
Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
Α.Φ.Μ.: 090105353  
Ταχ.Δ/νση: ΣΥΡΟΣ 
Ταχ.Κώδικας: 84100  
Τηλέφωνο: 2281082346 
Ηλ.Ταχ/μείο: info@cycladescc.gr  

ΣΥΡΟΣ, 08/10/2019 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ 
Την 08/10/2019 συστήθηκε η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «PROJECT 360 
Ι.Κ.Ε.», το διακριτικό τίτλο «PROJECT 360», με τα ακόλουθα στοιχεία:  

 
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 152234338000  
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης 152234338000  
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 801228829  
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΠΑΡΟΥ  
Κ.Α.Δ. : [71120000] ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, [41200000] ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ  

 

Προσοχή: Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το νόμο (παρ. 12 άρθρου τρίτου ν. 4156/2013) «Για 
κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η 
υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το όνομα του και η περιγραφή της 
ιδιότητας του. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική ύπαρξη / χρήση εταιρικής σφραγίδας 
για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή / και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού 
δικαίου καταργούνται».  
Συνεπώς, απαίτηση για χρήση εταιρικής σφραγίδας από το νόμιμο εκπρόσωπο ως προϋπόθεση 
σε συναλλαγές της εταιρείας όπως πχ για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, παροχή τηλεφωνικών ή 
διαδικτυακών υπηρεσιών, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της εταιρείας είναι 
παράνομη.  
 
Πρόσβαση στην εγκύκλιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4156/2013 σχετικά με την ύπαρξη και 
χρήση εταιρικής σφραγίδας από τον παρακάτω σύνδεσμο:  
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΑΩΓ465ΧΙ8-4ΣΘ  

 

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας 
αναπόσπαστο μέρος αυτής  

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%91%CE%A9%CE%93465%CE%A7%CE%998-4%CE%A3%CE%98
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.) 

 

 

Στην Πάρο σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2019 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1) Γεώργιος 

Κατσιμπόκης του Παναγιώτη και της Χρυσούλας, κάτοικος Αλυκής Πάρου, κάτοχος 

του υπ΄ αριθμ. ΑΕ 139902 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 103614111 της 

ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, με ΑΜΚΑ 14027302778 και 2) Αργυρώ Ζουμποπούλου, 

κάτοικος Αλυκής Πάρου, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΖ 620290 δελτίου αστυνομικής 

ταυτότητας και ΑΦΜ 131284495 της ΔΟΥ Χαλανδρίου, με ΑΜΚΑ 15068201027, δή-

λωσαν και συμφώνησαν τα ακόλουθα: 

Συνιστούν με το παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία και εγκρίνουν το καταστα-

τικό αυτής, το οποίο ενσωματώνεται στο παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό και εγκρίνε-

ται ρητώς και ανεπιφυλάκτως από τους συμβαλλομένους. 

Η εταιρεία θα διέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού αυτής και για όσα ζητή-

ματα δεν ρυθμίζονται από αυτό θα διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 43 επ. 

του Νόμου 4072/2012 περί ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών. 

Συγκεκριμένα οι συμβαλλόμενοι με το παρόν ορίζουν και εγκρίνουν ολόκληρο το 

κείμενο του καταστατικού της εταιρείας τους με τους κατωτέρω ειδικότερους όρους 

και συμφωνίες, τους οποίους από κοινού συνομολογούν και συναποδέχονται ανε-

πιφύλακτα με το παρόν ως ακολούθως: 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«PROJECT 360 I.K.E.» 

 

Άρθρο 1ο - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Συνίσταται με  το παρόν  ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την ιδιότητα και τα 

χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι 
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«PROJECT 360 I.K.E.» και τον διακριτικό τίτλο «PROJECT 360».  

Άρθρο 2ο - ΙΔΡΥΤΕΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ 

Ιδρυτές της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας είναι οι:  

1) Γεώργιος Κατσιμπόκης του Παναγιώτη και της Χρυσούλας, κάτοικος Αλυκής Πά-

ρου, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΕ 139902 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 

103614111 της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, με ΑΜΚΑ 14027302778 και 

2) Αργυρώ Ζουμποπούλου του Γεωργίου και της Μαρίας, κάτοικος Αλυκής Πάρου, 

κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΖ 620290 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και ΑΦΜ 

131284495 της ΔΟΥ Χαλανδρίου με ΑΜΚΑ 15068201027. 

 
Οι ιδρυτές που συναλλάχθηκαν με τρίτους στο όνομα της εταιρείας πριν από τη 

σύστασή της ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον. 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. 

 

Άρθρο 3ο - ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοποί της εταιρείας είναι: 

1) Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διαχείρισης, διοίκησης και συντονισμού τεχνι-

κών κατασκευαστικών έργων σε όλο το φάσμα αντικειμένου της παραγωγής τεχνι-

κών έργων. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την οικονομοτεχνική ανάλυ-

ση τεχνικών έργων παντός είδος, που περιλαμβάνουν όλες τις δραστηριότητες του 

φάσματος των επιστημών του μηχανικού (αρχιτέκτονα, πολιτικού, τοπογράφου, η-

λεκτρολόγου και μηχανολόγου μηχανικού, περιβαλλοντολόγου μηχανικού, κλπ.).Η 

εκπόνηση μελετών σχετικών με το αντικείμενο του αρχιτέκτονα και πολιτικού μηχα-

νικού. Ο σχεδιασμός, συντονισμός και παρακολούθηση όλων των φάσεων των μελε-

τών και παραγωγής τεχνικών έργων. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον 

κύριο του έργου (ιδιώτης ή εταιρεία) και τους λοιπούς μελετητές και μηχανικούς, 

σχετικά με την οργάνωση της κατασκευής του «έργου». Η εκπόνηση οικονομικών 

προϋπολογισμών, η προετοιμασία συγκριτικών πινάκων κόστους για τα επιμέρους 

τμήματα και καθ’ ολοκληρίαν του έργου και τις διάφορες φάσεις του. Η επίβλεψη 
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και αποτίμηση ολοκληρωμένων έργων από τρίτους και την εκπόνηση τεχνικών και 

