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ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι.Κ.Ε.
(Περιλαμβάνεται το ελάχιστο περιεχόμενο όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227 Α’) και στο άρθρο 50
του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’)).

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ− ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΑΙ Ι.Κ.Ε.» . 
Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «MAVROMICHALAI PRIVATE COMPANY» και ο ανωτέρω
διακριτικός τίτλος αποδίδεται «MAVROMICHALAI P.C.».

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εταιρείας είναι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΝΟΥ, ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΕΛΑΤΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Η ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ .

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 20 έτη, αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 05/11/2042.

Άρθρο 5
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ − ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ − ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 90.000,00 ευρώ που διαιρείται σε 90.000 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών
εισφορών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ το καθένα και βεβαιώνεται από τους συμβαλλόμενους στο παρόν εταίρους ότι
είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την σύσταση της εταιρείας.

Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται στα 90.000 μερίδια, ονομαστικής αξίας 1,00
ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε 90.000 μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, 0 μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε 0
εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.

Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής:

Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Γκαραβέλη Ελένη
Αρ. πρωτ. 2019457.2985306_ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 14.11.2022
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας με Επωνυμία: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 167017539000
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Α1. Χρηματικές Καταβολές

1. Ο/Η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΠΑΙΡΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΕΤΗ, κάτοικος ΑΘΗΝΑ, επί της οδού ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ , αρ. 4, κάτοχος
Δ.Α.Τ. Τ513218, Α.Φ.Μ. 036529974, επάγγελμα ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική
διεύθυνση (e−mail) taxisdata@gmail.com, κατέβαλε 22.500,00 ευρώ μετρητά και έλαβε 22.500 εταιρικά
μερίδια, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο.

2. Ο/Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ, κάτοικος ΑΘΗΝΑ, επί της οδού ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ , αρ. 4, κάτοχος
Δ.Α.Τ. ΑΖ560043, Α.Φ.Μ. 106662360, επάγγελμα ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική
διεύθυνση (e−mail) taxisdata@gmail.com, κατέβαλε 67.500,00 ευρώ μετρητά και έλαβε 67.500 εταιρικά
μερίδια, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο.

Μετά τα παραπάνω, τα μερίδια εκάστου εταίρου, κατ’ είδος και συνολικά έχουν ως εξής:

Εταίρος / Εταίροι

Μερίδια
Κεφαλαιακών
Εισφορών

Μερίδια
Εξωκεφαλαιακών
Εισφορών

Μερίδια
Εγγυητικών
Εισφορών

Σύνολο
Μεριδίων
όλων των
Κατηγοριών

Ποσοστό
συμμετοχής
στην
Εταιρεία

Ο/Η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΠΑΙΡΗΣ,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΕΤΗ, κάτοικος
ΑΘΗΝΑ, επί της οδού
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ , αρ. 4, κάτοχος
Δ.Α.Τ. Τ513218, Α.Φ.Μ.
036529974, επάγγελμα
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ,
υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και
ηλεκτρονική διεύθυνση
(e−mail)
taxisdata@gmail.com

90.000 X
(25%)

0 0 90.000 X (25%) 25%

Ο/Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ,
κάτοικος ΑΘΗΝΑ, επί της
οδού ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ , αρ. 4,
κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΖ560043,
Α.Φ.Μ. 106662360,
επάγγελμα ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, υπηκοότητας
ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική
διεύθυνση (e−mail)
taxisdata@gmail.com

90.000 X
(75%)

0 0 90.000 X (75%) 75%

Άρθρο 6
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε εταιρική
υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 7
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
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Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της
πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31/12/2022.

