών ελκυστήρων.
 Εµ̟όριο άλλων γεωργικών µηχανών.
 Εµ̟όριο άλλων µεταχειρισµένων αγροτικών και δασοκοµικών
µηχανηµάτων.
 Εµ̟όριο αρδευτικών συγκροτηµάτων.
 Εµ̟όριο αρµεκτικών µηχανών.
 Εµ̟όριο γεωργικών µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων τους.
 Εµ̟όριο θεριστικών και αλωνιστικών µηχανηµάτων.
 Εµ̟όριο γεωργικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων.
 Εµ̟όριο µηχανηµάτων για εκτόξευση, διασ̟ορά ή ψεκασµό υγρών
ή κονιο̟οιηµένων ̟ροϊόντων για τη γεωργία.
 Εµ̟όριο µηχανηµάτων σ̟οράς, φύτευσης και µεταφύτευσης.
 Εµ̟όριο µηχανών δεµατισµού άχυρου ή χορτονοµής.
 Εµ̟όριο ̟τηνοτροφικών ή µελισσοκοµικών µηχανηµάτων.
 Εµ̟όριο µηχανηµάτων και εξο̟λισµού σχετικών µε το γρασίδι και
τον κή̟ο.
 Εµ̟όριο εργαλειοµηχανών χειρός, µε ή χωρίς ενσωµατωµένο
ηλεκτρικό κινητήρα.
4.1.13.
∆ραστηριότητες ̟αροχής ε̟ιχειρηµατικών συµβουλών και
άλλων συµβουλών διαχείρισης.
 Υ̟ηρεσίες γεωργικών µελετών (γεωργοοικονοµικών – γεωργοτεχνικών,
εγγειών βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού ̟ρογραµµατισµού,
γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων).
 Υ̟ηρεσίες ̟αροχής συµβουλών ανά̟τυξης κάθε είδους αγροτικών
εκµεταλλεύσεων.
 Υ̟ηρεσίες ̟αροχής συµβουλών σε θέµατα οργάνωσης ̟αραγωγής.
 Υ̟ηρεσίες ̟αροχής συµβουλών οργάνωσης της µεθόδου εργασίας.
 Υ̟ηρεσίες ̟ου ̟αρέχονται α̟ό γεω̟όνους και α̟ό άλλους ειδικούς σε
θέµατα αγροτικής οικονοµίας.
 Υ̟ηρεσίες συµβουλών για έλεγχο ̟οιότητας.
 Υ̟ηρεσίες οργάνωσης του κυκλώµατος διανοµής ̟ροϊόντων.
 Υ̟ηρεσίες ̟ωλητή αγαθών.
 Υ̟ηρεσίες συµβούλου σε θέµατα ̟ροώθησης ̟ωλήσεων (µάρκετινγκ).




Υ̟ηρεσίες ̟εριβαλλοντικής έρευνας.
Υ̟ηρεσίες ̟αροχής ̟εριβαλλοντικών συµβουλών.

4.1.14. ∆ραστηριότητες συσκευασίας.
 Υ̟ηρεσίες συσκευασίας ελαίων.
 Υ̟ηρεσίες συσκευασίας άλλων αγροτικών ̟ροϊόντων.
 Υ̟ηρεσίες συσκευασίας και α̟οσυσκευασίας εµ̟ορευµάτων.
 Υ̟ηρεσίες σήµανσης, το̟οθέτησης ετικετών και σφράγιση.
 Υ̟ηρεσίες εµφιάλωσης υγρών.
 Υ̟ηρεσίες συσκευασία ασφαλείας φαρµακευτικών ̟αρασκευασµάτων.
4.2. Για την ε̟ίτευξη του σκο̟ού της η εταιρεία µ̟ορεί:
4.2.1. Να συνιστά κοινο̟ραξίες, να συµµετέχει σε κοινο̟ραξίες και σε
ο̟οιαδή̟οτε ε̟ιχείρηση κάθε νοµικού τύ̟ου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µε
όµοιο ή ̟αρεµφερή σκο̟ό.
4.2.2. Να συνεργάζεται µε ο̟οιαδή̟οτε ε̟ιχείρηση, νοµικό ή φυσικό
̟ρόσω̟ο, µε όµοιο ή ̟αρεµφερή σκο̟ό ̟αντός νοµικού τύ̟ου, καθώς και µε
κοινο̟ραξίες.
4.2.3. Να ενεργεί κάθε άλλη συναφή εργασία, δραστηριότητα ή ̟ράξη ̟ου
θα εξυ̟ηρετεί άµεσα ή έµµεσα τον σκο̟ό της εταιρείας, ακόµη και αν δεν
κατονοµάζεται ειδικά ανωτέρω.
Άρθρο 5: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙ∆ΙΑ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΕΤΑΙΡΩΝ
5.1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ,
διαιρούµενο σε διακόσια (200) εταιρικά µερίδια ονοµαστικής αξίας εκατό (100,00)
ευρώ έκαστο και αντι̟ροσω̟εύουν κεφαλαιακές εισφορές ύψους είκοσι
χιλιάδων (20.000,00) ευρώ.
5.2. Ο συνολικός αριθµός των εταιρικών µεριδίων της εταιρείας ανέρχεται σε
διακόσια (200) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ έκαστο και
αντιστοιχούν όλα σε µερίδια κεφαλαιακών εισφορών, χωρίς την ύ̟αρξη
εξωκεφαλαιακών εισφορών και εγγυητικών εισφορών.
Η καταβολή των ̟αρα̟άνω εταιρικών µεριδίων ανά κατηγορία εισφορών έγινε ως
εξής:
α. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1) Ο εταίρος ΠΟΛΥΤΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Θεοδώρου Πολυτσάκη και
της Στυλιανής Μάντσιου, κάτοικος Κοµοτηνής, οδός Λυκούργου αριθµός 3,
κάτοχος ∆.Α.Τ. ΑΗ 365121 και Α.Φ.Μ. 066166703, ∆.Ο.Υ. Κοµοτηνής,
υ̟ηκοότητας Ελληνικής, ηλεκτρονική διεύθυνση email: polstathis@gmail.com
κατέβαλε ̟οσό δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ µετρητά στο ταµείο της
εταιρείας και έλαβε εκατό (100) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας εκατό
(100,00) ευρώ, ήτοι ̟οσοστό (50%).
2) Η εταίρος ΤΣΙΤΑ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ του Ευσταθίου Τσίτα και της Κοκκώνη
Τσίτα, κάτοικος Κοµοτηνής, οδός ∆οµεστίχου αριθµός 26, κάτοχος ∆.Α.Τ. Ξ

771360 και Α.Φ.Μ. 058061825, ∆.Ο.Υ. Κοµοτηνής, υ̟ηκοότητας Ελληνικής,
ηλεκτρονική διεύθυνση email: savvas.drinis@gmail.com κατέβαλε ̟οσό δέκα
χιλιάδων (10.000,00) ευρώ µετρητά στο ταµείο της εταιρείας και έλαβε εκατό
(100) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ, ήτοι ̟οσοστό
(50%).
β. ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
∆εν υ̟άρχουν εξωκεφαλαιακές εισφορές ̟ου να συνίστανται σε ανάληψη
υ̟οχρέωσης εκτέλεσης ̟αροχής εργασίας ή ̟αροχής έργου.
γ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
∆εν υ̟άρχουν εγγυητικές εισφορές ̟ου να συνίστανται σε ανάληψη ευθύνης έναντι
τρίτων για υ̟οχρεώσεις της εταιρείας.
Άρθρο 6: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ
6.1. Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκ̟ροσω̟εί ο διαχειριστής.
Με το ̟αρόν καταστατικό διορίζεται ως καταστατικός διαχειριστής και νόµιµος
εκ̟ρόσω̟ος της εταιρείας για αόριστη διάρκεια ο εταίρος ΠΟΛΥΤΣΑΚΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Θεοδώρου Πολυτσάκη και της Στυλιανής Μάντσιου,
κάτοικος Κοµοτηνής, οδός Λυκούργου αριθµός 3, κάτοχος ∆.Α.Τ. ΑΗ
365121 και Α.Φ.Μ. 066166703, ∆.Ο.Υ. Κοµοτηνής, υ̟ηκοότητας Ελληνικής,
ηλεκτρονική διεύθυνση email: polstathis@gmail.com, ο ο̟οίος διοικεί την
εταιρεία και διαχειρίζεται και α̟οφασίζει για όλες τις εταιρικές υ̟οθέσεις, για τις
ο̟οίες α̟ό τον νόµο ή το καταστατικό δεν ̟ροβλέ̟εται α̟οκλειστική αρµοδιότητα
της Συνέλευσης των Εταίρων και εκ̟ροσω̟εί την εταιρεία έναντι ο̟οιουδή̟οτε
τρίτου ή αρχής ενεργώντας στο όνοµα και για λογαριασµό της εταιρείας κάθε ̟ράξη
̟ου αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της ̟εριουσίας της και την εν
γένει ε̟ιδίωξη του σκο̟ού της, την ο̟οία και δεσµεύει θέτοντας την υ̟ογραφή του
κάτω α̟ό την εταιρική ε̟ωνυµία, εφ’ εξής καλούµενος στο ̟αρόν ως «Ο
∆ιαχειριστής».
6.2. Όλως ενδεικτικώς ο διαχειριστής:
α) Εκ̟ροσω̟εί την εταιρεία ενώ̟ιον κάθε νοµικού ή φυσικού ̟ροσώ̟ου, ηµεδα̟ού
ή αλλοδα̟ού, ενώ̟ιον του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή αλλοδα̟ού κράτους,
ο̟οιουδή̟οτε οργανισµού ή αρχής, ο̟οιασδή̟οτε Τρά̟εζας, ενώ̟ιον ο̟οιουδή̟οτε
∆ικαστηρίου, Ελληνικού ή αλλοδα̟ού, κάθε αρµοδιότητας, δικαιοδοσίας και
βαθµού (Πολιτικό, Ποινικό, Φορολογικό, ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας,
Ελεγκτικό Συνέδριο και Άρειο Πάγο) και γενικά ενώ̟ιον ο̟οιασδή̟οτε ∆ηµόσιας
ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής αρχής (∆ηµοτική, Τελωνειακή, Φορολογική, Στρατιωτική,
Ασφαλιστική, Ε̟αγγελµατική, Τουριστική), ενώ̟ιον κάθε Ε̟ιµελητηρίου και κάθε
∆ι̟λωµατικής Αρχής, Πρεσβείας ή Προξενείου).
β) ∆ιορίζει και ανακαλεί ̟ληρεξουσίους της εταιρείας, δικηγόρους ή µη.
γ) Υ̟ογράφει κάτω α̟ό την εταιρική ε̟ωνυµία, ο̟οιοδή̟οτε έγγραφο ̟ου
υ̟οχρεώνει την εταιρεία.
δ) Ε̟άγει και αντε̟άγει όρκους.

ε) Συνά̟τει συµβάσεις, ο̟οιασδή̟οτε φύσης, ενοχικής ή εµ̟ράγµατης για
λογαριασµό της εταιρείας µε την ε̟ιφύλαξη της αρµοδιότητας της Συνέλευσης των
Εταίρων ό̟ως αυτή ορίζεται ανωτέρω στο ̟αρόν.
στ) Παραλαµβάνει και µεταβιβάζει ασφαλιστήρια.
ζ) Εισ̟ράττει ε̟ιταγές και συναλλαγµατικές, γραµµάτια, φορτωτικές και κάθε τίτλο
‘‘εις διαταγήν’’ για λογαριασµό της εταιρείας.
η) ∆ίνει και ̟αίρνει κάθε εξοφλητική ή άλλη α̟όδειξη για λογαριασµό της
εταιρείας.
θ) Εισ̟ράττει χρήµατα της εταιρείας, χρηµατόγραφα, µερισµατα̟οδείξεις και
τοκοµερίδια α̟ό ο̟οιαδή̟οτε Τρά̟εζα, ̟ρόσω̟ο και ̟ηγή.
ι) Ανοίγει και κινεί λογαριασµούς σε ευρώ και σε συνάλλαγµα σε ο̟οιαδή̟οτε
Τρά̟εζα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο Εξωτερικό και ενεργεί ̟ληρωµές.
ια) Ενεργεί συµβιβασµούς, συνά̟τει συνυ̟οσχετικά, διορίζει διαιτητές, α̟οφασίζει
για έγερση αγωγών, άσκηση τακτικών ή εκτάκτων ενδίκων µέσων, α̟οδοχή
α̟οφάσεων, ̟αραίτηση ή κατάργηση δίκης, εξάλειψη, έγγραφη ή άρση
διεκδικήσεων ή κατασχέσεων, εγγράφει ̟ροσηµειώσεις και υ̟οθήκες και ̟αρέχει
εµ̟ράγµατες ασφάλειες σε κινητά ή ακίνητα της εταιρείας µετά α̟ό α̟όφαση της
Συνέλευσης, συναινεί σε εξαλείψεις υ̟οθηκών και ̟ροσηµειώσεων, µισθώνει ή
εκµισθώνει κινητά ή ακίνητα της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε σύµβαση ή
δικαιο̟ραξία, η ο̟οία αφορά την εταιρεία, µε την ε̟ιφύλαξη της αρµοδιότητας της
Συνέλευσης ό̟ως αυτή ορίστηκε ανωτέρω στο ̟αρόν.