οικονομικών μελετών καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κύριο 

του έργου (ιδιώτης ή εταιρεία) ή άλλους επαγγελματίες σχετιζόμενους με αυτόν. Η 

διερεύνηση σεναρίων υλοποίησης τεχνικών έργων και τη σύνταξη πινάκων οικονο-

μικών στοιχείων των μεθόδων πραγματοποίησης, προκειμένου να διευκολύνεται η 

λήψη αποφάσεων από τον κύριο του έργου. Η προετοιμασία χρονοδιαγραμμάτων 

της πλήρους παραγωγής τεχνικών έργων (μελέτης-κατασκευής). Η σύνταξη συμβά-

σεων έργων και εγγράφων ιδιωτικών συμφωνητικών προκειμένου να χρησιμοποιη-

θούν από τον κύριο του έργου (ιδιώτης ή εταιρεία) και, εν γένει, τους εμπλεκόμε-

νους στον κύκλο παραγωγής των τεχνικών έργων. Η ανάληψη και εκπόνηση ερευνη-

τικών εργασιών και προγραμμάτων σχετικών με τα αντικείμενα του αρχιτέκτονα και 

του πολιτικού μηχανικού, συμπεριλαμβανομένης της ιστορίας επιστήμης του αρχι-

τέκτονα και πολιτικού μηχανικού. Η εκπόνηση μελετών για τη μελέτη και παραγωγή 

τεχνικών έργων με χρήση νέων τεχνολογιών. Ενδεικτικά, αναφέρεται η ψηφιοποίη-

ση των μελετών και των έργων, η μελέτη με τη χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών ή ο 

σχεδιασμός και πραγματοποίηση νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών για τη μελέτη, 

διαχείριση και παρακολούθηση τεχνικών έργων, η χρήση εξοπλισμού για πραγματο-

ποίηση τρισδιάστατων μοντέλων (3D-surveys, 3D-printing), η χρήση ιπτάμενου εξο-

πλισμού (drones) για την τρισδιάστατη απεικόνιση τεχνικών έργων και κατασκευών, 

κοκ. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, το σχεδιασμός και την παραγωγή εκ-

παιδευτικού υλικού και προγραμμάτων, καθώς και την εκτέλεση και οργάνωση εκ-

παιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων σχετικά με την εκπαίδευση κι ενημέ-

ρωση μηχανικών και άλλων επαγγελματιών για την οικονομοτεχνική διαχείριση, με-

λέτη και κατασκευή έργων παντός κλίμακας. Η οργάνωση εκδηλώσεων σχετικών με 

την προώθηση της επιστήμης του αρχιτέκτονα και πολιτικού μηχανικού καθώς και 

την οργάνωση εκθέσεων και δραστηριοτήτων σχετικών με το αντικείμενο της έρευ-

νας και εργασιών της εταιρείας. Η κατασκευή κατοικιών με ή χωρίς κολυμβητικές 

δεξαμενές, των βοηθητικών χώρων τους καθώς και του περιβάλλοντος χώρου 

αυτών.  
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2) Οι δραστηριότητες αρχιτεκτόνων, η παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για 

αρχιτεκτονικούς σκοπούς, οι υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια για έργα 

κατασκευής κατοικιών, για έργα κατασκευής μη οικιστικών κτιρίων, ιστορικής 

αποκατάστασης, μελετών διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, υπηρεσίες παροχής 

αρχιτεκτονικών συμβουλών, αστικού και χωροταξικού σχεδιασμού και πολεοδομίας. 

Οι υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης, 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης, περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων τεχνικών έργων, συντονισμένης αστικής ανάπτυξης, σκοπιμότητας 

τεχνικών έργων, φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων 

πρασίνου, μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων,  φερουσών κατασκευών κτιρίων και 

τεχνικών μελετών ακουστικής και δονήσεων, μεταφορικών μέσων (χερσαίων, 

πλωτών, εναέριων) συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, 

γεφυρών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και 

κυκλοφοριακών), συστημάτων ελέγχου της κυκλοφορίας, εκπόνησης τεχνικών μελε-

τών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων), για 

εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων, για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας 

λυμάτων, για αποστραγγιστικά έργαυδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, 

αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων), εκπόνησης 

ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ), 

ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών μελετών κτιρίων,  τεχνικών μελετών για 

συστήματα πυρόσβεσης και για νέα προϊόντα, επίβλεψης τοπογραφικών και  

λιμενικών έργων. Οι υπηρεσίες πολεοδομικών, ρυμοτομικών, οικονομοτεχνικών, 

χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών, αγροτικής χωροταξίας, γενικού σχεδιασμού 

εργοτάξιου, αρχιτεκτονικής τοπίου, ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών (διατήρησης 

παραδοσιακών οικισμών και τοπίου), σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, 

πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης. Οι 

δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών 

συμβουλών. Υπηρεσίες μηχανικών, παροχής συμβουλών μηχανικού και 

επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά, πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα, για 

οικοδομικά και τεχνικά έργα, για ενεργειακά έργα, για βιομηχανικά και βιοτεχνικά 
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έργα, για έργα τηλεπικοινωνιών και εκπομπής. Οι εργασίες σχεδίασης συστημάτων 

σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση. Οι υπηρεσίες μελετών 

ηλεκτρολόγου μηχανικού και  μηχανολόγου μηχανικού γενικά, τεχνικού ασφαλείας, 

επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού, διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα, υ-

πηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών ερευνών και 

συμβουλών, Οι υπηρεσίες εκπόνησης μεταλλευτικών μελετών και ερευνών, 

υπόγειας και επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης, συγκέντρωσης 

