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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
Την 26/10/2018 συστήθηκε η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «REUVEN
PROPERTIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , με τα ακόλουθα στοιχεία:
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 147958501000
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης 147958501000
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 801053540
Αρμόδια Δ.Ο.Υ Δ΄(Δ΄,Η΄)ΑΘΗΝΩΝ(Δ΄,Η΄,Ι΄,ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ)
Κ.Α.Δ. : [55201104] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Η ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, [55101000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ Η ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ, ΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ),
[55201101] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ, [55201103]
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΕΛΑΤΩΝ, [68101100] ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας
αναπόσπαστο μέρος αυτής

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΤΣΑΗ - ΕΠΩΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο - ΤΣΑΗ - ΕΠΩΝΤΜΙΑ
Στθν Ακινα ςιμερα τθν 24/10/2018 του ζτουσ 2018,
o

REUVEN (οφβεν) NOCHIMOWSKI (ΝΟΧΙΜΟΒΣΚΙ) του David (Ντζιβιντ)

Nochimowski

(Νοχιμόβςκι)

και

τθσ

Bat

Sheva

(Μπατςζβα),

ελεφκεροσ

επαγγελματίασ, που γεννικθκε ςτο Ιςραιλ ςτισ 24-1-1971, κάτοικοσ Νζασ Υόρκθσ
Η.Ρ.Α, ςτθ διεφκυνςθ 2109 Μπροντγουζι 11-02 (Broadway 11-02), κάτοχοσ του υπ’
αρικμόν 555816192 Αμερικανικοφ Διαβατθρίου που εκδόκθκε ςτισ 17-3-2017 και
ιςχφει μζχρι 16-3-2027, με αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου 173348971 και Δ.Ο.Υ.
Κατοίκων Εξωτερικοφ (email : nycdnr@gmail.com)
ςυςτήνει Μονοπρόςωπθ Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρία (ΙΚΕ) με τθν επωνυμία
«REUVEN PROPERTIES ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ».

Άρθρο 2ο - ΚΟΠΟ
Α.
1.

Σκοπόσ τθσ εταιρίασ είναι:
Η αγορά, πϊλθςθ, εκμίςκωςθ και υπεκμίςκωςθ, είτε με τθ μορφι

μακροχρόνιων είτε βραχυχρόνιων μιςκϊςεων, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία,
και θ εν γζνει διαχείριςθ και εκμετάλλευςθ ακινιτων, είτε ιδιόκτθτων είτε τρίτων,
οπουδιποτε και αν βρίςκονται ςτθν Ελλάδα, οποιαςδιποτε κζςθσ, χριςθσ, ζκταςθσ
και μορφισ και
2.

Η εκμίςκωςθ ςυνόλου ι μζρουσ ακινιτων με τθν μορφι παροχισ

καταλφματοσ ι/και διατροφισ ςε τρίτουσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ περί
καταλυμάτων και ξενοδοχείων και θ ςυνεργαςία με θμεδαπά ι αλλοδαπά φυςικά ι
νομικά πρόςωπα δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου (τουριςτικζσ επιχειριςεισ,
καταςκευι − εκμετάλλευςθ τουριςτικϊν ι παρεμφερϊν επιχειριςεων).
Β.

Για τθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ τθσ θ εταιρεία δφναται:
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1. Να ςυμμετζχει ςε οποιαδιποτε επιχείρθςθ με όμοιο ι παρεμφερι ςκοπό,
οποιουδιποτε εταιρικοφ τφπου.
2. Να ςυνεργάηεται με οποιαδιποτε επιχείρθςθ με όμοιο ι παρεμφερι ςκοπό,
οποιουδιποτε εταιρικοφ τφπου.
3. Να ιδρφει υποκαταςτιματα ι πρακτορεία ι γραφεία οπουδιποτε ι / και να
διορίηει αντιπροςϊπουσ ςτθν θμεδαπι και αλλοδαπι.
4. Να αντιπροςωπεφει οποιαδιποτε επιχείρθςθ θμεδαπι ι αλλοδαπι με όμοιο
ι παρεμφερι ςκοπό.
5. Να διενεργεί εργαςίεσ τισ οποίεσ θ εταιρεία κεωρεί αναγκαίεσ και
ςυμπλθρωματικζσ για τα παραπάνω κζματα και γενικά να διενεργεί
οποιαδιποτε πράξθ θ οποία άμεςα ι ζμμεςα κεωρείται αναγκαία ι
επωφελισ για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν τθσ εταιρείασ.
6. Να αςκεί οποιαδιποτε ςυναφι δραςτθριότθτα, να ςυνάπτει κάκε είδουσ
ςυμβάςεισ ι ςυνεργαςίεσ με κάκε θμεδαπό ι αλλοδαπό νομικό πρόςωπο ι
επιχείρθςθ ι επιχειρθματικό ςχιμα ανεξάρτθτα από τθν νομικι μορφι τουσ.

Άρθρο 3ο - ΕΔΡΑ
Ζδρα τθσ εταιρίασ ορίηεται ο Δήμοσ Αθηναίων και ειδικότερα το επί τθσ οδοφ
Καλλιδρομίου αρικ. 87 – 89 ακίνθτο. H Εταιρία μπορεί να μεταφζρει τθν ζδρα τθσ ςε
οποιαδιποτε πόλθ τθσ Ελλάδασ ι άλλθσ χϊρασ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ
Χϊρου μετά από απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των Εταίρων, κατά τθν
διαδικαςία που ορίηεται ςτο άρκρο 45 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 4ο - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια τθσ εταιρίασ ορίηεται δωδεκαετισ (12ετισ), αρχίηει από τθν θμζρα που
κα εγγραφεί θ εταιρία ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (ΓΕΜΗ) και λιγει τθν αντίςτοιχθ
θμερομθνία του ζτουσ 2030. Η διάρκεια τθσ εταιρίασ μπορεί να παρατείνεται με
απόφαςθ τθσ Συνελεφςεωσ των εταίρων, τροποποιθτικι του άρκρου αυτοφ, που
λαμβάνεται με τθν πλειοψθφία των 2/3 του ςυνολικοφ αρικμοφ των εταιρικϊν
μεριδίων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' –ΕΙΦΟΡΕ- ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ
Άρθρο 5ο
1.

