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Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών (e-ΥΜΣ)

Ημ/νία: 05/08/2022

Κωδικός εγγράφου e-ΥΜΣ:
165280624000/Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
Την 05/08/2022 συστήθηκε η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «WEPOOLS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 165280624000 
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης 165280624000 
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 801891707 
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Κ.Α.Δ. : [46751223] ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., [46441200] ΧΟΝΔΡΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, [46691500] ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,
ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, [46691911] ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΝΤΙΥΓΡΑΣΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, [46691998] ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΑ,
[46692016] ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, [46741200] ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, [46741212]
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ, [46901003] ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, [47191004]
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, [47524206] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., [47545402] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, [47788400]
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, [36002002] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ Η ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ,
[47788821] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΑΕΡΑ

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
(https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%91%CE%A9%CE%93465%CE%A7%CE%998-4%CE%A3%CE%98)

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

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι.Κ.Ε.

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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(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 «WEPOOLS ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» . 
Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «WEPOOLS P.C.»

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΛΑΓΑΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εταιρείας είναι ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΧΟΝΔΡΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΥΓΡΑΣΙΑΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΑ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ,
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ Η ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ, ΛΙΑΝΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΑΕΡΑ .

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος
καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 5
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ − ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ − ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 25.000,00 ευρώ που διαιρείται σε 25.000 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 25.000 μερίδια, ονομαστικής αξίας 1,00
ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε 25.000 μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, 0 μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε 0
εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.



Σελίδα 3 από 13

Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής:

Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Α1. Χρηματικές Καταβολές

1. Ο/Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, κάτοικος ΑΚΡΑΤΑ, επί της οδού ΑΚΡΑΤΑ, αρ. 0, κάτοχος
Δ.Α.Τ. ΑΒ761547, Α.Φ.Μ. 042996986, επάγγελμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική
διεύθυνση (e−mail) sakellaropoulosg@gmail.com, κατέβαλε 6.250,00 ευρώ μετρητά και έλαβε 6.250 εταιρικά
μερίδια, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο.

2. Ο/Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΥΡΑ, κάτοικος ΖΑΚΥΝΘΟΣ, επί της οδού ΜΟΥΖΑΚΙ, αρ. 0, κάτοχος Δ.Α.Τ.
ΑΒ830769, Α.Φ.Μ. 153435100, επάγγελμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση
(e−mail) geoparaschis@yahoo.gr, κατέβαλε 18.750,00 ευρώ μετρητά και έλαβε 18.750 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 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΟΥΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, κάτοικος ΑΚΡΑΤΑ,
επί της οδού ΑΚΡΑΤΑ, αρ. 0,
κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΒ761547,
Α.Φ.Μ. 042996986, επάγγελμα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας
ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική
διεύθυνση (e−mail)
sakellaropoulosg@gmail.com

25.000 X
(25%)

0 0 25.000 X
(25%)

25%

Ο/Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΗΣ,
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΥΡΑ, κάτοικος
ΖΑΚΥΝΘΟΣ, επί της οδού
ΜΟΥΖΑΚΙ, αρ. 0, κάτοχος Δ.Α.Τ.
ΑΒ830769, Α.Φ.Μ. 153435100,
επάγγελμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ,
υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και
ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail)
geoparaschis@yahoo.gr

25.000 X
(75%)

0 0 25.000 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 αόριστη διάρκεια, ο/η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΥΡΑ, κάτοικος
ΖΑΚΥΝΘΟΣ, επί της οδού ΜΟΥΖΑΚΙ, αρ. 0, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΒ830769, Α.Φ.Μ.
153435100, επάγγελμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική
διεύθυνση (e−mail) geoparaschis@yahoo.gr

