


 
 
 
 
 
 
 
 

       ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΙΚΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4072/2012.  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  : “MARABOO  APARTMENTS IKE” 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 60.000,00 ΕΥΡΩ . 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 04 Μαρτίου του έτους 2019  , οι 

κάτωθι αναφερόμενοι :  

 1) Κωνσταντίνος Φούντας του Ευαγγέλου και της Δήμητρας,  

Α.Φ.Μ. 037283408, Δ.Ο.Υ. Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, οικονομολόγος, 

που γεννήθηκε στην Καλλιθέα Σπερχειάδος Φθιώτιδας στις 

05/06/1962 και κατοικεί στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, οδός 25ης 

Μαρτίου αρ. 10, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 

υπ' αριθμ. ΑΕ 172506 που εκδόθηκε στις 23/01/2007 από το Τ.Α. 

Μενεμένης,  με ηλεκτρονική διεύθυνση (e -mail) info@foundas.gr 

ελληνικής υπηκοότητας  .  

2) Αχιλλέας Μιχτόπουλος του Χρήστου και της Μαρίας, Α.Φ.Μ. 

075173415 Δ.Ο.Υ. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , μηχανολόγος μηχανικός ,  

που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 06/11 /1972 και κατοικεί στη 

Θεσσαλονίκη , οδός Παύλου Μελά αρ.27  , κάτοχος του Δελτίου 

Αστυνομικής Ταυτότητας υπ’ αριθμ. ΑΝ 200049 που εκδόθηκε 

στις 23/12/2016 από το Τ.Α. Λευκού Πύργου , με ηλεκτρονική 

διεύθυνση ( e-mail ) entexnos1@yahoo.gr ελληνικής υπηκοότητας 

, διαχειριστής της εταιρίας ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με 

Α.Φ.Μ. 800793520, Δ.Ο.Υ. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , έδρα οδός 

Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη .  

3) Κλεοπάτρα Πασαλίδου του Ιωάννη και της Ελευθερίας , Α.Φ.Μ. 

070607269 Δ.Ο.Υ. Ε Θεσσαλονίκης που γεννήθηκε στη 

Θεσσαλονίκη στις 27/01/1970 και κατοικεί στη Νεάπολη 

Θεσσαλονίκης , οδός 25ης  Μαρτίου 10 , κάτοχος του Δελτίου 

mailto:entexnos1@yahoo.gr


 
 
 
 
 
 
 

Αστυνομικής Ταυτότητας AN420401που εκδόθηκε στις        

12/12/2017  από το Τ.Α.  ΝΕΑΠΟΛΗ - ΣΥΚΕΩΝ   ελληνικής 

υπηκοότητας ,  διαχειρίστρια της εταιρίας  SOLAR WIND ENERGY 

IKE με Α.Φ.Μ. 800397455 Δ.Ο.Υ. Λαμίας , έδρα θέση Βατοκάμπι, 

Λευκάδα , Δημοτική Ενότητα Σπερχειάδας, Δήμου Μακρακώμης 

Φθιώτιδας ,  

 οι οποίοι συστήνουν  με  την  υπογραφή του παρόντος,   Ιδιωτική 

Κεφαλαιουχική Εταιρία  που διέπετε από τις διατάξεις των άρθρων 

43 επόμενα του Ν. 4072/2012  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  Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία  με την 

ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της 

οποίας η επωνυμία είναι MARABOO APARTMENTS IKE  

Άρθρο 2  

Έδρα  

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Δεύτερη Δημοτική Κοινότητα 

Θεσσαλονίκης της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης του Δήμου 

Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα το γραφείο 

στον τέταρτο (4ο) όροφο επί της οδού Γιαννιτσών αριθμός 31.  

2 . Η εταιρία  μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή 

άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους 

της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.  

Άρθρο 3  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  



Αριθμός  
 

Φύλλο 2 

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε τριάντα πέντε  (35) έτη  και 

αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια 

υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 

2054. 

2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των 

εταίρων .  

