ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΥΡΩ …………………..
Στην Αθήνα σήµερα στις ……………, στο γραφείο µου που βρίσκεται
στην οδό………………………, σ' εµένα τ… Συµβολαιογράφο ………..
µε έδρα τ………………… παρουσιάστηκαν οι παρακάτω που δεν
εξαιρούνται από το νόµο: α) …………………………………………….
του
………………….,
κάτοικος
……………………,
οδός
…………………………………, κάτοχος του Α∆Τ ………….. , µε ΑΦΜ
……………….
και
∆OΥ
……………
β) ……………………………………………. του ………………….,
κάτοικος ……………………, οδός …………………………………,
κάτοχος του Α∆Τ ………….. , µε ΑΦΜ ………………. και ∆OΥ
……………
γ)
…………………………………………….
του
………………….,
κάτοικος
……………………,
οδός
…………………………………, κάτοχος του Α∆Τ ………….. , µε ΑΦΜ
………………. και ∆OΥ ……………
Οι οποίοι µου δήλωσαν υπεύθυνα κατά τον Ν. 1599/1986 άρθρο 8,
ότι η µόνιµη κατοικία τους είναι η πιο πάνω αναφερόµενη για τον
καθένα τους και ότι κέκτηνται την Ελληνική Ιθαγένεια και οι οποίοι
στην συνέχεια ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος
συµβολαίου, µε το οποίο δήλωσαν, συµφώνησαν και αποδέχθηκαν
αµοιβαία τα ακόλουθα:
Ότι συνιστούν µε το παρόν συµβόλαιο Εταιρεία Περιορισµένης
Ευθύνης, σύµφωνα µε τον Ν. 3190/1955 όπως ισχύει
τροποποιηµένος ιδίως από το Π.∆. 419/25-11/10-12-1986, το
Καταστατικό της οποίας έχει ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Ε∆ΡΑ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 1:
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συνιστάται µε το παρόν Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης µε την
επωνυµία «.........................» και µε το διακριτικό τίτλο
«.........................». Στα ξενόγλωσσα κείµενα η επωνυµία και ο
διακριτικός τίτλος θα είναι η ακριβής µετάφρασή τους στην αγγλική
γλώσσα.
Άρθρο 2:
ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός της εταιρείας είναι:
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1. Η εµπορία ................................................. καθώς και η παροχή
υπηρεσιών ..............................
2. Η εκµίσθωση ............................... και γενικά η εκµετάλλευση
..................................... µε κάθε τρόπο.
3. Η αντιπροσώπευση φυσικών ή νοµικών προσώπων που
επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό.
4. Η συµµετοχή σε εταιρείες που επιδιώκουν οποιαδήποτε από τις
παραπάνω δραστηριότητες.
5. Κάθε άλλη συναφής προς τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα.
Άρθρο 3:
Έ∆ΡΑ
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος .............................. και
κατάστηµα αυτής το επί της οδού ........................ αρ. ............. το
οποίο είναι µισθωµένο από τους συµβαλλόµενους για το σκοπό αυτό.
Η εταιρεία µπορεί µε απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων να ιδρύει
υποκαταστήµατα, γραφεία ή πρακτορεία της και σε άλλες περιοχές
τηρώντας τις διατάξεις του Ν. 3190/1955.
Άρθρο 4:
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε .................... (.........) χρόνια και
αρχίζει από την νόµιµη δηµοσίευση του παρόντος Καταστατικού στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως – ∆ελτίο Ανωνύµων Εταιρειών και
Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης και λήγει την αντίστοιχη
ηµεροµηνία του έτους ………..(......)
Η διάρκεια αυτή µπορεί να παραταθεί οποτεδήποτε µε απόφαση της
πλειοψηφίας των εταίρων, τροποποιητική του παρόντος άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙ∆ΙΑ,
ΜΕΡΙ∆Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Άρθρο 5:
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙ∆ΙΑ
Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε Ευρώ ...............(.........)
και διαιρείται σε ................... εταιρικά µερίδια ονοµαστικής αξίας
Ευρώ ............................. (.................) το κάθε ένα.
Κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των εδώ συµβαλλοµένων εταίρων
ολόκληρο το µετοχικό κεφάλαιο έχει ολοσχερώς καταβληθεί από τους
εταίρους µε κατάθεση σε µετρητά στο –Ταµείο της εταιρείας, κατά τον
ακόλουθο τρόπο:
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1) Ο εκ των εταίρων ............................... µερίδες συµµετοχής που
αντιστοιχούν σε ............. εταιρικά µερίδια συνολικής αξίας Ευρώ
........................................ (................)