ιβ) διορίζει και ̟αύει το ̟ροσω̟ικό της εταιρείας.
ιγ) γενικά διακανονίζει ότι έχει σχέση µε την λειτουργία της εταιρείας.
6.3. Ο διαχειριστής έχει υ̟οχρέωση ̟ίστεως α̟έναντι στην εταιρεία. Οφείλει ιδίως,
αλλά όλως ενδεικτικώς:
(α) να µην ε̟ιδιώκει ίδια συµφέροντα ̟ου αντιβαίνουν στα συµφέροντα της
εταιρείας.
(β) να α̟οκαλύ̟τει έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συµφέροντά του, ̟ου ενδέχεται
να ανακύψουν α̟ό συναλλαγές της εταιρείας, οι ο̟οίες εµ̟ί̟τουν στα καθήκοντά
του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συµφερόντων µε αυτά της εταιρείας ή
συνδεδεµένων µε αυτήν ε̟ιχειρήσεων κατά την έννοια της ̟αρ.2 του άρθρου 99 του
Ν. 4548/2018, ̟ου ανακύ̟τει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
(γ) να µη διενεργεί ̟ράξεις για λογαριασµό του ίδιου ή τρίτων, ̟ου ανάγονται στο
σκο̟ό της εταιρείας ούτε να είναι εταίρος ̟ροσω̟ικής εταιρείας, εταιρείας
̟εριορισµένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, ̟ου ε̟ιδιώκει τον ίδιο
σκο̟ό, εκτός αν οι εταίροι α̟οφασίσουν ότι ε̟ιτρέ̟ονται τέτοιες ̟ράξεις και
(δ) να τηρεί εχεµύθεια για τις εταιρικές υ̟οθέσεις.
Σε ̟ερί̟τωση ̟αράβασης της α̟αγόρευσης της ̟ερί̟τωσης γ' ανωτέρω, η εταιρεία
δικαιούται αντί α̟οζηµίωσης να α̟αιτεί, ̟ροκειµένου µεν για ̟ράξεις ̟ου έγιναν
για λογαριασµό του ίδιου του διαχειριστή, να θεωρηθεί ότι οι ̟ράξεις αυτές
διενεργήθηκαν για λογαριασµό της εταιρείας, ̟ροκειµένου δε για ̟ράξεις ̟ου
έγιναν για λογαριασµό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία η αµοιβή για τη µεσολάβηση ή
να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική α̟αίτηση. Οι α̟αιτήσεις αυτές ̟αραγράφονται

µετά α̟ό έξι (6) µήνες α̟ό τότε ̟ου οι ̟αρα̟άνω ̟ράξεις ανακοινώθηκαν στους
εταίρους και σε κάθε ̟ερί̟τωση µετά α̟ό τριετία.
6.4. Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί:
(α) «βιβλίο εταίρων» στο ο̟οίο καταχωρίζει τα ονόµατα των εταίρων, τη διεύθυνση
τους, τον αριθµό των µεριδίων ̟ου κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς ̟ου
εκ̟ροσω̟ούν τα µερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και µεταβίβασης ή ε̟ιβάρυνσης
αυτών και τα ειδικά δικαιώµατα ̟ου ̟αρέχει το καταστατικό στους εταίρους και
(β) «ενιαίο βιβλίο ̟ρακτικών α̟οφάσεων των εταίρων και α̟οφάσεων της
διαχείρισης». Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι α̟οφάσεις των
εταίρων και οι α̟οφάσεις της διαχείρισης ̟ου λαµβάνονται α̟ό ̟ερισσότερους
διαχειριστές και δεν αφορούν θέµατα τρέχουσας διαχείρισης ή ανεξάρτητα α̟ό τον
αριθµό των διαχειριστών, συνιστούν ̟ράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Η εταιρεία
φέρει το βάρος α̟όδειξης ότι οι α̟οφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή έλαβαν
χώρα την ηµεροµηνία και ώρα ̟ου αναγράφεται στο βιβλίο.
6.5.
Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ̟αραβάσεις του
Ν.4072/2012, του καταστατικού και των α̟οφάσεων των εταίρων, καθώς και για
κάθε διαχειριστικό ̟ταίσµα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται ̟ροκειµένου για ̟ράξεις
ή ̟αραλείψεις ̟ου στηρίζονται σε σύννοµη α̟όφαση των εταίρων ή ̟ου αφορούν
εύλογη ε̟ιχειρηµατική α̟όφαση, η ο̟οία ελήφθη µε καλή ̟ίστη, µε βάση ε̟αρκείς
̟ληροφορίες και α̟οκλειστικά ̟ρος εξυ̟ηρέτηση του εταιρικού συµφέροντος.
6.5.1. Με α̟όφαση των εταίρων µ̟ορεί να α̟αλλάσσεται ο διαχειριστής µετά την
έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων µόνο για τα διαχειριστικά
̟ταίσµατα, εκτός αν οι εταίροι ̟αρέχουν οµόφωνα γενική α̟αλλαγή.
6.5.2. Την αγωγή της εταιρείας για α̟οζηµίωση ασκεί και ο̟οιοσδή̟οτε εταίρος ή
διαχειριστής της εταιρείας. Με α̟όφαση των εταίρων µ̟ορεί να ορίζεται ειδικός
εκ̟ρόσω̟ος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.
6.5.3. Η αξίωση της εταιρείας ̟αραγράφεται µετά τριετία α̟ό την τέλεση της ̟ράξης.
6.6. Εφόσον για ο̟οιονδή̟οτε λόγο ο κατά τα ανωτέρω ορισµένος καταστατικός
διαχειριστής εκλείψει, τότε ο νέος διαχειριστής θα διορίζεται µε α̟όφαση των
εταίρων ̟ου θα λαµβάνεται µε ̟λειοψηφία του συνολικού αριθµού των εταιρικών
µεριδίων.
6.7. Ο ανωτέρω καταστατικός διαχειριστής, αλλά και κάθε διαχειριστής ̟ου θα
ασκεί καταστατική διαχείριση στο µέλλον ανακαλείται µε α̟όφαση των εταίρων ̟ου
λαµβάνεται µε ̟λειοψηφία του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων. Στην
̟ερί̟τωση αυτή ό̟ως και σε ̟ερί̟τωση θανάτου, ̟αραίτησης ή έκ̟τωσης του
διαχειριστή για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται µε α̟όφαση των εταίρων.