Άρθρο 4  

Σκοπός 

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής 

Εταιρίας είναι οι υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας 

καταλύματος για επισκέπτες με καθημερινή καθαριότητα και οι 

υπηρεσίες  καταλυμάτων διακοπών και άλλων  καταλυμάτων 

σύντομης διάρκειας. Για την πραγματοποίηση του σκοπού η 

εταιρία μπορεί να προβεί στην αγορά ή ενοικίαση οικοπέδων , 

στην ανέγερση κτιρίων για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων 

της.  

Άρθρο 5  

Δημοσιότητα της Εταιρίας 

Η σύσταση της  Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας γίνεται με 

εγγραφή της εταιρίας 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 στον 

Νόμο αυτό καθώς και στο Ν. 4072/2012.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥ  

Άρθρο 6 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  

Το  κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων   

(60.000,00) ευρώ,  διαιρούμενο σε  έξη  χιλιάδες  (6 .000) εταιρικά 

μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα  (10,00) ευρώ το καθένα, τα 



 
 
 
 
 
 
 

οποία καλύφθηκαν  ολοσχερώς σε μετρητά από τους εταίρους. Ο 

εταίρος  Φούντας Κωνσταντίνος κατέβαλε  το ποσό των δέκα πέντε   

χιλιάδων  και εξακοσίων  (15.600,00) ευρώ και έλαβε χίλια 

πεντακόσια εξήντα  (1.560) εταιρικά μερίδια , με αξία δέκα  

(10 ,00) ευρώ το καθένα ,  η εταιρία SOLAR WIND ENERGY IKE 

όπως νομίμως εκπροσωπείται  από την Κλεοπάτρα Πασαλίδου 

κατέβαλε το ποσό των δέκα τεσσάρων  χιλιάδων ευρώ  

(14.400,00) ευρώ  και έλαβε χίλια τετρακόσια σαράντα  (1.440) 

εταιρικά μερίδια, με αξία δέκα   (10 ,00) ευρώ το καθένα, η εταιρία 

ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ όπως νομίμως εκπροσωπείται 

από τον Αχιλλέα Μιχτόπουλο κατέβαλε το ποσό των τριάντα   

χιλιάδων ευρώ (30.000 ,00) ευρώ  και έλαβε τρείς  χιλιάδες    

(3.000) εταιρικά  μερίδια με αξία δέκα   (10 ,00) ευρώ το καθένα .  

ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  

Δύναται οποιοσδήποτε εταίρος στο μέλλον να αναλάβει 

υποχρέωση για παροχή προσωπικής εργασίας στην εταιρία  για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που θα αποτιμάται με κοινή 

συμφωνία των εταίρων σε συγκεκριμένο  ποσό σε ευρώ και ο 

εταίρος αυτός θα λαμβάνει αντίστοιχα εταιρικά μερίδια.  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  

Δύναται οποιοσδήποτε εταίρος στο μέλλον να αναλάβει ευθύνη 

έναντι των τρίτων για τα χρέη της εταιρίας που τυχόν προκύψουν 

(εγγυητική υποχρέωση) συγκεκριμένου ποσού σε ευρώ και 

εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν στο εβδομήντα πέντε τοις 

εκατό (75%) του ποσού της ευθύνης, λαμβάνοντας αντίστοιχα 

εταιρικά μερίδια.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ -ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΕΤΑΙΡΩΝ  

Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων είναι 6.000, 
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Φύλλο 3 

ονομαστικής αξίας  δέκα  (10) ευρώ το καθένα.  

Το κεφάλαιο της εταιρίας είναι εξήντα  χιλιάδες ευρώ  (60.000) 

ευρώ διαιρούμενο σε έξη  χιλιάδες  (6 .000) εταιρικά μερίδια.  

Ο εταίρος  Φούντας Κωνσταντίνος  έχει χίλια πεντακόσια εξήντα  

(1.560) εταιρικά μερίδια, με αξία  δέκα πέντε χιλιάδες  και εξακόσια   

ευρώ  (15.600) ευρώ , η εταιρία SOLAR WIND ENERGY IKE , έχει 

χίλια τετρακόσια σαράντα  (1.440) εταιρικά μερίδια με αξία δέκα 

τέσσερες χιλιάδες και τετρακόσια ευρώ (14.400) ευρώ , η εταιρία 

ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ , έχει τρείς χιλιάδες   (3.000) 

εταιρικά μερίδια με αξία τριάντα χιλιάδες  (30.000) ευρώ  που 

αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές (μετρητά).  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - 

ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

Άρθρο 7 

Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων Ιδιωτικής 

Κεφαλαιουχικής Εταιρίας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη, 

με την επιφύλαξη των άρθρων 84, 85, 86, 87 και 88 του Ν. 