2) Ο εκ των εταίρων ................................ µερίδες συµµετοχής που
αντιστοιχούν σε ............. εταιρικά µερίδια συνολικής αξίας Ευρώ
........................................ (.....................).
3) Ο εκ των εταίρων ................................. µερίδες συµµετοχής που
αντιστοιχούν σε ............. εταιρικά µερίδια συνολικής αξίας Ευρώ
......................................... (.....................).
Το κεφάλαιο της εταιρείας δύναται να αυξηθεί δια νεωτέρων
καταθέσεων των µελών αυτής, ανάλογα του κύκλου των εργασιών
της, µετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 6:
ΌΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Όργανα της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο
διαχειριστής.
Άρθρο 7:
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και
είναι αρµόδια να αποφασίζει για οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση.
Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων υποχρεώνουν και τους
εταίρους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
Άρθρο 8:
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
Η Συνέλευση των εταίρων είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίζει
α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.
β) Για τον διορισµό και την ανάκληση των διαχειριστών ως και για την
απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη και για τον προσδιορισµό του
µισθού τους.
γ) Για την έγκριση του Ισολογισµού και την διάθεση των κερδών.
δ) Για την έγερση αγωγής κατά των διαχειριστών της εταιρείας και
των εταίρων, για αξιώσεις αποζηµιώσεως της εταιρείας που
απορρέουν από πράξεις ή παραλήψεις κατά τη σύσταση ή τη
λειτουργία αυτής.
ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, τη
συγχώνευση και τον διορισµό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών
αυτής.
στ) Για τη σύναψη δανείου από τους εταίρους ή τρίτους.
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ζ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Ν.3190/55 και στο
παρόν Καταστατικό.
Άρθρο 9:
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τους διαχειριστές και
συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά µεν τουλάχιστον µία φορά
το χρόνο και µέσα σε τρεις (3) µήνες από την λήξη της κάθε εταιρικής
χρήσης. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση κατά το χρόνο αυτό από τους
διαχειριστές τότε η σύγκλιση αυτής ενεργείται από οποιονδήποτε
εταίρο, µε ανάλογη εφαρµογή της διατάξεως της παραγράφου (2) του
άρθρου 11 του Ν.3190/1955, δηλαδή µετά από απόφαση του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου ............................
2. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται και εκτάκτως από τους
διαχειριστές, καθώς και από εταίρο ή εταίρους που εκπροσωπούν
τουλάχιστον το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου. Για το σκοπό αυτό ο
εταίρος ή οι εταίροι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του
εταιρικού κεφαλαίου απευθύνουν αίτηση στους διαχειριστές στην
οποία προσδιορίζουν τα θέµατα για συζήτηση. Αν οι διαχειριστές δεν
συγκαλέσουν τη Συνέλευση µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από της
επιδόσεως σε αυτούς της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση αυτής
ενεργείται από τους εταίρους που ζήτησαν αυτή, µετά από απόφαση
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας µε τη
διαδικασία των άρθρων 623 επ. ΚΠολ∆.
Άρθρο 10:
∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ
1. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της Συνελεύσεως των εταίρων
γίνονται εγγράφως και επιδίδονται σε καθένα από τους εταίρους µε
δικαστικό επιµελητή στη διεύθυνση που αναγράφεται στο βιβλίο των
εταίρων, οκτώ (8) ηµέρες τουλάχιστον πριν από τη Συνέλευση.
Επίσης η πρόσκληση δύναται να γίνει µε παραλαβή από τον
διαχειριστή της προσκλήσεως και ταυτόχρονη σηµείωση σε
αντίγραφο αυτής ότι παραλήφθηκε ακριβές αντίγραφό της. Για τον
υπολογισµό της οκταηµέρου προθεσµίας δεν λαµβάνεται υπόψη η
ηµέρα της επιδόσεως της προσκλήσεως και η ηµέρα συνεδριάσεως
της Συνελεύσεως.
2. Η πρόσκληση πρέπει να αναγράφει την ηµέρα, την ώρα και τον
τόπο της Συνελεύσεως καθώς και τα θέµατα για συζήτηση.
3. Εφόσον είναι σύµφωνοι όλοι οι εταίροι δύναται να συνέλθουν σε
Συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις των προηγούµενων
παραγράφων του Καταστατικού αυτού.
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Άρθρο 11:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ – ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
1. Η Συνέλευση αποφασίζει µόνο για τα θέµατα της ηµερήσιας
διατάξεως. ∆ύναται όµως η
Συνέλευση να αποφασίζει και για κάθε άλλο θέµα, εφόσον
συµµετέχουν όλοι οι εταίροι και δεν
υπάρχει αντίρρηση κάποιου από αυτούς.