6.7.1. Αν συντρέχει σ̟ουδαίος λόγος, εταίρος ή εταίροι ̟ου κατέχουν το ένα δέκατο
(1/10) του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων δικαιούνται να υ̟οβάλουν
αίτηση στο αρµόδιο δικαστήριο, µε την ο̟οία να ζητούν τη δικαστική ανάκληση του
διαχειριστή ̟ου ασκεί καταστατική διαχείριση µετά α̟ό αίτηση. Ως σ̟ουδαίος λόγος
συµφωνείτε ότι θεωρείται ιδίως η σοβαρή ̟αράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα
̟ρος τακτική διαχείριση. Συµφωνία των εταίρων για µη ανάκληση α̟ό το
δικαστήριο για σ̟ουδαίο λόγο είναι άκυρη.

6.7.2. Σε ̟ερί̟τωση ανάκλησης διαχειριστή τη διαχείριση ασκούν οι τυχόν
υφιστάµενοι κατά τον χρόνο της ανάκλησης λοι̟οί διαχειριστές, ο εταίρος όµως ή οι
εταίροι ̟ου είχαν διορίσει τον ανακληθέντα διαχειριστή µ̟ορούν να διορίσουν
άλλο ̟ρόσω̟ο στη θέση του. Αν δεν υ̟άρχουν άλλοι διαχειριστές και ενόσω οι
εταίροι δεν ̟ροβαίνουν σε διορισµό νέου διαχειριστή, ισχύει η νόµιµη διαχείριση.
Κάθε εταίρος ή διαχειριστής, αν υφίσταται, µ̟ορεί να συγκαλεί τη συνέλευση των
εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή.
6.8. Ο διορισµός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υ̟όκεινται σε
δηµοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.
6.9. Ο διαχειριστής δικαιούται «αµοιβή µηνιαίος» έως του ανωτέρου ̟οσού
των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, σύµφωνα ̟άντα µε τα οικονοµικά δεδοµένα της
κάθε χρήσης και µετά α̟ό την έγκριση α̟ό την Τακτική Γενική Συνέλευση των
εταίρων, ̟οσό ̟ου δεν υ̟ερβαίνει τα όρια του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα.
Ε̟ι̟λέον, σύµφωνα µε το (άρθρο 12 ̟αρ.2 ̟ερ. δ’ του Ν.4172/2013), για τους
σκο̟ούς του κώδικα φορολογίας εισοδήµατος, εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα
φυσικό ̟ρόσω̟ο ̟αρέχει υ̟ηρεσίες ως διευθυντής ή µέλος του ∆.Σ. εταιρείας ή κάθε
άλλου νοµικού ̟ροσώ̟ου ή νοµικής οντότητας. Άρα η αµοιβή του διαχειριστή
θεωρείται εισόδηµα α̟ό µισθωτή εργασία και φορολογείται σύµφωνα µε τις
διατάξεις της (̟αρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.4172/2013).
Άρθρο 7: ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
7.1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται µε αύξηση του αριθµού των
εταιρικών µεριδίων.
7.1.1. Σε ̟ερί̟τωση αύξησης κεφαλαίου ̟ου δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος όλοι οι
εταίροι έχουν δικαίωµα ̟ροτίµησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα µε τον αριθµό των
εταιρικών µεριδίων ̟ου έχει ο καθένας. Το δικαίωµα ̟ροτίµησης ασκείται µε
δήλωση ̟ρος την εταιρεία µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες α̟ό την καταχώριση της
α̟όφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ.
7.1.2. Το δικαίωµα ̟ροτίµησης µ̟ορεί να καταργείται ή να ̟εριορίζεται µε α̟όφαση
των εταίρων ̟ου λαµβάνεται µε την αυξηµένη ̟λειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του
συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων.
7.2. Η µείωση κεφαλαίου γίνεται µε ακύρωση υφιστάµενων µεριδίων ̟ου
αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και µε τήρηση της αρχής της ίσης
µεταχείρισης των εταίρων ̟ου έχουν τέτοια µερίδια.
7.2.1. Η µείωση δεν ε̟ιτρέ̟εται να ε̟ιφέρει µηδενισµό του κεφαλαίου, εκτός αν
γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου.
7.2.2. Σε ̟ερί̟τωση µείωσης του κεφαλαίου το α̟οδεσµευόµενο ενεργητικό µ̟ορεί
να α̟οδίδεται στους εταίρους µε µερίδια ̟ου αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές,
µόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν ̟ροβάλλουν αντιρρήσεις, εκτός αν η µείωση
γίνεται για α̟όσβεση ζηµιών ή για σχηµατισµό α̟οθεµατικού.
Άρθρο 8: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙ∆ΙΩΝ
8.1. Η µεταβίβαση και η ε̟ιβάρυνση των µεριδίων της εταιρείας εν ζωή ή αιτία
θανάτου είναι ελεύθερη.

8.2. Εταίρος µε µερίδια ̟ου αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά,
̟ου δεν έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί, δεν ε̟ιτρέ̟εται να µεταβιβάσει τα µερίδιά
του, εάν δεν εξαγοράσει ̟ροηγουµένως τις υ̟οχρεώσεις του ̟ου α̟ορρέουν α̟ό
αυτές κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 82 του Ν. 4072/2012.
8.3. Η µεταβίβαση ή ε̟ιβάρυνση των εταιρικών µεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως
και ε̟άγεται α̟οτελέσµατα ως ̟ρος την εταιρεία και τους εταίρους α̟ό τη
γνωστο̟οίηση σε αυτή της µεταβίβασης. Η γνωστο̟οίηση αυτή είναι έγγραφη και
υ̟ογράφεται α̟ό τον µεταβιβάζοντα και τον α̟οκτώντα. Η κοινο̟οίηση του
εγγράφου γνωστο̟οίησης στην εταιρεία µ̟ορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο (e-mail). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αµέσως τη µεταβίβαση
στο βιβλίο των εταίρων, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι τηρήθηκαν οι ̟ροϋ̟οθέσεις για τη
µεταβίβαση, ό̟ως ̟ροβλέ̟ονται στο νόµο και το ̟αρόν καταστατικό. Ως ̟ρος τους
τρίτους η µεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε α̟ό την καταχώριση στο βιβλίο των
εταίρων.
8.4. Οι εταίροι µ̟ορούν να συµφωνούν µεταξύ τους ή µε τρίτους την ̟αροχή
δικαιώµατος ̟ροαίρεσης αγοράς ή ̟ώλησης µεριδίων. Η συµφωνία αυτή
καταγράφεται στο βιβλίο εταίρων. Αν ο διαχειριστής βεβαιωθεί ότι ασκήθηκε το
δικαίωµα ̟ροαίρεσης, οφείλει να εγγράψει αµελλητί στο βιβλίο τη µεταβολή του
δικαιούχου.