Άρθρο 9
ΣΚΟΠΟΣ
1. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο διαφόρων χημικών προϊόντων. 
2. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο υδραυλικών ειδών κολυμβητικών δεξαμενών.  
3. Την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού με φίλτρα ή άλλα μέσα. 
4. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 
5. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης και των ανταλλακτικών αυτών.  
6. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο αντιυγρασιακών μηχανημάτων, ανταλλακτικών και υλικών. 
7. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο φίλτρων καθαρισμού νερού και αέρα.  
8. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ψυκτικών θαλάμων, ανταλλακτικών αυτών και παρόμοιων ειδών.  
9. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και υλικών για εγκαταστάσεις ψύξης και 
θέρμανσης 
10. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο βιολογικών ειδών εκτός τροφίμων. 
11. Η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και επισκευής (service) όλων των ανωτέρω μηχανημάτων που εμπορεύεται η 
εταιρεία χονδρικά ή λιανικά.  
12. Η παροχή υπηρεσιών εφαρμογής και παροχής οδηγιών εφαρμογής όλων των υλικών και ειδών που εμπορεύεται η 
εταιρεία. 
13. Η κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών κατ’ εντολή τρίτων (εργολαβία). 
14. Η κατασκευή ή/και εμπορία προκατασκευασμένων κολυμβητικών δεξαμενών.  
15. Η παροχή υπηρεσιών απολύμανσης και απεντόμωσης χώρων κάθε είδους.  
16. Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με την πιστοποίηση ποιότητας (π.χ. ISO) και αδειοδότησης επαγγελματικών 
εγκαταστάσεων, διαδικασιών κλπ.  
17. Η εμπορική αντιπροσώπευση εγχώριων ή/και αλλοδαπών εταιρειών με σχετικά αντικείμενα σε κάθε γεωγραφική 
περιφέρεια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.  
18. Η εισαγωγή και εξαγωγή των ανωτέρω προϊόντων, υλικών, ειδών, μηχανημάτων και κατασκευών από και προς το 
εξωτερικό.  
19. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, δημοσίων, δημοτικών, ιδιωτικών, ως και η ανάληψη και 
εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών και ερευνών.  
20. Η ανάληψη της τεχνικής διευθύνσεως, του σχεδιασμού, της εκτελέσεως και της θέσεως σε λειτουργία τεχνικών 
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έργων ή εν γένει επενδύσεων (project management).  
21. Η απόκτηση από τρίτους δικαιωμάτων εγκατάστασης, λειτουργίας (άδειας λειτουργίας), συντήρησης, 
χρηματοδότησης, και εκμετάλλευσης πάσης φύσεως έργων και εγκαταστάσεων. 
22. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (Technical / Design 
Consultant) και Συμβούλου Διοίκησης Έργου (Project Manager), επί θεμάτων όπως ενδεικτικά:  
(i) κατασκευής τεχνικών έργων οιασδήποτε κατηγορίας και παροχής λοιπών υπηρεσιών πάσης φύσεως (ii) αδειοδότησης, 
εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης, χρηματοδότησης, και εκμετάλλευσης έργων κολυμβητικών δεξαμενών. 
23. Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής λειτουργίας και διαχείρισης πάσης φύσεως έργων και εγκαταστάσεων.    
Για την επιδίωξη των σκοπών της η Εταιρεία δύναται να ιδρύει παραρτήματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να  
συμμετέχει και να συνεργάζεται σε  παντός  τύπου  εταιρείες,  κοινοπραξίες  και  εν  γένει  νομικά  πρόσωπα  της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με παρεμφερείς δραστηριότητες. 

Άρθρο 10
ΕΔΡΑ
1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ζακύνθου του Νομού Ζακύνθου. Η Εταιρία μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία σε 
κάθε περιοχή του αυτού Δήμου, χωρίς να μεταφέρει την έδρα της και χωρίς να τροποποιεί το παρόν καταστατικό. 
2. Η Εταιρία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου, καθώς σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τροποποιώντας το καταστατικό αυτής, 
μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων κατά την διαδικασία που ορίζεται στις οικείες διατάξεις. 