2. Στη Συνέλευση των εταίρων τακτική ή έκτακτη προεδρεύει ο
µικρότερος στην ηλικία από
τους εταίρους που συµµετέχουν σε αυτή.
Άρθρο 12:
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
1. Κάθε εταίρος έχει στη Συνέλευση τόσες ψήφους όσα είναι και τα
εταιρικά µερίδια αυτού.
2. Το δικαίωµα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από εταίρο, όταν
πρόκειται για λήψη αποφάσεως που αναφέρεται στην απαλλαγή
αυτού από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής εναντίον του, σύµφωνα
µε τη διάταξη του άρθρου 14, παράγραφος 2 του Ν. 3190/1955.
3. Κάθε εταίρος δύναται να αντιπροσωπευθεί στη Συνέλευση από
άλλο εταίρο ή τρίτο πρόσωπο. Οι αντιπρόσωποι αυτοί πρέπει να
είναι εφοδιασµένοι µε έγγραφο εξουσιοδότηση, η οποία κατατίθεται
στη Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος δύναται να αντιπροσωπεύει
συγχρόνως περισσότερους από έναν εταίρους.
Άρθρο 13:
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των
θεµάτων της ηµερησίας διάταξης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά
στο Ν. 3190/1955 και στο παρόν Καταστατικό, όταν παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται σε αυτήν εταίροι που εκπροσωπούν το ένα
δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, οι δε αποφάσεις
αυτής λαµβάνονται µε την αυτή πλειοψηφία εταίρων και εταιρικού
κεφαλαίου.
Άρθρο 14:
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Στις Συνελεύσεις των εταίρων οι συζητήσεις και οι αποφάσεις
καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο περιληπτικώς, τα δε πρακτικά
υπογράφονται από τους παριστάµενους εταίρους.
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Άρθρο 15:
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
1. Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωµα να
προσβάλλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, αν οι αποφάσεις
αυτές λήφθηκαν κατά παράβαση του νόµου ή του παρόντος
Καταστατικού.
2. Η αγωγή της προηγούµενης παραγράφου απευθύνεται κατά της
εταιρείας και ασκείται µέσα σε τρεις (3) µήνες από την απόφαση.
3. Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της εταιρείας,
το Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας µε τη διαδικασία
της εκούσιας δικαιοδοσίας διορίζει προσωρινά εκπρόσωπο της
εταιρείας για την διεξαγωγή της δίκης.
4. Η απόφαση που απαγγέλλει την ακυρότητα, ισχύει για κάθε εταίρο
και για τους διαχειριστές.
Άρθρο 16:
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της
εταιρείας ανατίθεται σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, τους
διαχειριστές, οι οποίοι εκλέγονται από τη Συνέλευση των εταίρων σε
µυστική ψηφοφορία και δύνανται να είναι εταίροι ή τρίτοι.
2. Οι διαχειριστές απαρτίζουν το Συµβούλιο διοικήσεως,
διαχειρίζονται και εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού,
υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυµία. Εξαιρετικά
παρέχεται το δικαίωµα όπως µε την εταιρική επωνυµία και µε µία
µόνο υπογραφή ενός εκ των ως άνω συνδιαχειριστών να εκδίδουν,
αποδέχονται και οπισθογραφούν γραµµάτια και συναλλαγµατικές,
εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές στο όνοµα και για λογαριασµό
της εταιρείας, οπισθογραφούν και προεξοφλούν φορτωτικά έγγραφα
εµπορευµάτων σε κάθε Τελωνειακή αρχή και επιµελητήριο,
συµβάλλονται µε τις Τράπεζες για το άνοιγµα ενέγγυων
πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές
πληρωµής για λογαριασµό της εταιρείας και γενικά συνοµολογούν
δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασµό και να κάνουν χρήση
αυτών, µέχρι του ποσού των .......................(.........) Ευρώ,
συµβιβάζονται για τις υποθέσεις και διαπραγµατεύσεις και
συµφωνούν του όρους του συµβιβασµού,
προσλαµβάνουν το προσωπικό της εταιρείας υπαλληλικό, εργατικό ή
υπηρετικό, να το απολύουν. Παρέχεται επίσης εξαιρετικά το δικαίωµα
όπως µε την εταιρική επωνυµία και µε δύο µόνο υπογραφές δύο εκ
των ως άνω συνδιαχειριστών να διενεργούν τις ίδιες ως άνω πράξεις
για
ποσά
από
....................................