τοπογραφικών δεδομένων με δορυφόρο,  χαρτογράφησης, κτηματολογικής, οδικής, 

υδρογραφικής και επιπεδομετρικής χαρτογράφησης, υπηρεσίες έρευνας και 

πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την τεχνολογία, εκτός της 

βιοτεχνολογίας, έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων διαδραστικών πολυμέσων (in-

teractive multimedia), έρευνας στη μηχανολογία, στην πληροφορική και την τεχνο-

λογία των κατασκευών και των υλικών και στις επικοινωνίες. Οι δραστηριότητες 

ειδικευμένου σχεδίου, υπηρεσίες σχεδιασμού, εσωτερικών χώρων, βιομηχανικής 

σχεδίασης, ντεκορατέρ, βιομηχανικού σχεδιασμού, εξειδικευμένου σχεδιασμού, αι-

σθητικού σχεδιασμού προϊόντων, επίπλων, συσκευασιών και η παραγωγή πρωτότυ-

πων σχεδίων. Οι φωτογραφικές δραστηριότητες και εξειδικευμένες φωτογραφικές 

υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες φωτογράφισης πορτραίτων εντός και εκτός studio, με 

εκτύπωση ασπρόμαυρων ή/και έγχρωμων φωτογραφιών, σε εργαστήρια τρίτων, 

υπηρεσίες διαφημιστικών φωτογραφίσεων, φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκ-

δηλώσεων εντός και εκτός studio, αεροφωτογραφιών, επεξεργασίας φωτογραφιών, 

αντιγραφής φιλμ και οπτικοακουστικών μέσων, εμφάνισης φιλμ και εκτύπωσης 

φωτογραφιών, αποκατάστασης και ρετουσαρίσματος φωτογραφιών και άλλες 

φωτογραφικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. Οι πηρεσίες παροχής επαγγελματικής και τεχνικής 

υποστήριξης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α. και άλλες επαγγελματικές, 

επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.Επιχειρηματικές υπηρεσίες 

μεσιτείας και εκτίμησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές 

υπηρεσίες, παροχής περιβαλλοντικών, επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών,  

συμβουλών σε θέματα ασφαλείας και π.δ.κ.α. Η κατασκευή αυτοκινητόδρομων, 

εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εντός οικισμών και άλλων 
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αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων καθώς και 

κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή 

διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή 

πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων, κατασκευαστικές εργασίες 

δημιουργίας, συντήρησης, σήμανσης κλπ ατραπών και μονοπατιών, επίστρωσης 

χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, στηθαίων, χαμηλών διαχωριστικών τοιχίων, 

σήμανσης κλπ οδών, κατασκευή οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ, 

πεζόδρομων, ποδηλατοδρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηρο-

δρόμων, γεφυρών και σηράγγων, κοινωφελών έργων και κοινωφελών έργων σχετι-

κών με μεταφορά υγρών, τοπικών αγωγών για μεταφορά υγρών συστημάτων άρ-

δευσης (τάφρων) και κατασκευές τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευ-

σης μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστάσιων, 

κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών γραμμών μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και γραμμών επικοινωνιών μονάδων 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι Επιπλέον κατασκευαστικές εργασίες για αγω-

γούς μεγάλων αποστάσεων, για τοπικούς αγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των 

βοηθητικών εργασιών συστημάτων άρδευσης (τάφρων), τροφοδοτικών και δευτε-

ρευόντων αγωγών ύδρευσης, μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυ-

μάτων και αντλιοστασίων, διάνοιξης φρεάτων ύδατος και εργασίες εγκατάστασης 

σηπτικών συστημάτων γεωτρήσεων (για άντληση ύδατος), εγκατάστασης και επι-

σκευής αντλιών φρεάτων ύδατος και συστημάτων σωληνώσεων φρεάτων, γενικές 

κατασκευαστικές εργασίες για υδροηλεκτρικά έργα, για γραμμές μεταφοράς ηλε-

κτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και γραμμές επικοινωνιών, για μονάδες 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εργασίες κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέρ-

γειας και τηλεπικοινωνιών. Ακόμη κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού, 

υδραυλικών, λιμενικών, παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφρα-

χτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές, βυθοκόρησης 

(αφαίρεσης βράχων και λάσπης), εργασίες από δύτες, βατραχάνθρωπους ή με άλλες 

μεθόδους. Κατασκευές στον εξορυκτικό και μεταποιητικό τομέα, κατασκευές 

αθλητισμού και αναψυχής, πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α., δομικού σκελετού για 
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υπαίθρια στάδια και αθλητικά γήπεδα, και γενικές κατασκευαστικές εργασίες για 

εργοστάσια επεξεργασίας και καθαρισμού νερού. Οι κατεδαφίσεις και προετοιμασία 

εργοτάξιου, οι εργασίες κατεδάφισης προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών 

έργων και εδάφους και οικοπέδου, εργασίες εκκένωσης, αποστράγγισης αγροτικών 

ή δασικών εκτάσεων, σταθεροποίησης των εδαφών, εκσκαφών και μετακίνησης 

γαιών, ανατίναξης και απομάκρυνσης βράχων προς δημιουργία εργοτάξιου,  επιχω-

ματώσεων, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, εγκατάστασης αλεξικέραυνων, υδραυ-

λικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματι-

σμού. Δοκιμαστικές γεωτρήσεις και διατρήσεις, οριζόντιες διατρήσεις για το 

πέρασμα καλωδίων ή υδρορροών, δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και 

άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων. Οι υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών 

καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και χωρίς διάθεση υλικών, 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού 

(πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα, καλωδιώσεων και εξοπλισμού 

τηλεπικοινωνιών και δικτύων, υδραυλικών εγκαταστάσεων, με υλικά του 

επισκευαστή και χωρίς υλικά. Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις 