4072/2012. 

Άρθρο 8 

Είσοδος νέου εταίρου – Νέες εισφορές από υπάρχοντες εταίρους 

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από 

υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται πλειοψηφική απόφαση των 

εταίρων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των 

αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να 

αναληφθεί .  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

Άρθρο 9 

Διαχειριστές – Ορισμός διαχειριστών  

Την εταιρία  διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι 



 
 
 
 
 
 
 

διαχειριστές. Όπου γίνεται λόγος για «διαχειριστή», νοούνται και 

οι περισσότεροι διαχειριστές. Διαχειριστής  διά του  παρόντος 

ορίζεται  ο Κωνσταντίνος Φούντας  του Ευαγγέλου και της 

Δήμητρας, Α.Φ.Μ. 037283408, Δ.Ο.Υ. Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 

οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Καλλιθέα Σπερχειάδος 

Φθιώτιδας στις 05/06/1962 και κατοικεί στη Νεάπολη 

Θεσσαλονίκης, οδός 25ης Μαρτίου αρ. 10, κάτοχος του Δελτίου 

Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΕ 172506 που εκδόθηκε 

στις 23/1/2007 από το Τ.Α. Μενεμένης, με ηλεκτρονική διεύθυνση 

(e-mail: info@foundas.gr  .  

  Ο διαχειριστής  εκπροσωπεί την εταιρία  με την υπογραφή του 

και την σφραγίδα της εταιρίας .  

Άρθρο 10 

Εξουσίες διαχειριστή – αμοιβή διαχειριστή  

1. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία  και ενεργεί στο όνομά 

της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, τη 

διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του 

σκοπού της.  

2 . Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων 

εξουσιών του σε εταίρους ή τρίτους με ειδικό για το σκοπό αυτό 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο έγγραφο.  

3 . Ο διαχειριστής δύναται να λάβει αμοιβή με απόφαση των 

εταίρων.  

                                      Άρθρο 11 

Υποχρέωση πίστεως  

1. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρία .  

Οφείλει ιδίως:  

(α) Να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα 

συμφέροντα της εταιρίας,  

mailto:info@foundas.gr
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Φύλλο 4 

(β) Να μη διενεργεί άμεσα ανταγωνιστικές πράξεις για 

λογαριασμό του ίδιου ή τρίτων, που ανάγονται στο σκοπό της 

εταιρίας, δύναται όμως να είναι εταίρος ή διαχειριστής 

προσωπικής εταιρίας, Ε.Π.Ε. ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας, 

που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό και  

(γ) Να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.  

Άρθρο 12 

Τήρηση βιβλίων  

1. Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί:   

(α) «βιβλίο εταίρων», στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των 

εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει 

κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα 

μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης 

αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό 

στους εταίρους και  

(β) «ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και 

αποφάσεων της διαχείρισης». Στο τελευταίο αυτό βιβλίο 

καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις 

της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους 

διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή 

ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πρ άξεις 

καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.  

Άρθρο 13 

Ευθύνη διαχειριστή  

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρίας για παραβάσεις 

του Ν. 4072/2012, του παρόντος καταστατικού και των 

αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό 

πταίσμα.  

Άρθρο 14 

Διορισμός –  ανάκληση – έλλειψη διαχειριστή - 

Δημοσιότητα  



 
 
 
 
 
 
 

Ο διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση ανακαλείται με 

απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του 

συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄  

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ  

Άρθρο 15 

Αρμοδιότητα Εταίρων  

1. Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση.  

2. Οι εταίροι είναι  οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις:  

(α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού,  

(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 εταιρίας ή την παράταση της διάρκειάς της και  

(στ) Για τη μετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρίας.  

Άρθρο 16 

Συνέλευση των εταίρων  

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 του Ν. 4072/2012, οι 

αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.  

2. Η συνέλευση συγκαλείτε  τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος και 

μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με 

αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 

(τακτική συνέλευση).  