έως
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.................................................... Επίσης οι διαχειριστές θα
εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε
βαθµού και δικαιοδοσίας, ακόµα και στον Άρειο Πάγο και στο
Συµβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις
εκδικαστικές επιτροπές καθώς και σε κάθε διοικητική, σε οικονοµική ή
άλλη αρχή ή σε επιτροπή και κάθε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας, στα Τελωνεία όλης της χώρας στους
Λιµένες και στα Αεροδρόµια καθώς και σε κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, να διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, να
επάγουν και δίνουν του επιβαλλόµενους στην εταιρεία όρκους, να
παραλαµβάνουν κοινοποιούµενα έγγραφα, να προβαίνουν στις
σχετικές δηµοσιεύσεις και στην τήρηση των βιβλίων, καταστάσεων,
Ισολογισµών που ορίζει ο νόµος, ενεργούν απογραφές και γενικά να
επιχειρούν όλες τις σχετικές µε την ιδιότητά τους αστικές και
δικονοµικές πράξεις, να ενεργούν κάθε είδους συµβάσεις, δάνεια
απλά ή µε ασφάλεια και να παρέχουν κάθε είδους εγγυήσεις ακόµη
και εµπράγµατες κατά τις ως άνω διακρίσεις είτε σε Τράπεζες, είτε σε
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη
εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που
αφορά το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης. Η
παραπάνω απαρίθµηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και οι
διαχειριστές ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης σε κάθε περίπτωση
που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας.
3. Πράξεις των διαχειριστών ακόµα και αν είναι εκτός του εταιρικού
σκοπού δεσµεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν η
εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού
σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. ∆εν συνιστά απόδειξη µόνη η
τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή
τις τροποποιήσεις του.
Περιορισµοί της εξουσίας των διαχειριστών της εταιρείας που
προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης
των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόµη και αν έχουν
υποβληθείς τις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 8 του
Ν.3190/1955.
4. Οι διαχειριστές διορίζονται και ταµίες της εταιρείας και δικαιούνται
να εισπράττουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,
δηµόσιο
ταµείο,
οργανισµό,
τράπεζα
κ.λπ.
χρήµατα
παραλαµβάνοντας πράγµατα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.
5. Η θητεία των διαχειριστών είναι ................................, αρχίζει δε την
εποµένη ηµέρα της Συνελεύσεως των εταίρων του έτους της εκλογής
των και λήγει την ηµέρα της Τακτικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίνει
τον Ισολογισµό του έτους της εξόδου τους.

-7-

6. Ο κάθε διαχειριστής οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως όλους τους
εταίρους ένα µήνα πριν την τυχόν παραίτησή του και να συγκαλεί
συγχρόνως Γενική Συνέλευση.
7. Οι διαχειριστές δικαιούνται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο ή µε
εξουσιοδότηση να διορίζουν πληρεξούσιό τους, άλλον συνδιαχειριστή
ή τρίτο πρόσωπο, για όλες ή ορισµένες πράξεις διαχείρισης,
διατηρούν όµως ακέραιη την ευθύνη τους απέναντι στους εταίρους.
Άρθρο 17:
ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
1. Οι διαχειριστές ανακαλούνται µε απόφαση της Συνέλευσης
οποτεδήποτε µε την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης της εταιρείας για
αποζηµίωση.
2. Αν ανακληθεί, πεθάνει, πτωχεύσει, παραιτηθεί ή εκπέσει για
οποιοδήποτε λόγο από την διαχείριση οποιοσδήποτε από τους
διαχειριστές, η Συνέλευση αποφασίζει για την αντικατάστασή του.
Άρθρο 18:
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Οι εταίροι και οι διαχειριστές δεν δικαιούνται να ενεργούν για
λογαριασµό τους ή για λογαριασµό άλλου πράξεις που ανάγονται
στον σκοπό της παρούσης εταιρείας, ούτε να είναι εταίροι
οποιασδήποτε εταιρείας, ή µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµης
Εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό. Εξαίρεση από
την ανωτέρω απαγόρευση µπορεί να ισχύσει µόνον µετά από
προηγούµενη οµόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία
µπορεί να ζητήσει αποζηµίωση ή αντί για αποζηµίωση να ζητήσει για
µεν τις πράξεις που έγιναν από τους εταίρους ή τους διαχειριστές για
λογαριασµό τους, να θεωρηθεί ότι έγιναν για λογαριασµό της
εταιρείας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασµό άλλου, να
δοθεί στην εταιρεία αµοιβή διαµεσολάβησης ή να δοθεί σ'αυτή η
αµοιβή διαµεσολάβησης.
3. Οι κατά την προηγούµενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας
παραγράφονται µετά από έξι (6) µήνες από τότε που ανακοινώθηκαν
στην Συνέλευση των εταίρων οι πιο πάνω πράξεις, σε κάθε δε
περίπτωση πέντε (5) χρόνια αφότου τελέσθηκαν.