Άρθρο 8
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
Με το παρόν καταστατικό η διοίκηση της εταιρείας, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και
εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον/στους:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Από κοινού
εκπροσώπηση
& δέσμευση

Μεμονωμένη
εκπροσώπηση
& δέσμευση

Για ορισμένη διάρκεια η οποία ορίζεται στα 20 έτη, ο/η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ, κάτοικος ΑΘΗΝΑ, επί της οδού ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ , αρ. 4, κάτοχος
Δ.Α.Τ. ΑΖ560043, Α.Φ.Μ. 106662360, επάγγελμα ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ,
υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail)
taxisdata@gmail.com

Άρθρο 9
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
1. Ο Διαχειριστής θα εκπροσωπεί, νόμιμα την Εταιρεία και θα ενεργεί όλες τις πράξεις διαχείρισης, διοίκησης και 
διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενες στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία. 
Ενδεικτικά  και όχι περιοριστικά ο διαχειριστής της εταιρείας:  
i. Έχει την ευθύνη της διοίκησης και λειτουργίας της εταιρείας, συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων σε 
συνεδρίαση, καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διευθύνει τις εργασίες της, μεριμνά για την τήρηση των 
πρακτικών των συνεδριάσεων, υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, εκδίδει αποσπάσματα και αντίγραφα των 
πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, καταρτίζει και υπογράφει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 
ii. Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, 
φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και 
Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού τούτου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον κάθε είδους επαγγελματικών επιμελητηρίων, Συλλόγων και Συνδέσμων, 
Ασφαλιστικών Ταμείων, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και σε κάθε Οργανισμό ή Νομικό πρόσωπο δημοσίου 
και ιδιωτικού δικαίου ή Εταιρεία. 
iii. Υπογράφει κάθε έγγραφο ή δήλωση η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες τις εταιρείας και γενικά είναι επιφορτισμένος με 
την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τις Τράπεζες, 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, συνομολογεί 
συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων, καταρτίζει και υπογράφει οποιοδήποτε είδους συμβάσεις επ’ ονόματι της εταιρείας, 
ενεργεί καταθέσεις μετρητών σε Τράπεζες, ως και αναλήψεις εκ των λογαριασμών καταθέσεων της εταιρείας ημερησίως, 
ανοίγει,  μεταφέρει  και  κλείνει τους τραπεζικούς λογαριασμούς, προβαίνει σε χρηματικές συναλλαγές-μεταφορές 
κεφαλαίων-πληρωμές οφειλών της εταιρείας με ηλεκτρονική τραπεζική (web banking). 
iv. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας 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.  
v. Ο διαχειριστής προΐσταται του προσωπικού της Εταιρείας και αποφασίζει για όλα τα σχετικά θέματα (ενδεικτικά: 
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προσλήψεις, απολύσεις, καθήκοντα, μισθούς, μετακινήσεις, άδειες, συμβάσεις εργασίας), συνομολογεί και υπογράφει 
στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας συμβάσεις εργασίας, δανεισμού, έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, 
καταγγελίες συμβάσεων με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες και εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία έναντι 
παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε αρχής σε όλες εν γένει τις σχέσεις και ενέργειες που 
αφορούν την άσκηση των δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που πηγάζουν από τις σχέσεις 
εργασίας με το προσωπικό της. 
2. Ο Διαχειριστής διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους και δύναται να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις 
διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο 
της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και 
τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.  
3. Ο Διαχειριστής δύο (2) φορές το μήνα σε ημέρα και ώρα που θα συμφωνηθεί από τους εταίρους, θα ενημερώνει 
τους Εταίρους για τα πεπραγμένα και για τις υποχρεώσεις, έσοδα και δαπάνες της Εταιρείας. 
4. Ο Διαχειριστής είναι δυνατόν να αμειφθεί για τη διαχείριση. 

Άρθρο 10
ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
Ο διαχειριστής υποχρεούται 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 (Γ.Σ.) και αποφάσεων της διαχείρισης». Στο τελευταίο αυτό 
βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις της Γ.Σ.  των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από  
τον διαχειριστή και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. 
  
Τα ως άνω Βιβλία ο διαχειριστής σε περίπτωση παραίτησης ή αντικατάστασής του, τα παραδίδει στον επόμενο 
διαχειριστή.   

Άρθρο 11
ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων 
των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή 
παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γ.Σ., ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία 
ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. 
Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο. 
2. Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να απαλλάσσεται ο κάθε διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η Γ.Σ. μπορεί επίσης να παρέχει γενική απαλλαγή. 
3. Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί οποιοσδήποτε εταίρος της. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να 
ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. 