Σο είδοσ των ειςφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακζσ.

Το κεφάλαιο τθσ εταιρείασ ορίηεται ςτο ποςό των ΕΤΡΩ πεντακοςίων πενήντα
χιλιάδων (550.000,00), διαιροφμενο ςε πενήντα πζντε χιλιάδεσ (55.000) εταιρικά
μερίδια, ονομαςτικήσ αξίασ εκάςτου ΕΤΡΩ δζκα (10).
Η Εταιρεία δφναται με τροποποίθςθ του παρόντοσ άρκρου του Καταςτατικοφ να
ζχει μελλοντικά και εξωκεφαλαιακζσ ειςφορζσ κατά τα οριηόμενα ςτο ν. 4072/2012.
2.

Τα εταιρικά μερίδια καταβλικθκαν και αναλιφκθκαν από τον μοναδικό εδϊ

ςυμβαλλόμενο Εταίρο, ο οποίοσ διλωςε με το παρόν τα εξισ:
«Ο μοναδικόσ εταίροσ οφβεν

(REUVEN) ΝΟΧΙΜΟΒΣΚΙ (NOCHIMOWSKI) του

Ντζιβιντ (David) Νοχιμόβςκι (Nochimowski) και τθσ Μπατςζβα (Batsheva) οφτνερ
(Rutner), κατζβαλλε ςτο ταμείο τθσ Εταιρείασ το ποςό των ΕΥΩ πεντακοςίων
πενιντα χιλιάδων (550.000 €) και ανζλαβε ςυνολικά πενιντα πζντε χιλιάδεσ
(55.000) εταιρικά μερίδια ονομαςτικισ αξίασ ΕΥΩ δζκα (10,00) ζκαςτο και
ςυνολικισ ονομαςτικισ αξίασ ΕΥΩ πεντακοςίων πενιντα χιλιάδων ( 550.000 ) και
ςυμμετζχει ςτθν Εταιρεία κατά ποςοςτό ςυμμετοχισ 100%».

ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕ ΕΙΦΟΡΕ
Δεν υφίςτανται
ΕΓΓΤΗΣΙΚΕ ΕΙΦΟΡΕ
Δεν υφίςτανται

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΙΑ
Άρθρο 6ο - ΤΓΚΛΗΗ ΣΗ ΤΝΕΛΕΤΗ

1.

Οι αποφάςεισ των εταίρων λαμβάνονται ςε ςυνζλευςθ, εκτόσ αν είναι
ομόφωνεσ οπότε μποροφν να λαμβάνονται εγγράφωσ χωρίσ ςυνζλευςθ. Οι
υπογραφζσ των εταίρων μποροφν να αντικακίςτανται με ανταλλαγι μθνυμάτων
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με θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ςτισ ςτθν αρχι του παρόντοσ δθλωκείςεσ
από αυτοφσ διευκφνςεισ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Tα παραπάνω πρακτικά
καταχωρίηονται ςτο βιβλίο πρακτικϊν που τθρείται κατά το άρκρο 66 του
Ν.4072/2012.
2.

Η ςυνζλευςθ ςυγκαλείται από τον διαχειριςτι. Οι εταίροι προςκαλοφνται οκτϊ
(8) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθ ςυνζλευςθ, με ζγγραφθ πρόςκλθςθ ι μζςω
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail), θ οποία ςθμειϊνεται ςτο βιβλίο τθσ
εταιρίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 66 του Ν. 4072/2012. Στθν πρόςκλθςθ
πρζπει να αναγράφεται θ θμζρα, θ ϊρα και ο τόποσ τθσ ςυνζλευςθσ και τα
κζματα που κα ςυηθτθκοφν.

3.

Η ςυνζλευςθ ςυγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μζςα ςε τζςςερισ
(4) μινεσ από τθ λιξθ τθσ εταιρικισ χριςθσ.

4.

Aν ςυμφωνοφν όλοι οι εταίροι, μποροφν να ςυνεδριάςουν ςε ςυνζλευςθ ακόμα
και αν δεν τθρικθκαν οι διατυπϊςεισ τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου
(κακολικι ςυνζλευςθ).

Άρθρο 7ο - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΤ
1.

Κάκε εταίροσ ζχει δικαίωμα μιασ τουλάχιςτον ψιφου ςτθ ςυνζλευςθ. Αν ζχει
περιςςότερα εταιρικά μερίδια, ο αρικμόσ των ψιφων είναι ανάλογοσ με τον
αρικμό αυτϊν.

2.

Το δικαίωμα ψιφου δεν μπορεί να αςκθκεί από εταίρο, διαχειριςτι ι μθ, αν
πρόκειται για αποφάςεισ που αφοροφν τον οριςμό ειδικοφ εκπροςϊπου για
διεξαγωγι δίκθσ εναντίον του ι ςτθν απαλλαγι του από τθν ευκφνθ ςφμφωνα
με τθ διάταξθ του άρκρου 67 παρ. 2 & 4 του 4072/2012.

Άρθρο 8ο - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ
Οι αποφάςεισ τθσ ςυνζλευςθσ των εταίρων λαμβάνονται με τθν πλειοψθφία των
2/3 του ςυνολικοφ αρικμοφ των εταιρικϊν μεριδίων.
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Άρθρο 9ο - ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
1.

Η ςυνζλευςθ των εταίρων είναι το ανϊτατο όργανο τθσ εταιρίασ και δικαιοφται
να αποφαςίηει για κάκε εταιρικι υπόκεςθ, οι δε αποφάςεισ τθσ υποχρεϊνουν
και απόντεσ ι διαφωνοφντεσ εταίρουσ.

2.