Άρθρο 19:
ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. Μία φορά τον χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης οι
διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή
όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, µε
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λεπτοµερή περιγραφή κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της µε
βάση την απογραφή αυτή.
2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ,
42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.
3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών
που απευθύνονται στην Συνέλευση των εταίρων εφαρµόζονται
αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ.
Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
4. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (Ισολογισµός, λογαριασµός
αποτελεσµάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσµάτων και
προσάρτηµα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών
της εταιρείας υποβάλλονται µε επιµέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή
στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 8 Ν. 3190/1955. Η
καταχώρηση στο µητρώο των αρχικών και τροποποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να
επιτρέπει την τήρηση των προθεσµιών της παραγράφου 2 του
άρθρου 8. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου
43β του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εφαρµόζονται αναλόγως
και στις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης.
Άρθρο 20:
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΕΡ∆ΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ
1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούµενο άρθρο καταρτίζεται
από τους διαχειριστές 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 21:
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) από τα καθαρά κέρδη
για τον σχηµατισµό αποθεµατικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή
σταµατά όταν το αποθεµατικό που σχηµατίζεται ανωτέρω φτάσει στο
1/3 του εταιρικού κεφαλαίου.
Άρθρο 22:
ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στα ελληνικά εκτός των
άλλων βιβλίων που προβλέπονται από τον νόµο, και τα εξής βιβλία,
θεωρηµένα από την αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία:

-9-

Το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνοµα των
εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές
εκάστου ως και οι τυχόν µεταβολές των ανωτέρω στοιχείων.
Το βιβλίο πρακτικών της Συνέλευσης των εταίρων, στο οποίο
καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαµβάνονται από τους εταίρους,
και το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι
αποφάσεις των διαχειριστών.
Άρθρο 23:
ΕΥΘΥΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
1. Οι διαχειριστές ευθύνονται για αποζηµίωση απέναντι στην εταιρεία,
τους εταίρους και τρίτους, για παραβάσεις του παρόντος
Καταστατικού και του Ν. 3190/1955 ή για πταίσµατα κατά την
διαχείριση αυτών.
2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο αξίωση των εταίρων µπορεί
να ασκηθεί εφόσον η Συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για
την άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή, εφόσον δεν λήφθηκε σχετική
απόφαση της συνέλευσης εντός ευλόγου χρόνου. Η πιο πάνω
αξίωση παραγράφεται µετά πέντε έτη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆'
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ Κ.ΛΠ.
Άρθρο 24:
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙ∆ΙΟ
Το εταιρικό µερίδιο ή τυχόν τα περισσότερα εταιρικά µερίδια κάθε
εταίρου, αποτελούν την µερίδα συµµετοχής του.
Μόνο για ολόκληρη την µερίδα συµµετοχής µπορεί να εκδοθεί
έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη
εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται µε κεφαλαία
γράµµατα οι λέξεις: «ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».
Αν το εταιρικό µερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα πρέπει
αυτά να υποδείξουν µε κοινή γραπτή δήλωσή τους τον κοινό τους
εκπρόσωπο στην εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι
ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρεία στον ένα ισχύουν για
όλους.
Κατά την περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου, ο καθένας
από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού µεριδίου ευθύνεται
εις ολόκληρον µε τους υπολοίπους για τις υποχρεώσεις τους προς
την εταιρεία.
Η µεταβίβαση του εταιρικού µεριδίου επιτρέπεται µόνο σε εταίρο της
εταιρείας ή και σε τρίτο µη εταίρο, εφόσον αποφασίζει για τούτο η
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συνέλευση µε παµψηφία, αφού προηγουµένως προσκληθούν
εγγράφως οι λοιποί εταίροι και απαντήσουν αυτοί εγγράφως ή
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία που θα οριστεί για να απαντήσουν.
Η εταιρεία δεν µπορεί σε καµία περίπτωση ν'αποκτήσει τα ίδια της
εταιρικά µερίδια.
Σε περίπτωση αιτία θανάτου µεταβίβασης εταιρικού/ών µεριδίου/ίων,
αυτό/αυτά θα αγοράζεται/ονται, στην πραγµατική του αξία, από
πρόσωπο που θα υποδείξει η εταιρεία µε απόφασή της που
λαµβάνεται µε την πλειοψηφία του άρθρου 13 Ν. 3190/1955.
Άρθρο 25:
∆ΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Απαγορεύονται δάνεια των εταίρων προς την εταιρεία µε εµπράγµατη
ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Η παρά την
απαγόρευση αυτή σύσταση εµπράγµατης ασφάλειας είναι άκυρη.