θέρμανσης και ψύξης, εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών 

αγωγών, εργασίες εγκατάστασης ειδών υγιεινής, συστημάτων σωληνώσεων ζεστού 

και κρύου νερού, συστημάτων για τη διάθεση των λυμάτων, περιλαμβανομένων των 

υπονόμων και των σηπτικών δεξαμενών, παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση 

(περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών), συστημάτων καταιονισμού 

(σπρίνκλερ), θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού, μετρητών κατανάλωσης 

θέρμανσης, αερίου, για την παροχή διάφορων ρευστών (π.χ. οξυγόνου σε 

νοσοκομεία), σημάτων (φωτεινών ή όχι), εξοπλισμένων κουζινών, κλιμακοστάσιων, 

διακοσμητικών στοιχείων από σίδερο ή χάλυβα, διακοσμητικών κιγκλιδωμάτων, 

τυποποιημένων ή επί παραγγελία κατασκευασμένων στοιχείων από λαμαρίνα, 

κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων), άλλες εργασίες εγκαταστάσεων π.δ.κ.α. Επι-

πλέον εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων και εσωτερικού δικτύου 

φωταέριου και φυσικού αερίου, ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμε-

νων πεζοδρομίων,  περιστρεφόμενων και αυτόματων πορτών και ιστορικών και πα-
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ραδοσιακών κτιρίων. Οι υδραυλικές εργασίες που προκύπτουν από την εγκατάστα-

ση συσκευών (π.χ. Πλυντηρίων), υπηρεσίες αποφράξεως φρεατίων και άλλων υ-

δραυλικών εγκαταστάσεων, εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων ελέγχου 

κεντρικής θέρμανσης καθώς εγκατάστασης ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων 

και κυλιόμενων πεζοδρομίων, εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης και τοποθέτη-

σης ηλιακών θερμοσίφωνων, κλιματιστικών κλπ. Κατασκευαστικές εργασίες μη ηλε-

κτρικού εξοπλισμού θέρμανσης (κατασκευή σωληνώσεων, αεραγωγών και συναφείς 

εργασίες με λαμαρίνα), εργασίες σύνδεσης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με εξο-

πλισμό που λειτουργεί με αυτό, μόνωσης, ηχομόνωσης κτιρίων ή άλλων κατασκευ-

ών, θερμομόνωσης εξωτερικών επιφανειών τοίχων, θερμομόνωσης σωλήνων ζεστού 

και κρύου νερού, λεβήτων και αεραγωγών, πυριμαχοποίησης κτιρίων ή άλλων κα-

τασκευών, τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων, επίχρισης κονιαμάτων, 

ξυλουργικών εγκαταστάσεων, κατασκευής ντουλαπιών τοίχου, τοποθέτησης κινητών 

χωρισμάτων και ψευδοροφών σε κατασκευές, τοποθέτησης κουρτινών, στοριών, 

ρόλερ, σιτών και άλλων παραπετασμάτων, σε πόρτες ή παράθυρα, μεταλλικών κου-

φωμάτων, μεταλλικών στέγαστρων, θερμοκηπίων κλπ, ξυλεπένδυσης, τζαμιών σε 

παράθυρα, πόρτες, βιτρίνες, ξύλινων ή μεταλλικών κουφωμάτων, ντουλαπιών, τε-

ντών και στεγάστρων, πλακιδίων, (κεραμικών) πλακιδίων terrazzo, μαρμάρου, πλα-

κών σε τοίχους ή δάπεδα κτιρίων ή άλλων κατασκευών λιθολαξευτών ή μαρμάρινων 

γρανίτη και σχιστόλιθου, ψηφιδωτών σε δάπεδα και τοίχους, άλλες κατασκευαστι-

κές εγκαταστάσεις και εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων. Οι ξυλουργικές 

εργασίες, επενδύσεις δαπέδων και τοίχων, υαλοτεχνικές εργασίες, κατασκευαστικές 

εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος, εργασίες εσωτερικής διακόσμησης με 

μάρμαρο, γρανίτη ή σχιστόλιθο, κατασκευής μωσαϊκού, παρασκευαζόμενου 

επιτόπου, διάστρωσης δαπέδων με ασφαλτικά πλακίδια και με παρκέτα, 

χρωματισμών, κατασκευών από γυαλί, επενδύσεων με γυαλί, καθρεπτών τοίχου 

κλπ, άλλες εργασίες διάστρωσης και επένδυσης δαπέδων, στεγάνωσης, σε επίπεδες 

στέγες και σε εξώστες, του εσωτερικού μέρους, κατασκευών και άλλων υπόγειων 

κατασκευών, ικριωμάτων, επένδυσης τοίχων καθώς και τοποθέτησης χαρτιού 

τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας), κατασκευής πατωμάτων, εργασίες σκυροδέματος, 
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έμπηξης πασάλων εργασίες θεμελιώσεων, κατασκευών διακόσμησης, στεγών, 

πλαισίων στεγών, κάμψης χάλυβα για κατασκευαστικά έργα ενισχυμένου 

σκυροδέματος, σταθεροποίησης θεμελίων,  ανέγερσης χαλύβδινων δομικών μερών, 

σύνδεσης χαλύβδινων δομικών μερών για κατασκευές και για κτίρια, τοιχοποιίας και 

οπτοπλινθοδομών, κατασκευής εστιών (τζακιών), μετακίνησης κτιρίων και εργασίες 

χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ). Η 

διακοσμητική επένδυση εξωτερικών τοίχων κτιρίων με κεραμικά υλικά, τούβλα κλπ, 

χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων, ενοικίαση ικριωμάτων και εξεδρών ερ-

γασίας, ανέγερση προκατασκευασμένων χαλύβδινων δομικών μερών κτιρίων και 

χαλύβδινων στοιχείων για κατασκευές, συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης 

προκατασκευασμένων κατασκευών, κατασκευή θόλων και λεπτών κελυφών από 

σκυρόδεμα, τύπων (καλουπιών) χύτευσης σκυροδέματος, καθώς επίσης άλλες ερ-

γασίες διάστρωσης και επένδυσης δαπέδων, επένδυσης τοίχων καθώς και τοποθέ-

τησης χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας) π.δ.κ.α., άλλες κατασκευαστικές εργα-

σίες ολοκλήρωσης και τελειώματος και εργασίες ολοκλήρωσης (αποπεράτωσης) κτι-

ρίων και τελειώματος π.δ.κ.α., άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότη-

τες και δραστηριότητες π.δ.κ.α., άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονο-

μάζονται ειδικά, με ίδια υλικά και χωρίς ίδια υλικά. 