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 
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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, όπως 

ΦΑΞ.  

Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών 

που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν. 4072/2012.  

Άρθρο 17 

Σύγκληση  

1. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από τον 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) και του ΦΑΞ .  

Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με 

αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν τον λόγο και να 

ψηφίσουν.  

Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.  

Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού 

αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης 

δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.  

Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών 

που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν. 4072/2012.  

Άρθρο 18 

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 εταιρία  μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση 

της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ.  

Το κεφάλαιο δύναται να αυξηθεί οποτεδήποτε με νέες εισφορές με 

λήψη ομόφωνης απόφασης από τους εταίρους. Υποχρέωση 

καταβολής των εισφορών αυτών έχουν όλοι οι εταίροι, ανάλογα 

με το ποσό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει ο καθένας. Σε 

περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με τον τρόπο αυτόν ο 

διαχειριστής υποχρεούται να αναπροσαρμόσει το κεφάλαιο της 

εταιρίας με σχετική δήλωση στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε περίπτωση της 

ανωτέρω αύξησης του κεφαλαίου, καθώς και σε κάθε άλλη 

αύξηση δεν είναι απαραίτητο να τροποποιείται το  παρόν 

καταστατικό.  

Άρθρο 19 

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 κάθε 

μείωσης του κεφαλαίου δεν είναι απαραίτητο να τροποποιείται το 

παρόν καταστατικό.  

Άρθρο 20 

Έξοδος εταίρου  

Κάθε εταίρος, εφόσον στο μέλλον η εταιρία  καταστεί 

πολυπρόσωπη, μπορεί να εξέλθει της εταιρίας για σπουδαίο λόγο 



Αριθμός  
 

Φύλλο 6 

με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.  

Μετά την έξοδο του εταίρου ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς 

καθυστέρηση να προβεί σε ακύρωση των μεριδίων του και,  αν 

συντρέχει περίπτωση, σε μείωση του κεφαλαίου και να 

αναπροσαρμόσει τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων με σχετική 

καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄  

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ  

Άρθρο 21 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων 

Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με 

αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να 

εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρίας. Δικαιούται επίσης 

με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των 

εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66 του Ν. 

4072/2012. 

Η εταιρία  μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την 

πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα 

επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρίας.  

Άρθρο 22 

Συμβάσεις εταιρίας με εταίρους ή τον διαχειριστή  

Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρίας 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 εταιρίας.  



 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄  

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ –  ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – 

ΕΛΕΓΧΟΣ  

Άρθρο 23 

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε 

έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους ,  

εξαιρετικά η  πρώτη χρήση ξεκινά από την νόμιμη σύσταση και 

λήγει 31/12/2019 .Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία  συντάσσει 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν:  

(α) τον ισολογισμό, (β) τον 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.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄  

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ  

Άρθρο 24 

Λόγοι Λύσης  

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία  λύεται:  α) οποτεδήποτε με 

απόφαση των εταίρων  με αυξημένη πλειοψηφία του 75% των 

εταιρικών μεριδίων, β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος 

διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με 

απόφαση των εταίρων, γ) αν κηρυχθεί η εταιρία  σε πτώχευση και 

δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Ν. 4072/2012 ή το 

καταστατικό.  

Η λύση της εταιρίας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου 

διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του 



Αριθμός  
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εκκαθαριστή.  

Άρθρο 25 

Εκκαθάριση και εκκαθαριστής  

Αν λυθεί η εταιρία  για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη 

αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι 

το πέρας της εκκαθάρισης η εταιρία  λογίζεται ότι εξακολουθεί και 

διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις 

«υπό εκκαθάριση».  

Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή, εκτός αν 

αποφάσισαν άλλως οι εταίροι. Οι διατάξεις για το διαχειριστή 

εφαρμόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή.  

Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής 

καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, 

τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. 

Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν 

της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό μεριδίων 

καθενός. Με  συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί 

να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.  

Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης 

της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.   

                                           Άρθρο 26 

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 

4072/2012 όπως εκάστοτε ισχύει. 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΟΙ  

1) 

 

2) 



 
 
 
 
 
 
 

 

3)  