8.5. Η εταιρεία δεν ε̟ιτρέ̟εται να α̟οκτά, άµεσα ή έµµεσα, δικά της µερίδια.
Μερίδια ̟ου α̟οκτώνται, µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο, ̟αρά τη διάταξη του
̟ροηγούµενου εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε ̟ερί̟τωση συγχώνευσης της
εταιρείας µε α̟ορρόφηση άλλης εταιρείας, η ο̟οία κατέχει µερίδια της ̟ρώτης, τα
µερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως µε τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις
̟αρα̟άνω ̟ερι̟τώσεις ο διαχειριστής οφείλει µε ̟ράξη του να ̟ροβεί χωρίς
καθυστέρηση στη δια̟ίστωση της µείωσης του αριθµού των εταιρικών µεριδίων και
ενδεχοµένως της αντίστοιχης µείωσης κεφαλαίου και να ̟ροβεί στη σχετική
καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.
Άρθρο 9: ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ- ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ
ΕΤΑΙΡΟΥΣ
Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών α̟ό υ̟άρχοντες
εταίρους, α̟αιτείται οµόφωνη α̟όφαση των εταίρων. Η α̟όφαση αυτή ̟ρέ̟ει να
µνηµονεύει τον αριθµό των α̟οκτώµενων µεριδίων και την εισφορά ̟ου ̟ρόκειται
να αναληφθεί.
Άρθρο 10: ΕΞΟ∆ΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ
10.1. Κάθε εταίρος µ̟ορεί να εξέλθει της εταιρείας για σ̟ουδαίο λόγω µε α̟όφαση
του δικαστηρίου, ̟ου εκδίδεται µετά α̟ό αίτησή του.
10.2. Ειδικώς συµφωνείτε και ̟αρέχεται ειδικό δικαίωµα εξόδου σε ̟ερί̟τωση
εταίρου ̟ου έχει αναλάβει εταιρικά µερίδια ̟ου αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακές
εισφορές, καθώς και κάθε άλλου εταίρου ̟ου θα αναλάβει εταιρικά µερίδια ̟ου
αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακές εισφορές, µε δήλωση της εταιρείας, αν ο εταίρος
̟εριέλθει σε αδυναµία εκ̟λήρωσης της ̟αροχής ̟ου αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή,

ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή για ο̟οιονδή̟οτε άλλον σ̟ουδαίο λόγω
̟ου τον οδηγεί σε αντικειµενική αδυναµία να ̟αράσχει τις υ̟ηρεσίες ̟ου
α̟οτελούν το αντικείµενο της εξωκεφαλαιακής του εισφοράς.
10.3. Ο εξερχόµενος εταίρος δικαιούται να λάβει την ̟λήρη αξία των µεριδίων του,
η ο̟οία θα ̟ροσδιορίζεται σύµφωνα µε το αρ.92 ̟αρ.3 του Ν.4072/2012.
10.4. Μετά την έξοδο του εταίρου ο διαχειριστής υ̟οχρεούται χωρίς καθυστέρηση
να ̟ροβεί σε ακύρωση των µεριδίων του και αν συντρέχει ̟ερί̟τωση, σε µείωση του
κεφαλαίου και να ανα̟ροσαρµόσει τον αριθµό των εταιρικών µεριδίων µε σχετική
καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.
Άρθρο 11: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ
Αν υ̟άρχει σ̟ουδαίος λόγος, το δικαστήριο, µετά α̟ό αίτηση κάθε διαχειριστή ή
εταίρου, µ̟ορεί να α̟οκλείσει α̟ό την εταιρεία κά̟οιον εταίρο, αν υ̟ήρξε γι’ αυτό
α̟όφαση των λοι̟ών εταίρων µε α̟όλυτη ̟λειοψηφία του συνολικού αριθµού των
εταιρικών µεριδίων σύµφωνα µε το άρθρο 72 ̟αράγραφος 4, στην ο̟οία δεν µετείχε
ο α̟οκλειόµενος και δεν υ̟ολογίσθηκαν τα µερίδιά του. Η αίτηση θα υ̟οβάλλεται
µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες α̟ό τη λήψη της α̟όφασης των εταίρων. Α̟ό την
τελεσιδικία της α̟όφασης και την καταβολή στον α̟οκλειόµενο της ̟λήρους αξίας
των µεριδίων του, ̟ου ̟ροσδιορίζονται κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία συνεχίζεται
µεταξύ των λοι̟ών εταίρων ή µε τον µοναδικό α̟οµένοντα εταίρο, ο̟ότε στην
τελευταία αυτή ̟ερί̟τωση καθίσταται µονο̟ρόσω̟η και ε̟έρχονται οι νόµιµες και
̟ροσήκουσες µεταβολές στην ε̟ωνυµία και στο καταστατικό της. Κατά τα λοι̟ά
εφαρµόζεται αναλόγως η ̟αράγραφος 4 του άρθρου 92 του ως άνω Ν. 4072/2012.
Άρθρο 12: ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ –
ΕΛΕΓΧΟΣ
Τα εταιρικά µερίδια ̟αρέχουν ίσα δικαιώµατα και υ̟οχρεώσεις στην ̟αρούσα
εταιρεία, ανεξάρτητα α̟ό το είδος της εισφοράς στην ο̟οία αντιστοιχούν. Για την
̟αροχή στους εταίρους νέων δικαιωµάτων ή ε̟ιβολή νέων υ̟οχρεώσεων α̟αιτείται
τρο̟ο̟οίηση του ̟αρόντος µε συµφωνία όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου,
τον ο̟οίο αφορά η υ̟οχρέωση.
Κάθε εταίρος δικαιούται να λαµβάνει γνώση αυτο̟ροσώ̟ως ή µε αντι̟ρόσω̟ο της
̟ορείας των εταιρικών υ̟οθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της
εταιρείας. ∆ικαιούται ε̟ίσης µε δα̟άνες του να λαµβάνει µία φορά ανά
ηµερολογιακό µήνα α̟οσ̟άσµατα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου
̟ρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012.
Η εταιρεία µ̟ορεί να αρνηθεί την ̟αροχή ̟ληροφοριών ή την ̟ρόσβαση στα βιβλία
αν υ̟άρχει σοβαρή α̟ειλή στα ε̟ιχειρηµατικά συµφέροντα της εταιρείας.
Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί ̟ληροφορίες ̟ου είναι α̟αραίτητες για την
κατανόηση και την εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης της συνέλευσης.
Εταίροι ̟ου έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθµού των εταιρικών
µεριδίων δικαιούνται ο̟οτεδή̟οτε να ζητήσουν α̟ό το δικαστήριο τον διορισµό
ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υ̟όνοιες

̟αράβασης του νόµου ή του καταστατικού και να γνωστο̟οιήσει το α̟οτέλεσµα µε
έκθεση του στους εταίρους και την εταιρεία.