3) Το χονδρικό εμπόριο μεταλλευμάτων και μετάλλων, χημικών προϊόντων, ξυλείας 

και οικοδομικών υλικών, άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού 

π.δ.κ.α., επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών, ειδών κιγκαλερίας, εξοπλι-

σμού ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, εργαλείων χειρός και ειδών οικιακής χρήσης 

π.δ.κ.α., τροφίμων, ποτών και καπνού, άλλων συγκεκριμένων προϊόντων π.δ.κ.α. 

όπως αναλώσιμων ηλεκτρονικών ειδών, διακοσμητικών ειδών κ.α. και στην πώληση 

διαφόρων ειδών, λουλουδιών και φυτών και το χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών 

και καπνού, ειδών οικιακής χρήσης, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, νημάτων, 

υφασμάτων, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, υφασμάτων, λινών οικιακής χρήσης, 

κουρτινών και διαφόρων οικιακών ειδών από κλωστοϋφαντουργικά υλικά, ηλεκτρι-

κών οικιακών συσκευών όπως ηλεκτροθερμικών συσκευών, απορροφητήρων, θερ-

μαντήρων νερού, κουζινών, φούρνων, πλυντηρίων, ψυγείων κ.α., ραδιοφωνικού και 
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τηλεοπτικού εξοπλισμού, ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού, 

επίπλων, χαλιών και φωτιστικών, και άλλων ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού 

π.δ.κ.α και άλλων καταναλωτικών αγαθών π.δ.κ.α., εξοπλισμού πληροφοριακών και 

επικοινωνιακών συστημάτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλι-

σμού υπολογιστών και λογισμικού, ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 

και εξαρτημάτων, άλλων μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, εξοπλισμού 

και προμηθειών σχετικών με το γρασίδι και τον κήπο, εργαλειομηχανών, εξορυκτι-

κών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πο-

λιτικού μηχανικού, επίπλων γραφείου και εξοπλισμού γραφείων, προμηθειών που 

σχετίζονται με μηχανήματα και είδη εξοπλισμού, επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχα-

νημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρή-

σης, όπως ηλεκτρικών αγωγών, ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών, ηλεκτικών 

διακοπτών, βυσμάτων, μετασχηματιστών, μονωτικών, κ.α., άλλων μηχανημάτων, 

συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης, όπως εξοπλισμού για λέβη-

τες, κλιματιστικών μηχανημάτων, φίλτρων καθαρισμού αέρα και νερού κ.α. Άλλο 

ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο, το χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων, 

σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων, σιδήρου και χάλυβα σε πρωτογε-

νείς μορφές, μη σιδηρούχων μετάλλων σε πρωτογενείς μορφές. Το χονδρικό εμπό-

ριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής, ακατέργαστης ξυλείας, προϊό-

ντων της πρωτογενούς κατεργασίας του ξύλου, ειδών υγεινής, χρωμάτων, βερνικιών 

λούστρων, τζαμιών, άλλων οικοδομικών υλικών όπως τσιμέντου, σωλήνων, οικοδο-

μικών λίθων, κυβόλιθων, πλακακίων, παραθύρων, τσιμεντόλιθων, άμμου, χώματος, 

ψευδοροφών κ.α., χαρτιού τοιχοστρωσίας, επενδύσεων δαπέδου. Το χονδρικό ε-

μπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκατα-

στάσεις θέρμανσης, εργαλείων χειρός, χημικών προϊόντων και άλλων ενδιάμεσων 

προϊόντων και ενδιάμεσων προϊόντων εκτός των αγροτικών π.δ.κ.α.  και το μη εξει-

δικευμένο χονδρικό εμπόριο.  Το χονδρικό εμπόριο έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβα-

σης. Οι εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση των ανωτέρω. 

4) Το λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε εξειδικευμένα και μη κατα-

στήματα. Το λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφοριακών και επικοινωνιακών συ-
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στημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, τηλεπικοινωνιακού και ηχητικού εξοπλι-

σμού, άλλου οικιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, κλωστοϋφα-

ντουργικών προϊόντων, σιδηρικών, χρωμάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χη-

μικών προϊόντων, τζαμιών, εξοπλισμού για το γρασίδι και τον κήπο, υδραυλικού ε-

ξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης καθώς και προμηθειών, ειδών υγιεινής, εργα-

λείων χειρός και άλλων κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α όπως ακρυλικών φύλλων, 

ξυλείας, οικοδομικών λίθων, οικοδομήσιμωνυλικώ γενικά, παραθύρων, σιδήρου 

μπετόν, αγωγών κ.α, χαλιών, επενδύσεων δαπέδου και τοίχου, ηλεκτρικών οικιακών 

συσκευών, επίπλων, φωτιστικών, ξύλινων ειδών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης, 

λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, υλικών καθαρισμού, καυσόξυλων, άλλων 

μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.κ.δ.α., μηχανημάτων και εξοπλισμού  

π.δ.κ.α., μεταχειρισμένων ειδών καθώς και το λιανικό εμπόριο με αλληλογραφία ή 

μέσω διαδικτύου. 