Η ςυνζλευςθ των εταίρων είναι θ μόνθ αρμόδια να αποφαςίηει:
α) Για τισ τροποποιιςεισ του καταςτατικοφ,
β) Για τον διοριςμό και τθν ανάκλθςθ του διαχειριςτι, κακϊσ και για τθν
απαλλαγι του από κάκε ευκφνθ,
γ) Για τθν ζγκριςθ του ιςολογιςμοφ και τθν διάκεςθ των κερδϊν,
δ) Για τον αποκλειςμό εταίρου,
ε) Για τθν λφςθ ι τθν παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ εταιρίασ ι τθ ςυγχϊνευςθ ι
μετατροπι αυτισ,
ςτ) Για κάκε άλλθ περίπτωςθ οριηόμενθ ςτον Ν.4072/2012 (άρκρα 43-120).

Άρθρο 10ο - ΔΙΟΡΙΜΟ - ΕΞΟΤΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΩΝ
1.

Η διαχείριςθ και εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρίασ ανατίκεται με το παρόν και για όλθ
τθ διάρκειά τθσ ςτθν Bat Sheva (Μπατ Σζβα) Nochimowsky (Νοχιμόβςκι) του
Aaron (Ααρϊν) και τθσ Rivka (ίβκα), κατοίκου Τελ Αβίβ Ιςραιλ οδόσ Shlomo
Ben Yosef αρικμόσ 30 ,

κάτοχο του διαβατθρίου με αρικμό BD8989980 που

εκδόκθκε τθν 09.01.2014 από τισ Αρμόδιεσ Αρχζσ τθσ Ουγγαρίασ και λιγει τθν
09.01.2024, με Α.Φ.Μ. 174274244 τθσ Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικοφ, θ οποία κα
εκπροςωπεί νόμιμα τθν εταιρία και κα ενεργεί κάκε πράξθ διαχείριςθσ και
διάκεςθσ, ςε κάκε περίπτωςθ αναγόμενθ ςτο ςκοπό τθσ εταιρίασ,
υπογράφουςα κάτω από τθν εταιρικι επωνυμία. Ενδεικτικά θ διαχειρίςτρια
εκπροςωπεί τθν εταιρία ςτθν Ελλάδα ι το Εξωτερικό ενϊπιον Δθμοςίων,
Δθμοτικϊν, Κοινοτικϊν και άλλων Αρχϊν, φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων
δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου, Διεκνϊν Οργανιςμϊν και των οργάνων τουσ,
θμεδαπϊν ι αλλοδαπϊν τραπεηικϊν ι πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, κακϊσ και
ενϊπιον οποιουδιποτε Ελλθνικοφ ι Διεκνοφσ Δικαςτθρίου ι Δικαςτικισ Αρχισ
οποιουδιποτε βακμοφ και δικαιοδοςίασ, αναλαμβάνει χριματα, αξιόγραφα,
μερίςματα, αποδείξεισ και τοκομερίδια και ειςπράττει χριματα. Για τθν ζκδοςθ,
αποδοχι, οπιςκογράφθςθ και τριτεγγφθςθ ςυναλλαγματικϊν, γραμματίων εισ
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διαταγιν και επιταγϊν, παροχι και λιψθ δανείων είτε από Τράπεηα άλλο
πιςτωτικό ίδρυμα ι τρίτο φορζα, άνοιγμα πιςτϊςεων, ζκδοςθ εγγυθτικϊν
επιςτολϊν, απαιτείται προθγουμζνωσ θ λιψθ απόφαςθσ από τθ Συνζλευςθ των
Εταίρων αναφορικά με τθν διενζργεια των ανωτζρω πράξεων και ανά
περίςταςθ και δθ με πλειοψθφία των 2/3 επί του ςυνολικοφ αρικμοφ των
εταιρικϊν μεριδίων.
Η διαχειρίςτρια ςυνάπτει κάκε είδουσ ςυμβάςεισ με Αςφαλιςτικοφσ
Οργανιςμοφσ (Ιδιωτικοφσ και Δθμόςιουσ), διορίηει πλθρεξουςίουσ δικθγόρουσ
και γενικά ενεργεί κάκε πράξθ εκπροςϊπθςθσ, διαχείριςθσ ι διάκεςθσ που
εξυπθρετεί το ςκοπό τθσ εταιρικισ επιχείρθςθσ, πλθν εκείνων που αναφζρονται
ωσ άνω και απαιτείται να ζχει προθγθκεί απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ των
Εταίρων.
Η διαχειρίςτρια είναι και Ταμίασ τθσ εταιρίασ και δικαιοφται να ειςπράττει για
λογαριαςμό τθσ εταιρίασ από οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο
Δθμοςίου ι Ιδιωτικοφ Δικαίου, Δθμόςιο Ταμείο, Οργανιςμό, τράπεηα κλπ.
οποιουδιποτε φψουσ χρθματικά ποςά, να παραλαμβάνει πράγματα και να
χορθγεί τισ ςχετικζσ αποδείξεισ και εξοφλιςεισ.
2.

Ρράξεισ τθσ διαχειρίςτριασ, ακόμα και αν είναι εκτόσ του εταιρικοφ ςκοποφ,
δεςμεφουν τθν εταιρία απζναντι ςτουσ τρίτουσ, εκτόσ και αν θ εταιρία
αποδείξει ότι ο τρίτοσ γνϊριηε τθν υπζρβαςθ του εταιρικοφ ςκοποφ ι όφειλε να
τθν γνωρίηει. Δεν ςυνιςτά απόδειξθ μόνθ θ τιρθςθ των διατυπϊςεων
δθμοςιότθτασ ωσ προσ το καταςτατικό ι τισ τροποποιιςεισ του.

3.

Η διαχειρίςτρια μπορεί να ανακζτει όλεσ ι μερικζσ από τισ πράξεισ διαχείριςθσ
με ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο ςε άλλο πρόςωπο, εταίρο ι μθ εταίρο,
προςδιορίηοντασ και το χρόνο ιςχφοσ και τον τρόπο παφςεωσ τθσ
πλθρεξουςιότθτασ.
Άρθρο 11ο

1.

Η διαχείριςθ που ανατζκθκε με το παρόν καταςτατικό ανακαλείται με απόφαςθ
των εταίρων για οποιονδιποτε, είτε με απόφαςθ του Δικαςτθρίου ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτα άρκρα 59- 61 του Ν. 4072/2012.
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2.