Η εξόφληση από την εταιρεία των δανείων που έγιναν προς αυτή από
τους εταίρους θεωρείται ότι δεν έγινε, αν µε την εξόφληση αυτή,
µαταιώνονται στο σύνολό τους ή µερικά, οι κατά τον χρόνο αυτό
απαιτήσεις τρίτων.
Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας από οποιονδήποτε λόγο εκτός
από την περίπτωση της κήρυξής της σε κατάσταση πτώχευσης, οι
από δάνεια απαιτήσεις των εταίρων ικανοποιούνται µετά την
εξόφληση των άλλων χρεών της εταιρείας .
Άρθρο 26:
ΕΞΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ
Κάθε εταίρος µπορεί να εξέλθει από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο
µετά από δικαστική απόφαση µε την οποία θα ορίζεται η αξία της
µερίδας συµµετοχής του εξερχόµενου εταίρου ή µετά από απόφαση
της Συνελεύσεως µε παµψηφία.
Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος το δικαστήριο µε αίτηση του
διαχειριστή ή εταίρου µπορεί ν'αποκλείσει από την εταιρεία εταίρο ή
εταίρους, εφόσον λήφθηκε για τούτο απόφαση της συνέλευσης των
εταίρων µε την πλειοψηφία του άρθρου 13 Ν. 3190/1955. Με την
καταβολή στον αποκλειόµενο εταίρο της αξίας της εταιρικής του
µερίδας, η εταιρεία συνεχίζεται µε τους υπολοίπους.
Άρθρο 27:
ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήµερο από την λήξη
κάθε ηµερολογιακού τριµήνου, να λαµβάνει γνώση ο ίδιος ή µε
αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να
εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. ∆ικαιούται επίσης, µε
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έξοδά του να ζητεί να του παραδίνονται αποσπάσµατα του βιβλίου
των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών των συνελεύσεων.
Άρθρο 28:
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΚΕΡ∆ΩΝ
Οι εταίροι έχουν δικαίωµα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από
τον ετήσιο Ισολογισµό και αντίστοιχα υποχρέωση για την κάλυψη των
ζηµιών, ανάλογα µε την εισφορά τους.
Αν έγινε διανοµή µη πραγµατικών κερδών οι εταίροι που τα πήραν
υποχρεούνται να τα επιστρέψουν, η δε αγωγή για την επιστροφή τους
παραγράφεται µετά πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Άρθρο 29:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού µπορεί να γίνει µόνον µε
συµβολαιογραφικό έγγραφο, µετά από απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης που λαµβάνεται µε πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών
τετάρτων (3/4) του όλου αριθµού των εταίρων που εκπροσωπούν τα
τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.
Εξαιρετικά απαιτείται οµοφωνία όλων των εταίρων στις εξής
περιπτώσεις:
α) Για την µεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και
β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης
τους ως και για την µείωση των εκ του παρόντος Kαταστατικού
δικαιωµάτων τους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Ν. 3190/1955.
Κάθε τροποποίηση του παρόντος Kαταστατικού µαζί µε ολόκληρο το
νέο κείµενό του υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του
άρθρου 8 Ν. 3190/1955 όπως ισχύει. Πριν την τήρηση των
παραπάνω
διατυπώσεων
η
τροποποίηση
δεν
παράγει
αποτελέσµατα.
Άρθρο 30:
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αν ληφθεί απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για την µεταβολή
του αντικειµένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που
διαφώνησαν για τούτο έχουν δικαίωµα να εξέλθουν από την εταιρεία,
αν κάνουν σχετική έγγραφη δήλωση µέσα σε τρεις (3) µήνες από τότε
που λήφθηκε η πιο πάνω απόφαση και λαµβάνουν την αξία της
µερίδος συµµετοχής τους, η οποία καθορίζεται µε απόφαση του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.
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Άρθρο 31:
ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται µόνον µε τροποποίηση του
παρόντος Καταστατικού µετά από απόφαση της Συνέλευσης των
εταίρων που λαµβάνεται µε πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών
τετάρτων (3/4) του όλου αριθµού των εταίρων που εκπροσωπεί τα
τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.
Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά από τους
εταίρους ανάλογα µε την συµµετοχή τους στην εταιρεία µε έγγραφη
δήλωσή τους προς την εταιρεία µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από
εκείνη που πάρθηκε η απόφαση της Συνέλευσης για την ανάληψη του
νέου κεφαλαίου.
Μέσα σε δέκα (10) µέρες από την λήξη της προθεσµίας της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να υπογραφεί
συµβολαιογραφικό έγγραφο µεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας
και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά µερίδια, στην περίπτωση
δε αυτή εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του
Ν. 3190/1955. Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών µεριδίων δεν
µπορεί να γίνει µε συµψηφισµό.