5) Κάθε συναφής με τις παραπάνω δραστηριότητα. 

Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε 

επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό 

ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία 

ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να αντιπροσωπεύει οποιαδή-

ποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, να αποκτά 

ακίνητα προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της και 

γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί  στην πραγμάτωση των 

σκοπών της ή άλλων παρεμφερών, να ιδρύει, συνεργάζεται, συμμετέχει, σε οποια-

δήποτε κοινοπραξία, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, της ημεδαπής και αλλοδαπής που 

επιδιώκει τους ίδιους, παρεμφερείς ή μη σκοπούς με αυτή, με οποιοδήποτε τρόπο, 

να συμμετέχει, να αναλαμβάνει οποιοσδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα, υ-

πηρεσία, έργο κλπ. που συντελεί στην επίτευξη του σκοπού της, που μπορεί να της 

αποφέρει ωφέλεια ή μπορεί να συνδυαστεί ή να υποβοηθήσει οποιαδήποτε επιχεί-

ρηση ή δραστηριότητά της άμεσα ή έμμεσα και να ανυψώσει την αξία της περιου-

σίας ή των δικαιωμάτων της ή να καταστήσει επικερδή τη διεξαγωγή των εργασιών 

ή των επιχειρήσεων της. 
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Άρθρο 4ο - ΕΔΡΑ 

Έδρα της εταιρείας ορίζεται o Δήμος Πάρου του νομού Κυκλάδων. H Εταιρεία 

μπορεί να μεταφέρει την έδρα της ή να ιδρύει υποκαταστήματα  σε οποιαδήποτε 

πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μετά από 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων κατά την διαδικασία που ορίζεται 

στο άρθρο 45 του Ν.4072/2012. 

Μεταφορά της με το παρόν (καταστατικής) έδρας της εταιρείας σε άλλη χώρα του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας, υπό τον όρο 

ότι η χώρα αυτή αναγνωρίζει τη μεταφορά και τη συνέχιση της νομικής 

προσωπικότητας. Ο διαχειριστής καταρτίζει έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι 

συνέπειες της μεταφοράς για τους εταίρους, τους δανειστές και τους εργαζόμενους. 

Η έκθεση αυτή, μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις μεταφοράς της έδρας 

καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. και τίθενται στη διάθεση των εταίρων, των δανειστών 

και των εργαζομένων. Η απόφαση μεταφοράς δεν λαμβάνεται αν δεν παρέλθουν 

δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση των ανωτέρω. Η μεταφορά της καταστατικής 

έδρας της εταιρείας λαμβάνεται κατόπιν απόφασης των εταίρων με την αυξημένη 

πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.  

 

Άρθρο 5ο - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και αρχίζει από την 

καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.   

2.  Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που 

λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των 

εταιρικών μεριδίων  σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.5 Ν.4072/2012. 

 

Άρθρο 6ο – ΕΙΣΦΟΡΕΣ- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ  

Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές. 

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ 

διαιρούμενο συνολικά σε 200 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ 

το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου ορίζεται κατ' ελάχιστο σε 10 ευρώ. 
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Το κεφάλαιο της εταιρείας θα καταβληθεί σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος θα 

ανοιχτεί από το διαχειριστή σε τράπεζα της επιλογής του, από τους εταίρους εντός 

της νόμιμης προθεσμίας στο όνομα της εταιρείας: 1) ο Γεώργιος Κατσιμπόκης θα 

καταβάλει το ποσό των 1.980,00 ευρώ και καλύπτει 198 εταιρικά μερίδια 

ονομαστικής αξίας το καθένα δέκα ευρώ, 2) η Αργυρώ Ζουμποπούλου θα 

καταβάλει το ποσό των 20,00 ευρώ και καλύπτει 2 εταιρικά μερίδια ονομαστικής 

αξίας το καθένα δέκα ευρώ. 

Στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας οι εταίροι συμμετέχουν κατ’ αναλογία ίση με 

την συμμετοχή τους στην Εταιρεία δηλαδή: ο 1ος συμβαλλόμενος Γεώργιος 

Κατσιμπόκης κατά ποσοστό 99% και η 2η συμβαλλόμενη Αργυρώ Ζουμποπούλου 

κατά ποσοστό 1%. 

 

Άρθρο 7 – 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. 
 

Άρθρο 8ο - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες 

οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των 

εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό 
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ταχυδρομείο (e-mail). Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών 

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

2. Η συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές.- Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ 

(8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρίας 

που προβλέπεται στο άρθρο 66 του Ν. 4072/2012. Στην πρόσκληση πρέπει να 

αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα 

συζητηθούν, καθώς και τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων. 

3. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος το αργότερο έως τη 

δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής 

χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική 

συνέλευση).  

4. Aν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα 

και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (καθολική 

συνέλευση).  

5. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. 

Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα 

της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι. 

6. Η συνέλευση μπορεί να διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να 

αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε 

άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος 

λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία. 

 

Άρθρο 9ο - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται 

να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και 

απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. 

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) για τις 

τροποποιήσεις του καταστατικού, β) για τον διορισμό και την ανάκληση του 

διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για την έγκριση 
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του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών, δ) για τον αποκλεισμό εταίρου, ε) για 

την λύση της εταιρείας ή τη συγχώνευση ή μετατροπή αυτής,  στ) για κάθε άλλη 

περίπτωση οριζόμενη στον Ν.4072/2012 (άρθρα 43-120). 

 

Άρθρο 10ο - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ 

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει 

περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό 

αυτών. 

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν 

πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για 

διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη σύμφωνα με τη 

διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 & 4 του 4072/2012. 

 

Άρθρο 11ο - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την πλειοψηφία του 

συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν 

καταστατικό ή στον Ν. 4072/2012 (άρθρα 68 & 72). 