Αν ανακλθκεί ι πεκάνει ι παραιτθκεί ι εκπζςει για οποιοδιποτε λόγο από τθ
διαχείριςθ ο διαχειριςτισ, θ ςυνζλευςθ αποφαςίηει για τθν αναπλιρωςθ του.

3.

Ο διοριςμόσ, θ ανάκλθςθ και θ αντικατάςταςθ του διαχειριςτι υπόκεινται ςε
δθμοςιότθτα ςτο ΓΕΜΗ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 3419/2005.

Άρθρο 12ο - ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ο διαχειριςτισ κακϊσ και οι εταίροι οφείλουν να απζχουν από πράξεισ οι οποίεσ
κίγουν τα ςυμφζροντα τθσ Εταιρείασ και εμποδίηουν τθν πραγμάτωςθ του εταιρικοφ
τθσ ςκοποφ.
Άρθρο 13ο
1.

Μία φορά το χρόνο ςτο τζλοσ τθσ εταιρικισ χριςθσ, ο διαχειριςτισ τθσ
εταιρείασ υποχρεοφται να ςυντάςςει απογραφι όλων των ςτοιχείων του
ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ τθσ με λεπτομερι περιγραφι του κάκε
ςτοιχείου. Οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ εταιρείασ καταρτίηονται από
τον διαχειριςτι με βάςθ τθν απογραφι αυτι.

2.

Για τθν κατάρτιςθ των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων, εφαρμόηονται
αναλόγωσ οι διατάξεισ των άρκρων 42, 42 Α, 42Β ,42Γ, 42Δ, 42Ε, 43, 43Α και 43Γ
του κωδικοποιθμζνου Νόμου 2190/1920 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.

3.

Οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ (ιςολογιςμόσ, αποτελζςματα χριςεωσ,
πίνακασ διακζςεωσ αποτελεςμάτων και παράρτθμα) και οι ςχετικζσ εκκζςεισ
του διαχειριςτι και των ελεγκτϊν τθσ εταιρίασ, υποβάλλονται, με επιμζλεια
κάκε εταίρου ι του διαχειριςτι, ςτισ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ ςτο ΓΕΜΗ και
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ εταιρίασ κατά το άρκρο 98 του Ν. 4072/2012.
Άρθρο 14ο – ΙΟΛΟΓΙΜΟ

1.

Με βάςθ τθν απογραφι κατά το προθγοφμενο άρκρο καταρτίηεται από τον
διαχειριςτι ο ιςολογιςμόσ, ςτον οποίο πρζπει να φαίνεται με ςαφινεια θ
αλθκινι οικονομικι κατάςταςθ τθσ εταιρίασ.

2.

Τον ιςολογιςμό ςυνοδεφει και λεπτομερισ ανάλυςθ του λογαριαςμοφ "κερδϊν
και ηθμιϊν".
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Άρθρο 15ο – ΣΗΡΗΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
Ο διαχειριςτισ οφείλει να τθρεί: (α) βιβλίο εταίρων ςτο οποίο καταχωρίηει τα
ονόματα των εταίρων, τθ διεφκυνςι τουσ, τον αρικμό των μεριδίων που κατζχει
κάκε εταίροσ, το είδοσ τθσ ειςφοράσ που εκπροςωποφν τα μερίδια, τθ χρονολογία
κτιςεωσ και μεταβίβαςθσ ι επιβάρυνςθσ αυτϊν και τα ειδικά δικαιϊματα που
παρζχει το καταςτατικό ςτουσ εταίρουσ και (β) ενιαίο βιβλίο πρακτικϊν αποφάςεων
των εταίρων και αποφάςεων τθσ διαχείριςθσ. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο
καταχωρίηονται όλεσ οι αποφάςεισ των εταίρων και οι αποφάςεισ τθσ διαχείριςθσ
που λαμβάνονται από περιςςότερουσ διαχειριςτζσ και δεν αφοροφν κζματα
τρζχουςασ διαχείριςθσ ι, ανεξάρτθτα από τον αρικμό των διαχειριςτϊν, ςυνιςτοφν
πράξεισ καταχωριτζεσ ςτο Γ.Ε.ΜΗ.
Άρθρο 16ο – ΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΩΝ

1.

Ο διαχειριςτισ ευκφνεται ζναντι τθσ εταιρείασ για παραβάςεισ του παρόντοσ
νόμου, του καταςτατικοφ και των αποφάςεων των εταίρων, κακϊσ και για κάκε
διαχειριςτικό πταίςμα. Η ευκφνθ αυτι δεν υφίςταται προκειμζνου για πράξεισ
ι παραλείψεισ που ςτθρίηονται ςε ςφννομθ απόφαςθ των εταίρων ι που
αφοροφν εφλογθ επιχειρθματικι απόφαςθ, θ οποία ελιφκθ με καλι πίςτθ, με
βάςθ επαρκείσ πλθροφορίεσ και αποκλειςτικά προσ εξυπθρζτθςθ του εταιρικοφ
ςυμφζροντοσ.

2.

Με απόφαςθ των εταίρων μπορεί να απαλλάςςεται o διαχειριςτισ μετά τθν
ζγκριςθ των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων μόνο για τα διαχειριςτικά
πταίςματα, εκτόσ αν οι εταίροι παρζχουν ομόφωνα γενικι απαλλαγι.

3.

H αξίωςθ τθσ εταιρείασ παραγράφεται μετά τριετία από τθν τζλεςθ τθσ πράξθσ.

4.

Τθν αγωγι τθσ εταιρείασ για αποηθμίωςθ αςκεί και οποιοςδιποτε εταίροσ τθσ
εταιρείασ. Με απόφαςθ των εταίρων μπορεί να ορίηεται ειδικόσ εκπρόςωποσ
τθσ εταιρείασ για τθ διεξαγωγι τθσ δίκθσ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ
Άρθρο 17ο - ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΣΑΒΙΒΑΗ ΕΣΑΙΡΙΚΟΤ ΜΕΡΙΔΙΟΤ
1.