Άρθρο 11
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται ως αόριστη και αρχίζει από την ημέρα που θα εγγράφει η εταιρία στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Άρθρο 12
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται είτε από τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων με συγκέντρωση όλων των 
εταίρων στην έδρα της Εταιρίας είτε οπουδήποτε αλλού αποφασιστεί από όλους τους εταίρους. Εάν αυτές είναι 
ομόφωνες, λαμβάνονται και με προσυπογραφή του σχετικού πρακτικού (δια περιφοράς) από όλους τους εταίρους. Οι 
υπογραφές των εταίρων στο σχετικό πρακτικό μπορούν να αντικαθίστανται με ηλεκτρονικές επιστολές με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (e-mail). Τα παραπάνω πρακτικά, και οι σχετικές ηλεκτρονικές επιστολές, καταχωρίζονται στο Βιβλίο 
Πρακτικών που τηρείται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. 
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή της Εταιρίας μια φορά τουλάχιστον κάθε χρόνο. Οι 
εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή με ηλεκτρονική 
επιστολή (e-mail), η οποία σημειώνεται στο προβλεπόμενο από το νόμο βιβλίο της εταιρίας σύμφωνα με το 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. 
3. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής 
χρήσης. 
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και χωρίς τις διατυπώσεις της παραγράφου 1 και 2 του παρόντος άρθρου, 
εφόσον για αυτό συμφωνούν όλοι οι εταίροι (Καθολική Γενική Συνέλευση). 

Άρθρο 13
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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 14
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών 
μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στον Νόμο.

Άρθρο 15
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική 
υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. 
2. Η συνέλευση των εταίρων, με αυξημένη απαρτία 2/3 και πλειοψηφία 2/3 είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει επί των 
κατωτέρω θεμάτων: 
α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού πλην του άρθρου 16 (ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ) για 
την τροποποίηση του οποίου απαιτείται απαρτία 4/5 και πλειοψηφία 4/5 των εταιρικών μεριδίων με την επιφύλαξη των 
παρ. 5 και 6 του άρθρου 22 (ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ) του παρόντος. 
β) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών.  
γ) Για τον αποκλεισμό εταίρου με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 24 (ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ). 
δ) Για την λύση ή την παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή τη συγχώνευση ή μετατροπή αυτής,  
ε) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο παρόν καταστατικό ή στον νόμο. 

Άρθρο 16
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
1. Διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται με το παρόν ο εκ των εταίρων Γεώργιος Παράσχης ο οποίος με μόνη την υπογραφή 
του εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία για όλα τα θέματα της διαχείρισης.   
Ενδεικτικά στον Διαχειριστή ανατίθενται: 

 η καθημερινή λειτουργία της Εταιρίας, 
 η πρόσληψη και η εποπτεία του προσωπικού, 
 το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών επ' ονόματι της Εταιρίας, 
 η λήψη κωδικών e-banking, 
 η έκδοση φορτωτικών, αποθετηρίων και ενεχυρόγραφων, 
 η σύναψη κάθε είδους σύμβασης με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με 

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
 η κατάθεση χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας ανεξαρτήτως ποσού, και  
 η ανάληψη χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας μέχρι του ποσού των 5.000 μηνιαίως. 
 η τραπεζική μεταφορά χρηματικών ποσών σε άλλους λογαριασμούς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό μέχρι του ποσού 

των 15.000,00€ ημερησίως. 
 η συμμετοχή σε χρηματοδοτικά προγράμματα υπό τη μορφή της επιχορήγησης (π.χ. ΕΣΠΑ). 
 η αγορά και πώληση παγίων στοιχείων της εταιρείας, και 
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 η μίσθωση, η εκμίσθωση, η υπομίσθωση ακινήτων και παγίων στοιχείων της Εταιρίας 
 Κάθε άλλη διαχειριστική πράξη που σχετίζεται με τους σκοπούς της εταιρείας και με γνώμονα το συμφέρον αυτής. 

 
Εξαιρετικά απαιτούνται οι υπογραφές και των δύο εταίρων για τα εξής περιοριστικά απαριθμούμενα θέματα:  
α) Για την αγορά και πώληση ακινήτων. 
β) Για την πραγματοποίηση παραγγελίας για εισαγωγή προϊόντων από το εξωτερικό άνω των 15.000 €. 
γ) Για την ανάληψη χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας άνω του ποσού των 5.000 μηνιαίως. 
 