Άρθρο 32:
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Η µείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται µόνο µε τροποποίηση της
εταιρικής σύµβασης µετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων
που λαµβάνεται τουλάχιστον µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4)
του όλου αριθµού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα
(3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο
σκοπός της µείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος µε τον
οποίο θα πραγµατοποιηθεί η µείωση.
Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου συνιστά και η κατά τις διατάξεις του
Ν. 3190/1955 καταβολή σε εξερχόµενο ή αποκλειόµενο εταίρο της
αξίας της µερίδας συµµετοχής του.
Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να µειωθεί
κάτω από τα 20.000 Ευρώ, ούτε τα εταιρικά µερίδια κάτω από 30
Ευρώ.
Άρθρο 33:
∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ
Η τροποποίηση της εταιρικής σύµβασης, στην περίπτωση µείωσης
του εταιρικού κεφαλαίου µπορεί να γίνει µόνον αφού περάσουν δύο
(2) µήνες από την δηµοσίευση µε επιµέλεια των διαχειριστών, µία
φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 2 Ν. 3190/1955
και δύο φορές σε εφηµερίδα, που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας,
της απόφασης της Συνέλευσης για την µείωση του εταιρικού
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κεφαλαίου και εφ'όσον µέσα στην πιο πάνω προθεσµία, κανένας από
τους δανειστές της εταιρείας πριν από την τελευταία δηµοσίευση δεν
διατυπώσει και υποβάλει στην εταιρεία τις αντιρρήσεις του εγγράφως.
Άρθρο 34:
ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟ∆ΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ
Σε κάθε περίπτωση, που κατά τις διατάξεις της εταιρικής σύµβασης
και του Ν. 3190/1955 εξέρχονται από την εταιρεία ένας ή
περισσότεροι εταίροι, η καταβολή σ'αυτούς της αξίας της µερίδας
συµµετοχής τους δεν µπορεί να γίνει πριν από την τροποποίηση της
εταιρικής σύµβασης για την µείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τις
διατάξεις των άρθρων 41 και 42 Ν. 3190/1955.
Αν δεν ληφθεί απόφαση από την συνέλευση περί µείωσης του
εταιρικού κεφαλαίου µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από εκείνη της
κοινοποίησης στην εταιρεία της απόφασης του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας που ορίζει την αξία της µερίδας
συµµετοχής του εξερχόµενου εταίρου ή αν δεν ακολουθήσει µέσα σε
εύλογο χρόνο η στο προηγούµενο άρθρο του παρόντος
αναγραφόµενη διαδικασία, ο εξερχόµενος εταίρος µπορεί να ζητήσει
από το δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.
Οι διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων δεν εφαρµόζονται σε
περίπτωση σύγχρονης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κατά ίσο
τουλάχιστο ποσό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 35:
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ
Η εταιρεία λύεται εκτός των υπολοίπων περιπτώσεων που προβλέπει
ο νόµος ή το παρόν Καταστατικό και:
α) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαµβάνεται µε
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθµού των εταίρων,
που εκπροσωπούν τα τρίτα τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο µε αίτηση εταίρου ή
εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα δέκατο (1/10) του
εταιρικού κεφαλαίου.
γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
Η εταιρεία δεν λύεται µε την απαγόρευση, την πτώχευση ή τον
θάνατο εταίρου. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις
δηµοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Άρθρο 36:
ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού
κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν την
Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για την λύση της εταιρείας
ή για την µείωση του εταιρικού κεφαλαίου, όµως όχι κατά ποσοστό
µικρότερο από το οριζόµενο στο άρθρο 4 παράγραφος 1 Ν.
3190/1955 ελάχιστο κεφάλαιο.
Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση µέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί
απόφαση, κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο
της έδρας της εταιρείας την λύση της.
Άρθρο 37:
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή
της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.
Μέχρι να περατωθεί η εκκαθάριση και η διανοµή, η εταιρεία θεωρείται
ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυµία της προστίθενται οι
λέξεις: «υπό εκκαθάριση».
Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της
εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της
εταιρικής περιουσίας.
Οι διατάξεις του παρόντος για την διαχείριση εφαρµόζονται ανάλογα
και στην εκκαθάριση, εφ'όσον δεν τροποποιούνται από τα κατωτέρω
άρθρα
Άρθρο 38:
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
Η εκκαθάριση διενεργείται από τους διαχειριστές, εκτός αν
αποφασίσει άλλως η Συνέλευση των εταίρων.
Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Συνέλευση των εταίρων
ανακαλούνται οποτεδήποτε µε νέα απόφαση της συνέλευσης. Το
αυτό ισχύει εάν την εκκαθάριση διενεργούν οι διαχειριστές.
Οι εκκαθαριστές µπορούν να ανακληθούν µε δικαστική απόφαση
εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος µετά από αίτηση εταίρων που
εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού
κεφαλαίου
Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το Μονοµελές
Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των
ασφαλιστικών µέτρων. Ο διορισµός και η για οποιοδήποτε λόγο
παύση της εξουσίας των διαχειριστών µε τα στοιχεία της ταυτότητάς
τους, υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 8, όπως ισχύει µετά την
τροποποίησή του. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος
άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.
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Άρθρο 39:
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν αµελλητί απογραφή
της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον Ισολογισµό, τον
οποίο δηµοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παράγραφος 3 του
άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση, οι
εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε χρόνο Ισολογισµό.
Άρθρο 40:
ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ
Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν όπως και οι διαχειριστές την εταιρεία
υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυµία.
Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις
εκκρεµείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να
εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να µετατρέψουν σε χρήµα την
εταιρική περιουσία.
Οι εκκαθαριστές έχουν την εξουσία να διενεργήσουν και όποιες
πράξεις εξυπηρετούν τον σκοπό αποπεράτωσης των εκκρεµών
υποθέσεων.
Άρθρο 41:
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
Μόλις τελειώσουν την εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον
τελικό Ισολογισµό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας
του άρθρου 8 παράγραφος 1 Ν. 3190/1955 και τον δηµοσιεύουν στο
δελτίο που προβλέπει η παράγραφος 3 του ιδίου άρθρου, και στην
συνέχεια διανέµουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής
περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα µε την µερίδα συµµετοχής τους.
Άρθρο 42:
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Η εταιρική χρήση αρχίζει στην πρώτη (1η) Ιανουαρίου και
τριάντα µία (31) ∆εκεµβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά
εταιρική χρήση αρχίζει από την νόµιµη δηµοσίευση του
Καταστατικού στο ∆ελτίο Ανωνύµων Εταιρειών και
Περιορισµένης Ευθύνης και λήγει στις 31/12/20…..

λήγει στις
η πρώτη
παρόντος
Εταιρειών

Άρθρο 43:
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Για την επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ των εταίρων που προκύπτει
από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε
θέµα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος
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Καταστατικού, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως
ισχύει.
Σηµειώνεται ότι:
Οι συµβαλλόµενοι δήλωσαν υπεύθυνα σύµφωνα µε τον Ν.
1599/1986 άρθρο 8, ότι κατοικούν µόνιµα στην Ελλάδα και στην
διεύθυνση που αναφέρεται στην αρχή του συµβολαίου αυτού για τον
καθένα.
Στο παρόν συµβόλαιό µου προσαρτάται το µε αριθµό ……………….
Γραµµάτιο Είσπραξης του Ταµείου Νοµικών, από το οποίο προκύπτει
ότι κατεβλήθησαν Ευρώ …………… για δικαιώµατα του Ταµείου
αυτού.
Τέλος σηµειώνεται ότι το παρόν συµβόλαιο συντάχθηκε σύµφωνα µε
το προσαρτώµενο στο παρόν από ………………………. σχέδιο του
∆ικηγόρου ……………………………….. , για τον οποίο κατατέθηκε η
αµοιβή του εκ Ευρώ …………………………. στον ∆ικηγορικό
Σύλλογο Αθηνών, όπως εµφαίνεται από το προσαρτώµενο στο
παρόν υπ'αρ…….. Γραµµάτιο Είσπραξης του ∆ικηγορικού Συλλόγου
……………………., αντίγραφο του οποίου θα αποστείλω στο
Υπουργείο Οικονοµικών, ο οποίος παρέστη στην υπογραφή του
παρόντος συµβολαίου µου σήµερα ενώπιόν µου.
Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω, που συµφώνησαν και
αποδέχτηκαν οι συµβαλλόµενοι συντάχθηκε το παρόν συµβόλαιο σε
………………….. (…) φύλλα, για το οποίο εισπράχθηκαν
για τέλη και δικαιώµατα µε τα έξοδα εκδόσεως …………. αντιγράφων
………………………….Ευρώ, από τις οποίες Ευρώ ……………. για
δικαιώµατα του Ταµείου Νοµικών και αφού διαβάστηκε καθαρά και
µεγαλόφωνα στους συµβαλλοµένους, βεβαιώθηκε και υπογράφεται
απ'αυτούς, τον παραστάντα δικηγόρο και εµένα νόµιµα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ
Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ__
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