Το εταιρικό μερίδιο ι τα τυχόν περιςςότερα εταιρικά μερίδια κάκε εταίρου,
αποτελοφν τθ μερίδα ςυμμετοχισ του.

2.

Μόνο για ολόκλθρθ τθν μερίδα ςυμμετοχισ μπορεί να εκδοκεί ζγγραφο από
τθν εταιρεία, το οποίο αποτελεί απόδειξθ απλι τθσ εταιρικισ ιδιότθτασ. Στθν
απόδειξθ πρζπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λζξεισ "ΑΡΟΔΕΙΞΗ
ΡΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΑΚΤΗΑ ΑΞΙΟΓΑΦΟΥ".

3.

Η μεταβίβαςθ ι επιβάρυνςθ των εταιρικϊν μεριδίων εν ηωι γίνεται εγγράφωσ.
Σε περίπτωςθ οπότε και κάποιοσ από τουσ εταίρουσ επικυμεί να μεταβιβάςει το
ςφνολο ι μζροσ των εταιρικϊν μεριδίων που κατζχει, οι λοιποί εταίροι ζχουν
δικαίωμα προτιμιςεωσ ςτθν αγορά και δθ ζκαςτοσ κατά το ποςοςτό των
εταιρικϊν μεριδίων που κατζχει επί του ςυνολικοφ αρικμοφ των εταιρικϊν
μεριδίων και αντί τιμιματοσ που ανταποκρίνεται ςτθν - εκείνθ τθ χρονικι
ςτιγμι - αξία του μεταβιβαηόμενου εταιρικοφ μεριδίου. Σε περίπτωςθ
αρνιςεωσ απάντων των λοιπϊν εταίρων ν’ αςκιςουν το δικαίωμα
προτιμιςεωσ, θ μεταβίβαςθ των εταιρικϊν μεριδίων γίνεται ελευκζρωσ προσ
οποιονδιποτε τρίτο και επάγεται αποτελζςματα ωσ προσ τθν εταιρεία και τουσ
εταίρουσ από τθ γνωςτοποίθςθ ςε αυτιν τθσ μεταβίβαςθσ. Η γνωςτοποίθςθ
αυτι είναι ζγγραφθ και υπογράφεται από τον μεταβιβάηοντα και τον
αποκτϊντα. Η κοινοποίθςθ του εγγράφου γνωςτοποίθςθσ ςτθν εταιρεία μπορεί
να γίνει και με θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail). Ο διαχειριςτισ οφείλει να
καταχωρίηει αμζςωσ τθ μεταβίβαςθ ςτο βιβλίο των εταίρων, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι τθρικθκαν οι προχποκζςεισ για τθ μεταβίβαςθ, όπωσ
προβλζπονται ςτο νόμο και το καταςτατικό.

4.

Η εταιρία δεν μπορεί ςε καμία περίπτωςθ να αποκτιςει θ ίδια τα δικά τθσ
εταιρικά μερίδια. Μερίδια που αποκτϊνται, με οποιοδιποτε τρόπο, παρά τθν
απαγόρευςθ του προθγοφμενου εδαφίου, ακυρϊνονται αυτοδικαίωσ. Σε
περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ τθσ εταιρείασ με απορρόφθςθ άλλθσ εταιρείασ, θ
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οποία κατζχει μερίδια τθσ πρϊτθσ, τα μερίδια αυτά ακυρϊνονται αυτοδικαίωσ
με τθ ςυντζλεςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ. Στισ παραπάνω περιπτϊςεισ ο διαχειριςτισ
οφείλει με πράξθ τθσ να προβεί χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτθ διαπίςτωςθ τθσ
μείωςθσ του αρικμοφ των εταιρικϊν μεριδίων και ενδεχομζνωσ τθσ αντίςτοιχθσ
μείωςθσ κεφαλαίου και να προβεί ςτθ ςχετικι καταχϊριςθ ςτο Γ.Ε.ΜΗ.
5.

Σε περίπτωςθ μεταβίβαςθσ του εταιρικοφ μεριδίου "αιτία κανάτου" οι λοιποί
εταίροι κα εξαγοράηουν το εταιρικό μερίδιο του κανόντοσ αντί πλιρουσ
τιμιματοσ προςδιοριηόμενου από το αρμόδιο Δικαςτιριο, εκτόσ αν τα μζρθ
ςυμφωνοφν ςτο φψοσ αυτοφ. Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου
85 του Ν. 4072/2012Ν.
Άρθρο 18ο - ΕΞΟΔΟ ΕΣΑΙΡΟΤ

1.

Κάκε εταίροσ μπορεί να εξζλκει τθσ εταιρείασ για ςπουδαίο λόγο με απόφαςθ
του Δικαςτθρίου, που εκδίδεται μετά από αίτθςι του.

2.

Ζξοδοσ εταίρου με εξωκεφαλαιακζσ ειςφορζσ μπορεί να γίνει με απλι διλωςθ
προσ τθν εταιρεία, αν ο εταίροσ αυτόσ περιζλκει ςε αδυναμία εκπλιρωςθσ τθσ
παροχισ που αντιςτοιχεί ςτθν ειςφορά αυτι, ιδίωσ λόγω αςκζνειασ ι
ςυνταξιοδότθςθσ ι διότι ζχει κλθρονομιςει τα εταιρικά μερίδια.

3.

Ο εξερχόμενοσ εταίροσ δικαιοφται να λάβει τθν πλιρθ αξία των μεριδίων του.
Αν τα μζρθ δεν ςυμφωνοφν ςτθν αποτίμθςθ, αποφαςίηει το Δικαςτιριο.

4.