δ) Για την υπογραφή νέων συμφωνιών εμπορικής αντιπροσωπίας με αντιπροσώπους της Εταιρείας σε περιοχές της 
Ελλάδας πλην της Ζακύνθου. 
ε) Για την συμμετοχή σε πανελλήνιες εκθέσεις υπό την ιδιότητα του εκθέτη. 
στ) Για την έκδοση μπλοκ επιταγών, 
ζ) Για την λήψη χρηματοδοτήσεων από τραπεζικά ιδρύματα υπό τη μορφή δανεισμού.  
Η)Για την τραπεζική μεταφορά χρηματικών ποσών σε άλλους λογαριασμούς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό άνω του ποσού 
των 15.000,00€ ημερησίως. 
 
Η Εταιρεία εκπροσωπείται όπως αναλύεται ανωτέρω 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. 
3. Οι εταίροι μπορούν να αναθέτουν όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης που τους αναθέτει το παρόν με 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια 
αρχή ή με την ηλεκτρονική τους υπογραφή τιθέμενη σε αυτό, σε έναν από τους λοιπούς Εταίρους, ή σε τρίτο πρόσωπο, 
προσδιορίζοντας το χρόνο ισχύος της διδομένης πληρεξουσιότητας και τον τρόπο ανάκλησής της. 
4.  Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται είτε με απόφαση γενικής συνέλευσης με απαρτία 
4/5 και πλειοψηφία 4/5 των εταιρικών μεριδίων, με την επιφύλαξη των παρ. 5 και 6 του άρθρου 22 του παρόντος, είτε με 
απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59" 6ι του N. 4072/2012. 
5. Αν ανακληθεί ή αποβιώσει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η 
Συνέλευση των εταίρων με απαρτία 4/5 και πλειοψηφία 4/5 των εταιρικών μεριδίων, με την επιφύλαξη των παρ. 5 και 6 
του άρθρου 22 του παρόντος, αποφασίζει για την αναπλήρωση του. 
 

Άρθρο 17
ΠΑΡΑΛΗΨΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
1. Οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία.  Ειδικότερα, από την δημοσίευση του 
παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ., οι μέτοχοι οφείλουν:  
(α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας και συγκεκριμένα αναφορικά 
με τους σκοπούς 1 και 2 του άρθρου 9 (ΣΚΟΠΟΣ) του παρόντος ενώ είναι ελεύθεροι να το πράξουν για τους υπόλοιπους 
σκοπούς της εταιρείας.  
(β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα στους λοιπούς εταίρους τα ίδια συμφέροντά η ενάσκηση των οποίων απαγορεύεται από 
το παρόν άρθρο είτε αυτά ασκούνται ατομικά είτε μέσω εταιρειών που συμμετέχουν είτε μέσω συνδεδεμένων με αυτήν 
επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920,  
(γ) Να μη διενεργούν πράξεις για λογαριασμό των ιδίων ή τρίτων, που ανάγονται στους σκοπούς 1 και 2 του άρθρου 9 
(ΣΚΟΠΟΣ) του παρόντος, ούτε να είναι εταίροι προσωπικής εταιρείας, Ε.Π.Ε. ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, που 
επιδιώκει τους ως άνω σκοπούς, εκτός αν οι εταίροι αποφασίσουν ότι επιτρέπονται τέτοιες πράξεις και  
(δ) Να τηρούν εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις. 
5. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης του παρόντος, η εταιρεία δικαιούται αντί αποζημίωσης να απαιτεί, 
προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του μετόχου, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές 
διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί 
στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. Οι απαιτήσεις αυτές 
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παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν στους εταίρους και σε κάθε 
περίπτωση μετά από τριετία.  
 

Άρθρο 18
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή 
όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή. 
2. Η Εταιρεία συντάσσει μία φορά τον χρόνο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν: (α) τον 
ισολογισμό, (β) τα αποτελέσματα χρήσεως, (γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και (δ) παράρτημα που 
περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και εξηγήσεις για την πλήρη κατανόηση όλων των δηλώσεων και της 
ετήσιας έκθεσης των διαχειριστών για τη δραστηριότητα της εταιρείας που έχει λήξει. Αυτές οι δηλώσεις υπογράφονται 
από τον διαχειριστή και αποτελούν μια ενιαία οντότητα. 