 

Άρθρο 12ο – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ - ΕΞΟΥΣΙΑ  

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για όλη 

τη διάρκειά της στον εκ των εταίρων Γεώργιο Κατσιμπόκη του Παναγιώτη, ο οποίος 

θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και 

διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, υπογράφων κάτω 

από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία 

στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων 

Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών 

Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή 

Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, 

αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, 

εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται 
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συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, 

οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει 

φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με 

Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με 

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει 

πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για 

χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες και τραπεζικές συναλλαγές μέσω ίντερνετ, 

παραλαμβάνει κωδικούς για τραπεζικές συναλλαγές μέσω ίντερνετ, διορίζει 

πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, 

διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο 

διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει για 

λογαριασμό της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή 

Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους 

χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις 

και εξοφλήσεις. 

2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, 

δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρεία αποδείξει 

ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. 

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το 

καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.  

3. Μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, ο διαχειριστής μπορεί να 

αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο 

ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας. 

 

Άρθρο 13ο –ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 

1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται οποτεδήποτε  

ακόμη και χωρίς σπουδαίο λόγο, με απόφαση της πλειοψηφίας του συνολικού 

αριθμού των εταιρικών μεριδίων. 
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2. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη 

διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του.  

3. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε 

δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3419/2005. 

 

Άρθρο 14ο - ΑΠΟΓΡΑΦΗ 

1.Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών κατα-

στάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του Κ.Ν. 

2190/1920.  

2. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή εφαρμόζονται αναλό-

γως οι διατάξεις του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ι-

σχύει, και εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων, σύμφωνα με το Ν. 4308/2014, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις 

του άρθρου 107Α του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Άρθρο 15ο – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον 

διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή 

οικονομική κατάσταση της εταιρείας. 

2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών 

και ζημιών". 

 

Άρθρο 16ο – ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα ονό-

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

εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτή-

σεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει 

το καταστατικό στους εταίρους και (β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των ε-
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ταίρων 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 καταχωριτέες στο 

Γ.Ε.ΜΗ. 

 

Άρθρο 17ο - ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του παρόντος νό-

μου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε δια-

χειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παρα-

λείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη 

επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πλη-

ροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.  

2. Με απόφαση αυξημένης πλειοψηφίας (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών 

μεριδίων να απαλλάσσεται ο διαχειριστής από κάθε ευθύνη μετά την έγκριση των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 

3. H αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης. 

4. Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί και οποιοσδήποτε εταίρος ή δια-

χειριστής της εταιρείας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκ-

πρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. 

 

Άρθρο 18ο - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 

1. Η συμμετοχή στην εταιρεία προϋποθέτει την απόκτηση ενός ή περισσότερων 

εταιρικών μεριδίων. Τα εταιρικά μερίδια δεν μπορούν να παρασταθούν με μετοχές. 

Η εταιρεία μπορεί να χορηγεί έγγραφο για τα εταιρικά μερίδια που δεν έχει το 

χαρακτήρα αξιογράφου. 

2. Η επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή επιτρέπεται μόνο με απόφαση της 

πλειοψηφίας των εταιρικών μεριδίων. 

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως. Σε περίπτωση 

που κάποιος εταίρος εκδηλώσει στην εταιρεία και στους λοιπούς εταίρους την 
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πρόθεσή του να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια ή μέρος αυτών, οφείλει να 

γνωστοποιήσει παράλληλα προς αυτούς το τίμημα που επιθυμεί και τους όρους 

πληρωμής, παρέχοντας δικαίωμα προτίμησης στους λοιπούς εταίρους στην εξαγορά 

των εταιρικών μεριδίων κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία. Η άσκηση 

του δικαιώματος προτίμησης πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που ο 

εταίρος εκδηλώσει την πρόθεση πώλησης των εταιρικών μεριδίων και πρέπει να 

γνωστοποιείται στον εταίρο που επιθυμεί να μεταβιβάσει τα μερίδιά του, στην 

εταιρεία καθώς και στους λοιπούς εταίρους. Σε περίπτωση που δεν ασκηθεί το 

δικαίωμα προτίμησης για το σύνολο ή μέρος των εταιρικών μεριδίων, η μεταβίβαση 

των μεριδίων που απέμειναν, θα γίνεται προς τρίτους με όρους όχι ευνοϊκότερους 

από αυτούς που προτάθηκαν αρχικά από τον πωλητή των μεριδίων κατά τα 

παραπάνω, μετά από απόφαση έγκρισης της μεταβίβασης από την Γενική 

Συνέλευση των Εταίρων. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης, αυτή  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 

(email). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίσει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο 

των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη 

μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το καταστατικό και ιδιαίτερα σε 

περίπτωση μεταβίβασης προς τρίτο η έγκριση της μεταβίβασης μετά από απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων. 

4. Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει η ίδια τα δικά της εται-

ρικά μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά την απαγό-

ρευση του προηγούμενου εδαφίου, ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση συγ-

χώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδια 

της πρώτης, τα μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως με τη συντέλεση της συγχώ-

νευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο διαχειριστής οφείλει με πράξη του να προβεί 

χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των εταιρικών μερι-
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δίων και ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να προβούν στη σχε-

τική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. 

5. Τα εταιρικά μερίδια του εταίρου  μεταβιβάζονται αιτία θανάτου με βάση τους 

κανόνες της κληρονομικής διαδοχής. 

Άρθρο 19ο – ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ 

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταί-

ρους, απαιτείται απόφαση της πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των εταιρικών 

μεριδίων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων 

μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί. 