Σε περίπτωςθ εξόδου εταίρου ωσ άνω τα εταιρικά μερίδια δεν κα ακυρϊνονται
αλλά κα εξαγοράηονται από πρόςωπο που κα υποδεικνφει θ εταιρεία, αντί
καταβολισ τθσ πλιρουσ αξίασ των μεριδίων που προςδιορίηεται ςφμφωνα με
τθν προθγοφμενθ παράγραφο. Στθν περίπτωςθ αυτι οι εταίροι ζχουν δικαίωμα
προτίμθςθσ ςτθν εξαγορά, κατά το ποςοςτό τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν εταιρεία.
Άρθρο 19ο -ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΕΣΑΙΡΟΤ

Αν υπάρχει ςπουδαίοσ λόγοσ, το Δικαςτιριο, μετά από αίτθςθ του διαχειριςτι ι
εταίρου, μπορεί να αποκλείςει από τθν εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπιρξε γι’ αυτό
απόφαςθ των λοιπϊν εταίρων με απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνολικοφ αρικμοφ των
εταιρικϊν μεριδίων. Από τθν τελεςιδικία τθσ απόφαςθσ και τθν καταβολι ςτον
αποκλειόμενο τθσ πλιρουσ αξίασ των μεριδίων του, που προςδιορίηεται όπωσ
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ορίηεται ςτθν παράγραφο 3 του προθγοφμενου άρκρου, θ εταιρεία ςυνεχίηεται
μεταξφ των λοιπϊν εταίρων. Κατά τα λοιπά εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παράγραφοσ 4
του προθγοφμενου άρκρου.
Άρθρο 20ο - ΓΝΩΗ ΣΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ
1.

Κάκε εταίροσ δικαιοφται ανά τρίμθνο να λαμβάνει γνϊςθ αυτοπροςϊπωσ ι με
αντιπρόςωπο τθσ πορείασ των εταιρικϊν υποκζςεων και να εξετάηει τα βιβλία
και τα ζγγραφα τθσ εταιρείασ. Δικαιοφται επίςθσ με δαπάνεσ του να λαμβάνει
αποςπάςματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικϊν του άρκρου
66. Η εταιρεία μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι πλθροφοριϊν ι τθν πρόςβαςθ
ςτα βιβλία αν υπάρχει ςοβαρι απειλι ςτα επιχειρθματικά ςυμφζροντα τθσ
εταιρείασ.

2.

Κάκε εταίροσ δικαιοφται να ηθτεί πλθροφορίεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν
κατανόθςθ και τθν εκτίμθςθ των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ τθσ
ςυνζλευςθσ.

3.

Εταίροι που ζχουν το ζνα δζκατο (1/10) του ςυνολικοφ αρικμοφ των εταιρικϊν
μεριδίων δικαιοφνται οποτεδιποτε να ηθτιςουν από το δικαςτιριο το διοριςμό
ανεξάρτθτου ορκωτοφ ελεγκτι − λογιςτι για να διερευνιςει ςοβαρζσ υπόνοιεσ
παράβαςθσ του νόμου ι του καταςτατικοφ και να γνωςτοποιιςει το
αποτζλεςμα με ζκκεςι του ςτουσ εταίρουσ και τθν εταιρεία.
Άρθρο 21ο-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Οι εταίροι ζχουν δικαίωμα ςτα κακαρά κζρδθ που προκφπτουν από τον ετιςιο
ιςολογιςμό και, αντίςτοιχα, υποχρζωςθ για τισ ηθμιζσ, ανάλογα με το ποςοςτό
ςυμμετοχισ τουσ ςτθν εταιρία.
2. Για τθν ζγκριςθ των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων και τθ διανομι κερδϊν
απαιτείται απόφαςθ των εταίρων. Κάκε ζτοσ και πριν από κάκε διανομι κερδϊν
πρζπει να κρατείται τουλάχιςτον το ζνα εικοςτό (1/20) των κακαρϊν κερδϊν,
για ςχθματιςμό τακτικοφ αποκεματικοφ. Το αποκεματικό αυτό μπορεί μόνο να
κεφαλαιοποιείται ι να ςυμψθφίηεται με ηθμίεσ. Ρρόςκετα αποκεματικά
μποροφν να προβλζπονται από το καταςτατικό ι να αποφαςίηονται από τουσ
εταίρουσ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΤΜΒΑΗ
Άρθρο 22ο - ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ

1.

Η τροποποίθςθ του παρόντοσ καταςτατικοφ μπορεί να γίνει μόνο με απόφαςθ
τθσ ςυνζλευςθσ, θ οποία λαμβάνεται με πλειοψθφία τουλάχιςτον των δφο
τρίτων (2/3) του όλου αρικμοφ των εταιρικϊν μεριδίων.

2.

Κάκε τροποποίθςθ τθσ παροφςασ εταιρικισ ςφμβαςθσ υποβάλλεται ςτισ
διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ που ορίηουν οι διατάξεισ του άρκρου 16 του Ν.
3419/2005 όπωσ ιςχφει.
Άρθρο 23ο - ΑΤΞΗΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ

1.

Η αφξθςθ κεφαλαίου γίνεται με αφξθςθ του αρικμοφ των εταιρικϊν μεριδίων.

2.

Σε περίπτωςθ αφξθςθσ κεφαλαίου που δεν γίνεται με ειςφορά ςε είδοσ όλοι οι
εταίροι ζχουν δικαίωμα προτίμθςθσ ςτο νζο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αρικμό
των εταιρικϊν μεριδίων που ζχει κακζνασ. Το δικαίωμα προτίμθςθσ αςκείται με
διλωςθ προσ τθν εταιρεία μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν καταχϊριςθ τθσ
απόφαςθσ των εταίρων ςτο Γ.Ε.ΜΗ. Το δικαίωμα προτίμθςθσ μπορεί να
καταργείται ι να περιορίηεται με απόφαςθ των εταίρων που λαμβάνεται με
ποςοςτό των 2/3 του ςυνολικοφ αρικμοφ των εταιρικϊν μεριδίων. Αν θ
απόφαςθ αυτι δεν μπορεί να λθφκεί λόγω αντιρριςεων εταίρου ι εταίρων,
των οποίων μειϊνονται τα ποςοςτά, αποφαςίηει ςχετικά το αρμόδιο δικαςτιριο
μετά από αίτθςθ τθσ εταιρίασ.
Άρθρο 24ο - ΜΕΙΩΗ ΣΟΤ ΕΣΑΙΡΙΚΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ

1.