Άρθρο 19
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον ή τους διαχειριστές o ισολογισμός, στον 
οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας. 
Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών". 

Άρθρο 20
ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: 
(α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που 
κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή 
επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους, και (β) ενιαίο βιβλίο 
πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι 
αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν 
αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες 
στο Γ.Ε.ΜΗ. 

Άρθρο 21
ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του νόμου, του παρόντος 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 των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική 
απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του 
εταιρικού συμφέροντος. 
2. Με απόφαση των εταίρων που εκπροσωπούν τα 2/3 των εταιρικών μεριδίων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής 
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μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι εταίροι 
παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή. 
 

Άρθρο 22
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ
1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του. 
2. Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι 
ελεύθερη, με την επιφύλαξη των άρθρων 84, 85, 86, 87  και 88 του Ν.4072/2012. 
Εταίρος με μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά, που δεν έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί, 
δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει τα μερίδιά του, ενόσω δεν εξαγοράζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτές 
σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4072/2012. 
Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και 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 (e-mail). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση 
στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται 
στο νόμο και το παρόν καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο 
βιβλίο των εταίρων. 
3. Σε περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου" οι λοιποί εταίροι και εφόσον το επιθυμεί ο 
κληρονόμος ή ο κληροδόχος εξαγοράζουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος και θα αποδίδουν τα χρήματα στους 
κληρονόμους ή κληροδόχους σε αξία όπως αυτή υπολογίζεται από τον τότε ισχύοντα φορολογικό νόμο για τον 
υπολογισμό της υπεραξίας μεταβίβασης μετοχών ή άλλη αντίστοιχη φορολογική διάταξη αν τότε δεν φορολογείται η 
υπεραξία από την μεταβίβαση εταιρικών ή αξία ίση με το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού της συμμετοχής του με την 
καθαρή θέση της εταιρείας αν αυτό είναι μεγαλύτερο από το αποτέλεσμα του τύπου του φορολογικού νόμου. Κατά τα 
λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του N. 4072/2012. 
4. Οι εταίροι μπορούν να συμφωνούν μεταξύ τους ή με τρίτους την παροχή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς ή πώλησης 
μεριδίων. Η συμφωνία αυτή καταγράφεται στο βιβλίο εταίρων. Αν ο διαχειριστής βεβαιωθεί ότι ασκήθηκε το δικαίωμα 
προαίρεσης, οφείλει να εγγράψει αμελλητί στο βιβλίο τη μεταβολή του δικαιούχου. 
Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, δικά της μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε 
τρόπο, παρά τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση συγχώνευσης ιδιωτικής 
κεφαλαιουχικής εταιρείας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα μερίδια αυτά 
ακυρώνονται αυτοδικαίως με τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο διαχειριστής οφείλει με 
πράξη του να προβεί χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και 
ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να προβεί στη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ..  
 
5. Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου τα εταιρικά του μερίδια ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία και εκποιούνται κατ΄ 
εφαρμογή του άρθρου 146 του Πτωχευτικού Κώδικα. Αντί της εκποίησης, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να διατάξει, 
μετά από αίτηση της εταιρείας, τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε εταίρους ή τρίτους που υποδεικνύει η 
εταιρεία, με καταβολή στον πιστωτή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο.  
4. Σε περίπτωση που ο εκ των εταίρων Γεώργιος Σακελαρόπουλος ή οι κατά οποιονδήποτε τρόπο καθολικοί ή ειδικοί του 
διάδοχοι θελήσει/θελήσουν να μεταβιβάσει/μεταβιβάσουν τα εταιρικά του/τους μερίδια ο έτερος εταίρος Γεώργιος 
Παράσχης έχει δικαίωμα προτίμησης για την αγορά τους στην τιμή που θα συμφωνήσουν ή σε περίπτωση διαφωνίας 
τους στην τιμή όπως αυτή υπολογίζεται από τον τότε ισχύοντα φορολογικό νόμο για τον υπολογισμό της υπεραξίας 
μεταβίβασης μετοχών ή άλλη αντίστοιχη φορολογική διάταξη αν τότε δεν φορολογείται η υπεραξία από την μεταβίβαση 
εταιρικών ή αξία ίση με το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού της συμμετοχής του με την καθαρή θέση της εταιρείας αν 
αυτό είναι μεγαλύτερο από το αποτέλεσμα του τύπου του φορολογικού νόμου. 
5. Στην περίπτωση που εν τέλει μέρος ή το σύνολο των εταιρικών μεριδίων του Γεώργιου Σακελαρόπουλου δεν 
μεταβιβαστούν στον Γεώργιο Παράσχη αλλά σε τρίτο άτομο (ακόμα στην περίπτωση μεταβίβασης αιτία θανάτου), από 
τη μεταβίβαση αυτή και στο εξής, αυτοδικαίως και χωρίς ανάγκη τροποποίησης του παρόντος, όπου το παρόν 
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καταστατικό προβλέπει και απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία 4/5 των εταιρικών μεριδίων θα απαιτείτε πλειοψηφία 2/3 των 
εταιρικών μεριδίων.  
6. Σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των ιδρυτών εταίρων, από τον θάνατο αυτού και στο εξής όπου το παρόν καταστατικό 
προβλέπει και απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία 4/5 των εταιρικών μεριδίων θα απαιτείται πλειοψηφία 2/3 των εταιρικών 
μεριδίων. 

Άρθρο 23
ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ
1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά 
από αίτησή του. 
2.  Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του όπως αυτή συμφωνείται από τους 
εταίρους και σε περίπτωση διαφωνίας όπως αυτή υπολογίζεται από τον τότε ισχύοντα φορολογικό νόμο για τον 
υπολογισμό της υπεραξίας μεταβίβασης μετοχών ή άλλη αντίστοιχη φορολογική διάταξη αν τότε δεν φορολογείται η 
υπεραξία από την μεταβίβαση εταιρικών ή αξία ίση με το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού της συμμετοχής του με την 
καθαρή θέση της εταιρείας αν αυτό είναι μεγαλύτερο από το αποτέλεσμα του τύπου του φορολογικού νόμου.  
3. Σε περίπτωση εξόδου εταίρου για οποιοδήποτε λόγο τα εταιρικά του μερίδια δεν θα ακυρώνονται, αλλά θα 
εξαγοράζονται από τον/η τους/τις εναπομείναντες/νασες εταίρους, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία, 
στην τιμή που θα συμφωνήσουν ή σε περίπτωση διαφωνίας τους όπως αυτή υπολογίζεται από τον τότε ισχύοντα 
φορολογικό νόμο για τον υπολογισμό της υπεραξίας μεταβίβασης μετοχών ή άλλη αντίστοιχη φορολογική διάταξη αν 
τότε δεν φορολογείται η υπεραξία από την μεταβίβαση εταιρικών ή αξία ίση με το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού 
της συμμετοχής του με την καθαρή θέση της εταιρείας αν αυτό είναι μεγαλύτερο από το αποτέλεσμα του τύπου του 
φορολογικού νόμου. 

Άρθρο 24
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ
Ένας εταίρος μπορεί να αποκλειστεί με την διαδικασία που ορίζει ο νόμος περί ΙΚΕ. Ρητά συμφωνείται ότι δεν αποτελεί 
σπουδαίο λόγο αποκλεισμού του εκ των εταίρων Γεωργίου Σακελλαρόπουλου, η μη φυσική παρουσία του στο εταιρικό 
κατάστημα στη Ζάκυνθο.

Άρθρο 25
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση 
για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.  
2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων. 
Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών 
κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να 
συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τους εταίρους. 
3. Οι εταίροι έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε χρηματικές απολήψεις κάθε μήνα, καθώς και να εισπράττουν και 
προσωρινά κέρδη, κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις.  
4. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους. 