Άρθρο 12
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων, είτε με απόφαση του 
Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012.  
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Άρθρο 13
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ
Οι εταίροι της παρούσης εταιρείας Ευαγγελία Γκαραγκάνη και Δημήτριος Παρπαΐρης αποφασίζουν για κάθε εταιρική 
υπόθεση και λαμβάνουν αποφάσεις: 
i. για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και ή μείωση του κεφαλαίου,  
ii. για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος,  
iii. για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή 
του διαχειριστή από την ευθύνη,  
iv. για τον αποκλεισμό εταίρου,  
v. για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειας της, 
vi. για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας, και 
vii. για κάθε άλλο ζήτημα, ως προς το οποίο ορίζεται αρμόδια από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό ή για το οποίο δεν 
υπάρχει αρμοδιότητα άλλου οργάνου. 
 

Άρθρο 14
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο 
και να ψηφίσουν. 
2. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.  
3. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός 
ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του (άρθρο 67 παράγραφος 4 του Ν. 4072/2012) ή η απαλλαγή  από 
την ευθύνη του (άρθρο 67 παράγραφος 2) ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία κατ’ άρθρο 93 του ιδίου νόμου. 
4. Η Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των 8/10 (ή 80%) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι 
αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους  διαφωνούντες εταίρους. 
5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68,  περιπτώσεις α΄, δ΄, ε΄ και στ΄ του Ν. 4072/2012, και του άρθρου 
13 του παρόντος Καταστατικού, η συνέλευση αποφασίζει  με την αυξημένη πλειοψηφία των 9/10 (ή 90%) του συνολικού 
αριθμού των εταιρικών μεριδίων. 
6. Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν. 4072/2012 
και το άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού. 

Άρθρο 15
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων, οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, 
μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποι 
τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση 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). Τα παραπάνω πρακτικά 
καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 66 του Ν. 4072/2012 και του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 16



Σελίδα 6 από 8

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΝ ΖΩΗ
1. Η μεταβίβαση ή η επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή σε τρίτα πρόσωπα, μη Εταίρους, απαγορεύεται και 
είναι απολύτως άκυρη χωρίς προηγούμενη έγκριση και απόφαση της  Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται  
ομόφωνα. 
2. Εφόσον εταίρος της Εταιρείας προτίθεται να μεταβιβάσει μερίδιά του, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης των λοιπών 
Εταίρων να αγοράσουν τα μερίδια αυτά εντός μηνός από την έγγραφη γνωστοποίηση της πρόθεσης πώλησης αντί 
πλήρους τιμήματος, προσδιοριζόμενου σύμφωνα με την Επιστήμη της φορολογιστικής. Σε περίπτωση άρνησης των 
εταίρων να αγοράσουν τα πωλούμενα μερίδια, τότε στην περίπτωση αυτή παρέχεται δικαίωμα της εταιρείας, που 
ασκείται μετά από σχετική απόφαση συνελεύσεως λαμβανομένης με αυξημένη πλειοψηφία των 9/10 του συνολικού 
αριθμού των εταιρικών μεριδίων, να υποδεικνύει τρίτο πρόσωπο για εξαγορά των μεριδίων, που πρόκειται να 
μεταβιβασθούν, αντί πλήρους τιμήματος προσδιοριζόμενου σύμφωνα με την επιστήμη της φορολογιστικής. 
3. Σε περίπτωση που  η εταιρεία καταστεί  μονοπρόσωπη, απαιτείται η τροποποίηση του καταστατικού της και η 
προσαρμογή των διατάξεών της στη φύση της και σύμφωνα πάντα με τις αντίστοιχες δημοσίου δικαίου διατάξεις του 
εκάστοτε ισχύοντος νόμου 

Άρθρο 17
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
1. Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίσει χωρίς καθυστέρηση τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου 
στο βιβλίο των εταίρων, αφού ελέγξει το δικαίωμα του κληρονόμου. 
2. Σε περίπτωση θανάτου Εταίρου,  οι επιζώντες εταίροι εντός μηνός, από την ημερομηνία που έλαβαν γνώση του 
θανάτου, έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά του εταιρικού μεριδίου του θανόντος αντί πλήρους τιμήματος 
προσδιοριζόμενου σύμφωνα με την επιστήμη της φορολογιστικής. Αν οι εταίροι και οι κληρονόμοι του θανόντος, δεν 
συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το αρμόδιο Δικαστήριο. 