Η μείωςθ κεφαλαίου γίνεται με ακφρωςθ υφιςτάμενων μεριδίων που
αντιςτοιχοφν ςε κεφαλαιακζσ ειςφορζσ και με τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ ίςθσ
μεταχείριςθσ των εταίρων που ζχουν τζτοια μερίδια. Στθν περίπτωςθ αυτι
απαιτείται ςυναίνεςθ των εταίρων αυτϊν.
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2.

Σε περίπτωςθ μείωςθσ κεφαλαίου το αποδεςμευόμενο ενεργθτικό μπορεί να
αποδίδεται ςτουσ εταίρουσ με μερίδια που αντιςτοιχοφν ςε κεφαλαιακζσ
ειςφορζσ, μόνο αν οι εταιρικοί δανειςτζσ δεν προβάλουν αντιρριςεισ κατά τθν
διαδικαςία που ορίηεται ςτο άρκρο 91 του Ν.4072/2012.
Άρθρο 25ο – ΕΙΟΔΟ ΝΕΟΤ ΕΣΑΙΡΟΤ

Για τθν είςοδο νζου εταίρου ι τθν ανάλθψθ νζων ειςφορϊν από υπάρχοντεσ
εταίρουσ, απαιτείται απόφαςθ των εταίρων, θ οποία λαμβάνεται με πλειοψθφία
2/3 του όλου αρικμοφ των εταιρικϊν μεριδίων. Η απόφαςθ αυτι πρζπει να
μνθμονεφει τον αρικμό των αποκτϊμενων μεριδίων και τθν ειςφορά που πρόκειται
να αναλθφκεί. Αν θ απόφαςθ δεν μπορεί να λθφκεί λόγω αντιρριςεων εταίρου ι
εταίρων, των οποίων μειϊνονται τα ποςοςτά, το αρμόδιο Δικαςτιριο μπορεί μετά
από αίτθςθ τισ εταιρείασ να επιτρζψει τθν είςοδο του εταίρου ι τθν ανάλθψθ
ειςφορϊν από υπάρχοντεσ εταίρουσ, αν ςυντρζχει ςπουδαίοσ λόγοσ, που
επιβάλλεται από το ςυμφζρον τισ εταιρείασ.
Άρθρο 26ο – ΕΞΟΔΟ-ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΕΣΑΙΡΟΤ
1. Κάκε εταίροσ μπορεί να εξζλκει τισ εταιρείασ για ςπουδαίο λόγο με απόφαςθ
του δικαςτθρίου, που εκδίδεται μετά από αίτθςι του.
2. Κατ’ εξαίρεςθ ζξοδοσ εταίρου με εξωκεφαλαιακζσ ειςφορζσ γίνεται και με
γραπτι διλωςθ προσ τθν εταιρεία, αν ο εταίροσ περιζλκει ςε αδυναμία
εκπλιρωςθσ τθσ παροχισ που αντιςτοιχεί ςτθν ειςφορά αυτι, ιδίωσ λόγω
αςκζνειασ ι ςυνταξιοδότθςθσ ι διότι ζχει κλθρονομιςει τα εταιρικά μερίδια.
3. Ο εξερχόμενοσ εταίροσ δικαιοφται να λάβει τθν πλιρθ αξία των μεριδίων του.
Αν οι εταίροι δεν ςυμφωνοφν ςτθν αποτίμθςθ, αποφαςίηει το Δικαςτιριο.
4. Μετά τθν ζξοδο του εταίρου τα εταιρικά μερίδια δεν κα ακυρϊνονται αλλά κα
εξαγοράηονται από πρόςωπο που κα υποδεικνφει θ εταιρεία, αντί καταβολισ
τισ πλιρουσ αξίασ των μεριδίων που προςδιορίηεται ςφμφωνα με τθν
προθγοφμενθ παράγραφο. Στθν περίπτωςθ αυτι οι εταίροι ζχουν δικαίωμα
προτίμθςθσ ςτθν εξαγορά, κατά το ποςοςτό τισ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν
εταιρεία.
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5. Αν υπάρχει ςπουδαίοσ λόγοσ, το δικαςτιριο, μετά από αίτθςθ του διαχειριςτι
ι εταίρου, μπορεί να αποκλείςει από τθν εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπιρξε
γι’ αυτό απόφαςθ των λοιπϊν εταίρων με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του
ςυνολικοφ αρικμοφ των μεριδίων. Από τθν τελεςιδικία τισ απόφαςθσ και τθν
καταβολι ςτον αποκλειόμενο τθσ πλιρουσ αξίασ των μεριδίων του, θ εταιρία
ςυνεχίηεται μεταξφ των λοιπϊν εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ’ – ΔΙΑΛΤΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ
Άρθρο 27ο
1.

Η

εταιρεία λφεται: (α) οποτεδιποτε με απόφαςθ των εταίρων με τθν

πλειοψθφία των 2/3 του όλου αρικμοφ των μεριδίων (β) όταν παρζλκει ο
οριςμζνοσ χρόνοσ διάρκειασ, εκτόσ αν ο χρόνοσ τισ παρατακεί πριν λιξει με
απόφαςθ των εταίρων, (γ) αν κθρυχκεί θ εταιρεία ςε πτϊχευςθ, και (δ) ςτισ
περιπτϊςεισ που προβλζπει ο νόμοσ.
2.

Η λφςθ τθσ εταιρείασ, αν δεν οφείλεται ςτθν πάροδο του χρόνου διάρκειασ,
καταχωρίηεται ςτο Γ.Ε.ΜΗ. με μζριμνα του εκκακαριςτι.
Άρθρο 28ο – ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ

1.

Πταν λυκεί θ εταιρεία για οποιονδιποτε λόγο, εκτόσ από τθν κιρυξι τθσ ςε
κατάςταςθ πτϊχευςθσ, ακολουκεί το ςτάδιο τισ εκκακάριςθσ. Μζχρι να
τελειϊςει θ εκκακάριςθ και θ διανομι, θ εταιρεία κεωρείται ότι εξακολουκεί
να υπάρχει και ςτθν επωνυμία τθσ γράφονται οι λζξεισ «υπό εκκακάριςθ».