Άρθρο 13: ΣΩΜΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ - ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
13.1. Οι εταίροι α̟οφασίζουν για κάθε εταιρική υ̟όθεση και είναι µόνοι αρµόδιοι
να λαµβάνουν α̟οφάσεις:
(α) Για τις τρο̟ο̟οιήσεις του καταστατικού, στις ο̟οίες ̟εριλαµβάνονται η αύξηση
και η µείωση του κεφαλαίου.
(β) Για τον διορισµό και την ανάκληση του διαχειριστή, εκτός α̟ό τις ̟ερι̟τώσεις
διορισµού και ανάκλησης α̟ό εταίρο.
(γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, τη διανοµή κερδών, τον
διορισµό ελεγκτή και την α̟αλλαγή του διαχειριστή α̟ό την ευθύνη.
(δ) Για τον α̟οκλεισµό εταίρου.
(ε) Για τη λύση της εταιρείας ή την ̟αράταση της διάρκειάς της.
(στ) Για τη µετατρο̟ή ή τη συγχώνευση της εταιρείας.
(ζ) Για την εκ̟οίηση του συνόλου ή του µεγαλύτερου µέρους της εταιρικής
̟εριουσίας.
(η) Για την ε̟ιβάρυνση ̟εριουσιακού στοιχείου της εταιρείας µε ο̟οιοδή̟οτε
εµ̟ράγµατο δικαίωµα υ̟έρ τρίτου.
(θ) Για τη σύναψη ο̟οιασδή̟οτε σύµβασης χρηµατοδότησης της εταιρείας µε ή
χωρίς ε̟ιβάρυνση ̟εριουσιακού στοιχείου της.
13.2. Οι α̟οφάσεις των εταίρων λαµβάνονται είτε σε συνέλευση είτε και χωρίς
συνέλευση. Αν οι α̟οφάσεις λαµβάνονται εκτός συνέλευσης, ̟ρέ̟ει να λαµβάνονται
εγγράφως και να είναι οµόφωνες. Αν οι α̟οφάσεις δεν είναι οµόφωνες αλλά
̟λειοψηφικές και λαµβάνονται εκτός συνέλευσης, όλοι οι εταίροι ή οι αντι̟ρόσω̟οι
τους θα ̟ρέ̟ει να συµφωνούν να α̟οτυ̟ωθεί η ̟λειοψηφική α̟όφαση τους σε
έγγραφο χωρίς συνέλευση. Το σχετικό ̟ρακτικό υ̟ογράφεται α̟ό όλους τους
εταίρους µε αναφορά των µειοψηφούντων.
13.3. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον µία φορά κατ' έτος και µέχρι την 10η
ηµέρα του ένατου (9ου) µήνα α̟ό τη λήξη της εταιρικής χρήσης µε αντικείµενο την
έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).
13.3.1. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται α̟ό τον διαχειριστή, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ̟αρόντος, σε κάθε ̟ερί̟τωση όµως ̟ρο οκτώ (8) τουλάχιστον ηµερών.
Η ηµέρα της σύγκλησης και η ηµέρα της συνέλευσης δεν υ̟ολογίζονται στην
̟ροθεσµία αυτή. Α̟αιτείται ̟ροσω̟ική ̟ρόσκληση των εταίρων µε κάθε κατάλληλο
µέσο, ̟εριλαµβανοµένου του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail).
13.3.2. Εταίροι ̟ου διαθέτουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθµού των
εταιρικών µεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν α̟ό τον διαχειριστή τη σύγκληση
συνέλευσης ̟ροσδιορίζοντας τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής
µέσα σε δέκα (10) ηµέρες δεν συγκαλέσει τη συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι
̟ροβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση µε την ̟ροταθείσα ηµερήσια διάταξη.

13.3.3. Η ̟ρόσκληση της συνέλευσης ̟ρέ̟ει να ̟εριέχει µε ακρίβεια τον τό̟ο και
τον χρόνο, ό̟ου θα λάβει χώρα η συνέλευση, τις ̟ροϋ̟οθέσεις για τη συµµετοχή των
εταίρων, καθώς και λε̟τοµερή ηµερήσια διάταξη.
13.3.4. Κατά ̟αρέκκλιση των διατάξεων ̟ερί σύγκλησης η συνέλευση µ̟ορεί να
συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι ̟αρόντες ή αντι̟ροσω̟εύονται και
συναινούν (καθολική συνέλευση).
13.4. Η συνέλευση µ̟ορεί να συνέρχεται ο̟ουδή̟οτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.
Αν δεν αναφέρεται ο τό̟ος αυτός, η συνέλευση µ̟ορεί να συνέρχεται στην έδρα της
εταιρείας ή και ο̟ουδή̟οτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.
13.5. Στη συνέλευση µετέχουν όλοι οι εταίροι αυτο̟ροσώ̟ως ή µε αντι̟ρόσω̟ο.
Έχουν το δικαίωµα να λάβουν τον λόγω και να ψηφίσουν. Κάθε εταιρικό µερίδιο
̟αρέχει δικαίωµα µιας ψήφου.
13.5.1. Το δικαίωµα ψήφου δεν µ̟ορεί να ασκείται α̟ό εταίρο, διαχειριστή ή µη, αν
̟ρόκειται να α̟οφασισθεί ο ορισµός ειδικού εκ̟ροσώ̟ου για διεξαγωγή δίκης
εναντίον του ή η α̟αλλαγή α̟ό την ευθύνη του ή ο α̟οκλεισµός του α̟ό την
εταιρεία.
13.6. Η συνέλευση α̟οφασίζει µε α̟όλυτη ̟λειοψηφία του συνολικού αριθµού των
εταιρικών µεριδίων. Οι α̟οφάσεις της συνέλευσης δεσµεύουν τους α̟όντες ή τους
διαφωνούντες εταίρους.
13.6.1. Η συνέλευση α̟οφασίζει µε την αυξηµένη ̟λειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)
του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων για τις τρο̟ο̟οιήσεις του
καταστατικού, στις ο̟οίες ̟εριλαµβάνονται η αύξηση και η µείωση του κεφαλαίου,
για τον α̟οκλεισµό εταίρου, για τη λύση της εταιρείας ή την ̟αράταση της
διάρκειας της και για τη µετατρο̟ή και τη συγχώνευση της εταιρείας.
13.7. Οι α̟οφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο ̟ρακτικών.