Άρθρο 18
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ -ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1. Όλα τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην 
οποία αντιστοιχούν. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωμάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται 
τροποποίηση του καταστατικού με συμφωνία όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, τον οποίο αφορά η υποχρέωση. 
2. Κάθε εταίρος δικαιούται 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 
αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66. 
3. Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.  
4. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να 
ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή−λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες 
παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεσή του στους εταίρους και την 
εταιρεία.  
 

Άρθρο 19
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Η ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ



Σελίδα 7 από 8

1. Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών 
του άρθρου 66 του Ν. 4072/2012 και του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού με μέριμνα του διαχειριστή και να 
ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε ένα μήνα από τη σύναψη της. Αν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, η 
καταγραφή αυτή αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της σύμβασης, εκτός αν η σύμβαση αφορά τρέχουσες πράξεις που 
συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.  
2. Καμία σύμβαση μεταξύ εταιρείας και του διαχειριστή δεν είναι έγκυρη εάν δεν προηγηθεί ή δεν ακολουθήσει 
σχετική εγκριτική απόφαση της συνελεύσεως, λαμβανομένη με πλειοψηφία των 8/10 του συνόλου των εταιρικών 
μεριδίων. 
3. Συμφωνίες εταιρείας και εταίρων, που αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας εκ μέρους των 
τελευταίων, είναι επιτρεπτές. 

Άρθρο 20
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
1. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση της Γενικής  
Συνέλευσης των εταίρων. 
2. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) ή (5%) των 
καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο  να κεφαλαιοποιείται ή να 
συμψηφίζεται με ζημίες.  
3. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η Γ.Σ. των εταίρων 
αποφασίζει για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Δεν υφίσταται υποχρέωση για ελάχιστη υποχρεωτική διανομή κερδών. 
4. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος. 
5. Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν 
στην Εταιρεία. 
6. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κεκρυμμένης καταβολής κερδών ή έμμεσης 
επιστροφής εισφορών. 

Άρθρο 21
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 
1. Η εταιρεία λύεται:  
(α) οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής  Συνέλευσης των εταίρων,  
(β) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και  
(γ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος 4072/2012, όπως ισχύει ή το παρόν καταστατικό. 
2. Η λύση της εταιρείας καταχωρίζεται στο Γ.Ε.Μ.Η. με μέριμνα του εκκαθαριστή. 
 
 

Άρθρο 22
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
1. Αν η εταιρεία λυθεί για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της 
εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην 
οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση». 
2. Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την 
εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές 
εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. 
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3. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές, που θα ορίσει η γενική συνέλευση των εταίρων 
με απόφασή της, λαμβανομένη με πλειοψηφία των 8/10 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, άλλως και σε 
περίπτωση παραλείψεώς της να ορίσει εκκαθαριστή, από τον διαχειριστή. 
4. Οι διατάξεις  για τον  διαχειριστή  εφαρμόζονται ανάλογα και  στον εκκαθαριστή. 

Άρθρο 23
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν. 4072/2012.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι:

1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΠΑΙΡΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΕΤΗ, κάτοικος ΑΘΗΝΑ, επί της οδού ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ , αρ. 4, κάτοχος Δ.Α.Τ.
Τ513218, Α.Φ.Μ. 036529974, επάγγελμα ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική
διεύθυνση (e−mail) taxisdata@gmail.com

2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ, κάτοικος ΑΘΗΝΑ, επί της οδού ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ , αρ. 4, κάτοχος Δ.Α.Τ.
ΑΖ560043, Α.Φ.Μ. 106662360, επάγγελμα ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική
διεύθυνση (e−mail) taxisdata@gmail.com

και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του υπογράφεται από όλους, ΑΡΕΟΠΟΛΗ, την 5 Νοεμβρίου 2022.

Στοιχεία ηλεκτρονικής υπογραφής μελών

Μέλος Καταχώριση Ηλεκτρονικής Υπογραφής

ΠΑΡΠΑΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΕΤΗ 05/11/2022 20:39:56
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