2.

Η κατά το ςτάδιο τθσ εκκακάριςθσ εξουςία των οργάνων τισ εταιρείασ
περιορίηεται τισ αναγκαίεσ πράξεισ για τθν εκκακάριςθ τισ εταιρικισ
περιουςίασ ι και τισ πράξεισ εφόςον με αυτζσ εξυπθρετοφνται θ εκκακάριςθ
και το ςυμφζρον τισ εταιρείασ.
Άρθρο 29ο – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΗ ΣΟΤ

1.

Η εκκακάριςθ γίνεται από τον διαχειριςτι, εκτόσ και εάν αποφαςίςει αλλιϊσ θ
ςυνζλευςθ των εταίρων.
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2.

Οι διατάξεισ του παρόντοσ για τθ διαχείριςθ εφαρμόηονται ανάλογα και ςτθν
εκκακάριςθ, εφόςον δεν τροποποιοφνται από τα πιο κάτω άρκρα του
παρόντοσ.

Άρθρο 30ο – ΕΡΓΑΙΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ
1.

Με τθν ζναρξθ τισ εκκακάριςθσ ο εκκακαριςτισ υποχρεοφται να ενεργιςει
απογραφι των περιουςιακϊν ςτοιχείων και των υποχρεϊςεων τισ εταιρείασ
και να καταρτίςει οικονομικζσ καταςτάςεισ τζλουσ χριςεωσ, οι οποίεσ
εγκρίνονται με απόφαςθ των εταίρων. Εφόςον θ εκκακάριςθ εξακολουκεί, ο
εκκακαριςτισ υποχρεοφται να καταρτίηει ςτο τζλοσ κάκε ζτουσ οικονομικζσ
καταςτάςεισ.

2.

Ο εκκακαριςτισ υποχρεοφται να περατϊςει αμελλθτί τισ εκκρεμείσ υποκζςεισ
τισ εταιρείασ, να εξοφλιςει τα χρζθ τθσ, να ειςπράξει τισ απαιτιςεισ τθσ και να
μετατρζψει ςε χριμα τθν εταιρικι περιουςία. Κατά τθ ρευςτοποίθςθ των
περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ εταιρείασ ο εκκακαριςτισ οφείλει να προτιμά τθν
εκποίθςθ τθσ επιχείρθςθσ ωσ ςυνόλου, όπου τοφτο είναι εφικτό.

3.

Εταίροι με εξωκεφαλαιακζσ ειςφορζσ εξακολουκοφν και κατά το ςτάδιο τθσ
εκκακάριςθσ να παρζχουν υπθρεςίεσ, που αποτελοφν το αντικείμενο τισ
ειςφοράσ τθσ, ςτο μζτρο που τοφτο είναι αναγκαίο για τθ διεκπεραίωςθ των
εργαςιϊν τθσ εκκακάριςθσ. Οι εταίροι με μερίδια που αντιςτοιχοφν ςε
εγγυθτικζσ ειςφορζσ εξακολουκοφν να είναι υπόχρεοι ζναντι τρίτων για τθν
καταβολι των χρεϊν τθσ εταιρείασ για διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν μετά τθ λφςθ
τθσ εταιρείασ.

4.

Εάν το ςτάδιο εκκακάριςθσ υπερβεί τθν τριετία, εφαρμόηεται αναλόγωσ το
άρκρο 49 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920. Το ςχζδιο επιτάχυνςθσ και περάτωςθσ τισ
εκκακάριςθσ εγκρίνεται με απόφαςθ των 2/3 του ςυνολικοφ αρικμοφ των
μεριδίων των εταίρων. Η τυχόν αίτθςθ ςτο δικαςτιριο υποβάλλεται από
εταίρουσ που ζχουν το ζνα δζκατο (1/10) του ςυνολικοφ αρικμοφ των
εταιρικϊν μεριδίων.

5.

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκκακάριςθσ, ο εκκακαριςτισ καταρτίηει
οικονομικζσ καταςτάςεισ περάτωςθσ τθσ εκκακάριςθσ, τισ οποίεσ οι εταίροι
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καλοφνται να εγκρίνουν με απόφαςι τουσ. Με βάςθ τισ καταςτάςεισ αυτζσ ο
εκκακαριςτισ διανζμει το προϊόν τισ εκκακάριςθσ ςτουσ εταίρουσ, ανάλογα με
τον αρικμό των μεριδίων κακενόσ. Με ςυμφωνία όλων των εταίρων ο
εκκακαριςτισ μπορεί να προβεί ςε αυτοφςια διανομι τισ περιουςίασ.
6.

Ο εκκακαριςτισ μεριμνά για τθν καταχϊριςθ τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ
εκκακάριςθσ ςτο Γ.Ε.ΜΗ.

7.

Ενόςω διαρκεί θ εκκακάριςθ ι μετά τθν περάτωςθ τθσ πτϊχευςθσ λόγω
τελεςίδικθσ επικφρωςθσ του ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ ι για το λόγο του
άρκρου 170 παράγραφοσ 3 του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα (ν. 3588/2007), θ
εταιρεία μπορεί να αναβιϊςει με ομόφωνθ απόφαςθ των εταίρων.
Άρθρο 31ο - ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΗ

Η εταιρικι χριςθ αρχίηει τθν πρϊτθ (1) Ιανουαρίου και λιγει τισ τριάντα μία (31)
Δεκεμβρίου κάκε χρόνου.
Άρθρο 32ο
Για τθν επίλυςθ κάκε διαφοράσ μεταξφ των εταίρων που προκφπτει από το παρόν
και από τισ τυχόν τροποποιιςεισ του, κακϊσ και για κάκε κζμα ι όρο που δεν
προβλζπουν οι διατάξεισ του παρόντοσ καταςτατικοφ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ
του Ν. 4072/2012 (άρκρα 43-120).

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΣΑΙΡΟ

__________________

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΡΙΑ

_____________________
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