Άρθρο 14: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Η’ ΤΟΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
14.1. Κάθε σύµβαση µεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή ̟ρέ̟ει να
καταγράφεται στο βιβλίο ̟ρακτικών µε µέριµνα του διαχειριστή και να
ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους µέσα σε έναν (1) µήνα α̟ό τη σύναψη της.
14.2. Η εκτέλεση των συµβάσεων της ̟ρώτης ̟αραγράφου του ̟αρόντος άρθρου
α̟αγορεύεται, εφόσον µε την εκτέλεση αυτή µαταιώνεται, εν όλο ή εν µέρει, η
ικανο̟οίηση των λοι̟ών δανειστών της εταιρίας.
14.3. Είναι δυνατόν να συναφθεί συµφωνία µεταξύ της εταιρείας και κά̟οιου ή
κά̟οιων α̟ό τους εταίρους ̟ου αφορά τη διαχείριση της ̟εριουσίας της εταιρείας
α̟ό τους εταίρους.
Άρθρο 15: ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ∆ΙΑΝΟΜΗ
ΚΕΡ∆ΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ
15.1. Η εταιρεία συντάσσει ετήσια χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ̟ου
̟εριλαµβάνουν (α) τον ισολογισµό, (β) το λογαριασµό α̟οτελεσµάτων χρήσεως, (γ)
τον ̟ίνακα διάθεσης α̟οτελεσµάτων και (δ) ̟ροσάρτηµα ̟ου ̟εριλαµβάνει όλες τις
αναγκαίες ̟ληροφορίες και ε̟εξηγήσεις για την ̟ληρέστερη κατανόηση των άλλων
καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική

δραστηριότητα κατά τη χρήση ̟ου έληξε. Οι καταστάσεις υ̟ογράφονται α̟ό τον
διαχειριστή και α̟οτελούν ενιαίο σύνολο.
15.2. Μια φορά ανά ηµερολογιακό έτος, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο
διαχειριστής της εταιρείας υ̟οχρεούται να συντάξει α̟ογραφή όλων των στοιχείων
του ενεργητικού και του ̟αθητικού της, µε λε̟τοµερή ̟εριγραφή και α̟οτίµηση. Οι
ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται α̟ό τον
διαχειριστή της µε βάση την α̟ογραφή αυτή.
15.3. Για την κατάρτιση των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της
εταιρείας εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 145, 146, 147 και 148, του
Ν.4548/2018.
15.4. Με µέριµνα του διαχειριστή γίνεται δηµοσίευση των ετήσιων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. έως την 30η ηµέρα
του (9ου) µήνα α̟ό τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Για την δηµοσίευση των
εγκεκριµένων ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, εφαρµόζονται αναλόγως
οι διατάξεις του άρθρου 149 του Ν.4548/2018. Για την κατάρτιση της ετήσιας
έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του
άρθρου 150 του Ν.4548/2018 και εφόσον η εταιρεία υ̟οχρεούται στη σύνταξη
ενο̟οιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε το Ν.4308/2014 (Α’
251), εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4548/2018.
15.5. Για τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας θα έχουν
εφαρµογή αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 2, ̟αράγραφος Α, υ̟ο̟αράγραφος Α1
του Ν.4336/2015. Εφόσον η εταιρεία δεν υ̟οχρεούται α̟ό τον νόµο δεν θα ορίζει
ελεγκτές. Αν η εταιρεία υ̟οχρεούται α̟ό τον νόµο να ορίζει ελεγκτές, τότε οι
ελεγκτές θα ορίζονται α̟ό τους εταίρους και ο διορισµός τους θα καταχωρίζεται στο
Γ.Ε.ΜΗ.
15.6. Αν η εταιρεία κατά το κλείσιµο του ισολογισµού, βάσει των κριτηρίων
µεγέθους του άρθρου 2 του Ν.4308/2014 χαρακτηρισθεί ως «µικρή οντότητα», µ̟ορεί
µε α̟όφαση της συνέλευσης των εταίρων, να ̟ροβαίνει στην υ̟οβολή των ετήσιων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σε έλεγχο (̟ροαιρετικό τακτικό έλεγχο)
σύµφωνα µε τα ισχύοντα ελεγκτικά ̟ρότυ̟α.
15.7. Για την έγκριση των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και τη
διανοµή κερδών α̟αιτείται α̟όφαση των εταίρων.
15.8. Κάθε έτος και ̟ριν α̟ό κάθε διανοµή κερδών θα κρατείται τουλάχιστον το ένα
εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηµατισµό τακτικού α̟οθεµατικού. Το
α̟οθεµατικό αυτό θα µ̟ορεί µόνο να κεφαλαιο̟οιείται ή να συµψηφίζεται µε
ζηµίες. Πρόσθετα α̟οθεµατικά µ̟ορούν να ̟ροβλέ̟ονται α̟ό το καταστατικό ή να
α̟οφασίζονται α̟ό τους εταίρους.
15.8.1. Για να διανεµηθούν κέρδη, ̟ρέ̟ει αυτά να ̟ροκύ̟τουν α̟ό τις ετήσιες
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι εταίροι α̟οφασίζουν για τα κέρδη ̟ου θα
διανεµηθούν. Η συµµετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη ̟ρος τον αριθµό
των µεριδίων ̟ου έχει κάθε εταίρος.
15.8.2. Οι εταίροι ̟ου εισέ̟ραξαν κέρδη κατά ̟αράβαση των ̟ροηγούµενων
̟αραγράφων οφείλουν να τα ε̟ιστρέψουν στην εταιρεία. Η αξίωση αυτή µ̟ορεί να
ασκηθεί και ̟λαγιαστικά α̟ό τους δανειστές.
15.8.3. Η ̟ροηγούµενη ̟αράγραφος εφαρµόζεται και σε ̟ερι̟τώσεις κεκρυµµένης
καταβολής κερδών ή έµµεσης ε̟ιστροφής εισφορών.
15.9. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η
∆εκεµβρίου του έτους.
15.9.1. Κατ’ εξαίρεση, η ̟ρώτη εταιρική χρήση αρχίζει α̟ό τη νόµιµη σύσταση της
εταιρείας και θα λήξει την 31η ∆εκεµβρίου του έτους σύστασης.

Άρθρο 16: ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
16.1. Η εταιρεία λύεται:
α) ο̟οτεδή̟οτε µε α̟όφαση των εταίρων,
β) όταν ̟αρέλθει ο ορισµένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός ̟αραταθεί
̟ριν λήξει µε α̟όφαση των εταίρων,
γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε ̟τώχευση και
δ) σε άλλες ̟ερι̟τώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ει ο Ν.4072/2012 ή το καταστατικό.
16.1.1. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην ̟άροδο του χρόνου διάρκειας,
καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. µε µέριµνα του εκκαθαριστή.