Άρθρο 26
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ



Σελίδα 11 από 13

1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και με καταβολή μετρητών 
ή με κατάθεση εισφορών σε είδος. 
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 περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με ποσοστό 
των 4/5 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, με την επιφύλαξη των παρ. 5 και 6 του άρθρου 15 του 
παρόντος. Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα 
ποσοστά, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο δικαστήριο μετά από αίτηση της εταιρίας. 

Άρθρο 27
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και με καταβολή μετρητών 
ή με κατάθεση εισφορών σε είδος. 
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 περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με ποσοστό 
των 4/5 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, με την επιφύλαξη των παρ. 5 και 6 του άρθρου 22 (ΕΤΑΙΡΙΚΟ 
ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ) του παρόντος. Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω 
αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο δικαστήριο μετά 
από αίτηση της εταιρίας. 

Άρθρο 28
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση των υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και 
με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται 
συναίνεση των  εταίρων αυτών. 
2. Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται 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.4Ο72/2Ο12. 

Άρθρο 29
ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ
Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται απόφαση των 4/5 των 
εταιρικών μεριδίων των εταίρων, με την επιφύλαξη των παρ. 5 και 6 του άρθρου 22 (ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 
ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ) του παρόντος. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και 
την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί. Αν η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, 
των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, το αρμόδιο Δικαστήριο μπορεί μετά από αίτηση της εταιρείας να επιτρέψει την 
είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που 
επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας. 

Άρθρο 30
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ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
1. Η εταιρεία λύεται: 
(α) οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων και με πλειοψηφία των 4/5 του όλου αριθμού των 
μεριδίων με την επιφύλαξη των παρ. 5 και 6 του άρθρου 22 (ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ) του 
παρόντος, 
(β) όταν παρέλθει ο ορισμένος από το καταστατικό χρόνος διάρκειας, όπως ορίζεται στο άρθρο του παρόντος για την 
διάρκεια, 
(γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, 
(δ) με δικαστική απόφαση, για την ύπαρξη σπουδαίου λόγου, και, 
(ε) σε όσες άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος. 
2. Η Εταιρία δεν λύεται σε περίπτωση θανάτου εταίρου, αλλά συνεχίζεται όπως ορίζεται στο Άρθρο 22 (ΕΤΑΙΡΙΚΟ 
ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ) του παρόντος. 
3. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του 
εκκαθαριστή. 

Άρθρο 31
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. 
3. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής είναι υπεύθυνος για την σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. 

Άρθρο 32
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
1. Σε περίπτωση εκκαθάρισης, ως εκκαθαριστής ορίζεται ο εταίρος που κατέχει τουλάχιστον το 51% των εταιρικών 
μεριδίων. Σε περίπτωση απουσίας τέτοιου εταίρου, η εκκαθάριση εκπονείται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, 
εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων. 
2. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν 
τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος. 

Άρθρο 33
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
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 N. 4072/2012 (άρθρα 43-120) και κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης, ως αρμόδια δε Δικαστήρια ορίζονται τα 
Δικαστήρια της Ζακύνθου.

Άρθρο 34
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν. 4072/2012.
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Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, κάτοικος ΑΚΡΑΤΑ, επί της οδού ΑΚΡΑΤΑ, αρ. 0, κάτοχος Δ.Α.Τ.
ΑΒ761547, Α.Φ.Μ. 042996986, επάγγελμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση
(e−mail) sakellaropoulosg@gmail.com

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΥΡΑ, κάτοικος ΖΑΚΥΝΘΟΣ, επί της οδού ΜΟΥΖΑΚΙ, αρ. 0, κάτοχος Δ.Α.Τ.
ΑΒ830769, Α.Φ.Μ. 153435100, επάγγελμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση
(e−mail) geoparaschis@yahoo.gr

και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του υπογράφεται από όλους, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, την 5 Αυγούστου 2022.

Στοιχεία ηλεκτρονικής υπογραφής μελών

Μέλος Καταχώριση Ηλεκτρονικής Υπογραφής
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