 

Άρθρο 20ο - ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ  

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση 

του Δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του ή μετά από απόφαση της αυ-

ξημένης πλειοψηφίας (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Η συνέ-

λευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει οποτεδήποτε και χωρίς σπουδαίο λόγο 

την έξοδο εταίρου μετά από απόφαση της αυξημένης πλειοψηφίας (2/3) του συνολι-

κού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. 

2. Έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει με απλή δήλωση 

προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της πα-

ροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότη-

σης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια. 

3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν 

τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το Δικαστήριο. Μετά την έξο-

δό του από την εταιρεία ο εξερχόμενος εταίρος διατηρεί τις υποχρεώσεις που εκ 

του Νόμου τον βαρύνουν μέχρι τη στιγμή της αποχώρησής του . 

4. Σε περίπτωση εξόδου εταίρου ως άνω τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται 

αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία με απόφαση 

της πλειοψηφίας του συνόλου των εταιρικών μεριδίων, αντί καταβολής της πλήρους 

αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. 
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Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το 

ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία. 

 

 

 

Άρθρο 21ο -ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ 

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος μετά από απόφαση των λοιπών εταίρων με αυξημένη 

πλειοψηφία (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, η εταιρεία μπο-

ρεί να αποκλείσει κάποιον εταίρο.  

 

Άρθρο 22ο - ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

1.Κάθε εταίρος δικαιούται ανά τρίμηνο να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με 

αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα 

έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπά-

σματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66 του ν. 

4072/2012. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση 

στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρεί-

ας. 

2. Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κα-

τανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης. 

3. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών με-

ριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό ανε-

ξάρτητου ορκωτού ελεγκτή−λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβα-

σης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεσή 

του στους εταίρους και την εταιρεία. 

 

Άρθρο 23ο-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο 

ισολογισμό. 
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2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών 

απαιτείται απόφαση των εταίρων.  

3. Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων 

παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν στην εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί να 

ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές. 
 

Άρθρο 24ο - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της 

συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) 

του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων. 

2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις 

διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 

3419/2005 όπως ισχύει.  

 

Άρθρο 25ο - ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

1. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων. 

2. 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 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. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να πε-

ριορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με ποσοστό των 2/3 του συνο-

λικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Σε περίπτωση που ληφθεί απόφαση για αύ-

ξηση κεφαλαίου μετά από απόφαση αυξημένης πλειοψηφίας (2/3) του συνολικού 

αριθμού του εταιρικού κεφαλαίου και κάποιος εταίρος ή εταίροι δεν επιθυμούν ή 

δεν δύνανται να συμμετέχουν κατά το ποσοστό συμμετοχής τους, τότε η αύξηση 

γίνεται από τους υπόλοιπους εταίρους και μειώνεται ανάλογα το ποσοστό των μη 

συμμετοχόντων. Όλη η ανωτέρω διαδικασία θα γίνεται εγγράφως αποκλειομένου 

κάθε άλλου μέσου. 
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Άρθρο 26ο - ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

1. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοι-

χούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των 

εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται  απόφαση αυ-

ξημένης πλειοψηφίας (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. 

2. Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να α-

ποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, 

μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις κατά την διαδικασία που 

ορίζεται στο άρθρο 91 του Ν.4072/2012. 

 

Άρθρο 27ο –ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1. Η  εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων με την πλειοψηφία 

των 2/3 του όλου αριθμού των μεριδίων  (β) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, 

και (γ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος . 

2. Η λύση της εταιρείας καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή. 

 

Άρθρο 28ο - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε 

κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η 

εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και 

στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".- 

2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας 

περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή 

και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και  το συμφέρον 

της εταιρίας.  

 

Άρθρο 29ο - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ 

1. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή της, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς 

η πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. 
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2. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην 

εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.- 

 

Άρθρο 30ο - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 

1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απο-

γραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να κα-

ταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με από-

φαση των εταίρων. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεού-

ται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές 

καταστάσεις. 

2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της 

εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετα-

τρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών 

στοιχείων της εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επι-

χείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό. 

3. Εταίροι με εξωκεφαλαιακές εισφορές εξακολουθούν και κατά το στάδιο της εκκα-

θάρισης να παρέχουν υπηρεσίες, που αποτελούν το αντικείμενο της εισφοράς τους, 

στο μέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για τη διεκπεραίωση των εργασιών της εκκα-

θάρισης. Οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές εξακολου-

θούν να είναι υπόχρεοι έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της εταιρείας για 

διάστημα τριών (3) ετών μετά τη λύση της εταιρείας. 

4. Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 

49 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρι-

σης εγκρίνεται με απόφαση των 2/3 του συνολικού αριθμού των μεριδίων των εταί-

ρων. Η τυχόν αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που έχουν το ένα 

δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών 

μεριδίων. 

5. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές 

καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρί-

νουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το 
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προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων κα-

θενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυ-

τούσια διανομή της περιουσίας. 

6. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης 

στο Γ.Ε.ΜΗ. 

7. Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδι-

κης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγο του άρθρου 170 παρά-

γραφος 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει 

με ομόφωνη απόφαση των εταίρων. 

 

Άρθρο 31ο - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) 

Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.  Ειδικά  για την χρήση του 2019 αρχίζει από τη 

δημοσίευση της εταιρείας στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31-12-2019. 

 

Άρθρο 32ο – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν 

και από τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν 

προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του Ν. 4072/2012 (άρθρα 43-120). 

 

Άρθρο 33ο – ΓΕΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 

του Ν.4072/2012, όπως ισχύουν σήμερα. 

 

Τα ανωτέρω αφού αποφάσισαν ομόφωνα οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι ενέκριναν 

ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού ως ανωτέρω και υπογράφεται το παρόν 

ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ως 

ακολούθως. 

 



 

26 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ                                                           ΑΡΓΥΡΩ ΖΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ 
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