16.2. Όταν λυθεί η εταιρεία, εκτός α̟ό την ̟ερί̟τωση της κήρυξής της σε ̟τώχευση,
ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.
16.2.1. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση, η εταιρεία εξακολουθεί να διατηρεί και να
χρησιµο̟οιεί την ε̟ωνυµία της στην ο̟οία, όµως ̟ροσθέτονται οι λέξεις "υ̟ό
εκκαθάριση".
16.2.2. Η εκκαθάριση ενεργείται α̟ό τον διαχειριστή ή α̟οφάσισαν άλλως οι
εταίροι µε την αυξηµένη ̟λειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθµού
των εταιρικών µεριδίων. Οι διατάξεις για τον διαχειριστή εφαρµόζονται αναλόγως
και στον εκκαθαριστή.
16.3. Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης
̟εριορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής ̟εριουσίας ̟ράξεις. Ο
εκκαθαριστής µ̟ορεί να ενεργήσει και νέες ̟ράξεις, εφόσον µε αυτές εξυ̟ηρετούνται
η εκκαθάριση και το συµφέρον της εταιρείας.
16.3.1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υ̟οχρεούται να ενεργήσει
α̟ογραφή των ̟εριουσιακών στοιχείων και των υ̟οχρεώσεων της εταιρείας και να
καταρτίσει οικονοµικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι ο̟οίες εγκρίνονται µε
α̟όφαση των εταίρων. Εφόσον, η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής
υ̟οχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονοµικές καταστάσεις. Ό
εκκαθαριστής υ̟οχρεούται να ̟ερατώσει αµελλητί τις εκκρεµείς υ̟οθέσεις της
εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισ̟ράξει τις α̟αιτήσεις της και να
µετατρέψει σε χρήµα την εταιρική ̟εριουσία. Κατά τη ρευστο̟οίηση των
̟εριουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ο εκκαθαριστής οφείλει να ̟ροτιµά την
εκ̟οίηση της ε̟ιχείρησης ως συνόλου, αν είναι εφικτό.
16.4. Κάθε εταίρος ο ο̟οίος ενδεχοµένως στο µέλλον θα έχει ̟αράσχει
εξωκεφαλαιακές εισφορές θα εξακολουθούν και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να
̟αρέχουν υ̟ηρεσίες, ̟ου α̟οτελούν το αντικείµενο της εισφοράς τους, στο µέτρο
̟ου τούτο είναι αναγκαίο για την διεκ̟εραίωση των εργασιών της εκκαθάρισης.
Κάθε εταίρος ο ο̟οίος ενδεχοµένως στο µέλλον θα έχει ̟αράσχει εγγυητική εισφορά
θα εξακολουθούν να είναι υ̟όχρεοι έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της
εταιρείας για διάστηµα τριών (3) ετών µετά τη λύση της εταιρείας.
16.5. Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υ̟ερβεί την τριετία, θα έχει ανάλογη εφαρµογή το
άρθρο 169 του Ν.4548/2018. Το σχέδιο ε̟ιτάχυνσης και ̟εράτωσης της εκκαθάρισης
θα εγκρίνεται µε α̟όφαση των εταίρων µε αυξηµένη ̟λειοψηφία των δύο τρίτων
(2/3) του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων. Η τυχόν αίτηση στο

δικαστήριο υ̟οβάλλεται α̟ό εταίρους ̟ου διαθέτουν το ένα δέκατο (1/10) του
συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων.
16.6. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ̟εράτωσης της εκκαθάρισης, τις ο̟οίες ̟ρέ̟ει να
εγκρίνουν οι εταίροι. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέµει το
̟ροϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα µε τον αριθµό µεριδίων καθενός.
Με συµφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής µ̟ορεί να ̟ροβεί σε αυτούσια
διανοµή της ̟εριουσίας.
16.7. Ο εκκαθαριστής µεριµνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της
εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.
16.8. Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή µετά την ̟εράτωση της ̟τώχευσης λόγω
τελεσίδικης ε̟ικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγω του άρθρου 170
̟αράγραφος 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν.3588/2007), η εταιρεία µ̟ορεί να
αναβιώσει µε οµόφωνη α̟όφαση των εταίρων.
Άρθρο 17: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ
17.1. Σε κάθε έντυ̟ο της εταιρείας θα αναφέρονται η ε̟ωνυµία της, το εταιρικό
κεφάλαιο και το συνολικό ̟οσό των εγγυητικών εισφορών, ο αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. της
εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία
βρίσκεται υ̟ό εκκαθάριση. Αναφέρεται ε̟ίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας.
17.2. Η εταιρεία µέσα σε ένα µήνα α̟ό τη σύστασή της θα α̟οκτήσει εταιρική
ιστοσελίδα, στην ο̟οία θα εµφανίζονται µε µέριµνα και ευθύνη του διαχειριστή τα
ονοµατε̟ώνυµα και οι διευθύνσεις των εταίρων µε την κατηγορία εισφορών του
καθενός, το ̟ρόσω̟ο ̟ου ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι ̟ληροφορίες της
̟ροηγούµενης ̟αραγράφου.
17.3. Η ιστοσελίδα της εταιρείας θα καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.
Άρθρο 18: ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η σύσταση της εταιρείας θα θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί µε την εγγραφή της στο
Γ.Ε.ΜΗ., στο ο̟οίο θα υ̟οβάλλονται στη δηµοσιότητα ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό τα
άρθρα 96 - 97 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ 167/30-10-2019) και οι τρο̟ο̟οιήσεις του
καταστατικού, καθώς και όσα άλλα στοιχεία αναφέρονται ως δηµοσιευτέα στον
Ν.4635/2019 και στον Ν. 4072/2012.
Άρθρο 19: ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Για τις υ̟οθέσεις ̟ου, κατά τις διατάξεις του Β' Μέρους του Ν.4072/2012, υ̟άγονται
σε δικαστήριο, α̟οκλειστικά αρµόδιο θα είναι το Ειρηνοδικείο της έδρας της
εταιρείας, ̟ου κρίνει µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
Άρθρο 20: ΓΕΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ
Για κάθε θέµα ̟ου δεν ρυθµίζεται α̟ό το καταστατικό έχουν εφαρµογή οι διατάξεις
του Ν.4072 (ΦΕΚ Α’ 86/11.4.2012) άρθρα (43 – 120) ό̟ως ισχύουν σήµερα.

Τα ανωτέρω αφού α̟οφάσισαν οµόφωνα οι ανωτέρω συµβαλλόµενοι ενέκριναν
ολόκληρο το κείµενο του καταστατικού ως ανωτέρω και υ̟ογράφεται το ̟αρόν
ιδιωτικό συµφωνητικό ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ως ακολούθως.
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