ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛAΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε.» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ
ΤΙΤΛΟ «Thessdrive Ι.Κ.Ε.» ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΑΥΡΑΚΗΣ-ΜΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
Α.Φ.Μ.: 999476150 - Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Γ.Ε.Μ.Η.: 43719406000

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 01 Μαρτίου 2017 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1. Μαυράκης Κωνσταντίνος
2. Μαυράκης Απόστολος
3. Μάνος Αλέξανδρος
4. Μουτσάρας Αθανάσιος
5. Μιλτσανίδης Γεώργιος
6. Κιουρτσής Χρήστος
7. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ
1. Δυνάμει του από 08.02.2005 ιδιωτικού συμφωνητικού (καταστατικού) νομίμως δημοσιευθέντος στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με Α.Α 698/
23.02.2005 οι συμβαλλόμενοι Κωνσταντίνος Μαυράκης κάτοικος Θεσσαλονίκης Αναξιμένους 12, Αλέξανδρος Μάνος κάτοικος Θεσσαλονίκης Ιωνίας 20-22, Κωνσταντίνος
Μιχαηλίδης κάτοικος Κιλκίς Αριστείδου 13, συνέστησαν μεταξύ τους ομόρρυθμη εμπορική εταιρία με την επωνυμία « ΜΑΥΡΑΚΗΣ – ΜΑΝΟΣ –ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ο.Ε » με
έδρα τη Θεσσαλονίκη οδός Φιλίππου 61, διάρκεια τριάντα (30) ετών, με σκοπό και
αντικείμενο εργασιών α) Η εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών όπως η ελληνική νομοθεσία απαιτεί, β) Η πώληση εκπαιδευτικών βιβλίων CD για την εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών, γ) η παροχή προσωπικού για την εκπαίδευση σε θέματα οδήγησης,
οδικής ασφάλειας και κυκλοφορίας , γενικά προς άλλες επιχειρήσεις, δ) Η ανάληψη
υπεργολαβιών με το παραπάνω αντικείμενο, ε) Η παροχή συναφών υπηρεσιών προμήθειας εργασίας, στ) Αιτήσεις δηλώσεις διεκπεραιώσεις (Αυτ/κες υποθέσεις). Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00), για το
σχηματισμό του οποίου συνεισέφεραν στο ταμείο της εταιρίας έκαστος των εταίρων
έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι και εξήντα έξι λεπτών (6.666,66 €) μετέχοντας έτσι
με ποσοστό ο καθένας 33,33 %, . Διαχειριστές της εταιρίας ορίστηκαν όλοι εταίροι
υπογράφοντας μόνος, έκαστος εξ αυτών, κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, έχοντας
την δυνατότητα να την ασκούν αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου με ειδικό πληρεξούσιο.
2. Δυνάμει του από 14/09/2005 ιδιωτικού συμφωνητικού (τροποποίηση καταστατικού)
νομίμως δημοσιευθέντος στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με
Α.Α 3514/ 19.09.2005 εισήλθε στην εταιρία τέταρτος εταίρος, Ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος κάτοικος Θεσσαλονίκης Δ. Γούναρη 62 με ποσοστό 10 % του εταιρικού κεφαλαίου το οποίο μεταβιβάστηκε από τον Κωνσταντίνο Μιχαηλίδη και τροποποιήθηκε
ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας σε «ΜΑΥΡΑΚΗΣ Ο.Ε.»

3. Δυνάμει του από 10/06/2006 ιδιωτικού συμφωνητικού (τροποποίηση καταστατικού)
νομίμως δημοσιευθέντος στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με
Α.Α 1621/ 14.06.2006 ο Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης μεταβίβασε επιπλέον 10 % του εταιρικού κεφαλαίου στον Κωνσταντίνο Μαυράκη ποσοστό 2, 5% στον Αλέξανδρο
Μάνο ποσοστό 2,5 % και στον Κωνσταντίνο Αλεξόπουλος ποσοστό 5 %. Η νέα εταιρική σύνθεση είναι Κωνσταντίνος Μαυράκης ποσοστό 35,83 %, Αλέξανδρος Μάνος
ποσοστό 35,83 %, Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης ποσοστό 13,33 % , Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος 15 %.
4. Δυνάμει του από 18/12/2007 ιδιωτικού συμφωνητικού (τροποποίηση καταστατικού)
νομίμως δημοσιευθέντος στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με
Α.Α 27/ 04.01.2008, ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος μεταβίβασε το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων στους τρεις εναπομείναντες εταίρους και αποχώρησε από την εταιρία. Η νέα εταιρική σύνθεση είναι Κωνσταντίνος Μαυράκης ποσοστό 42,15 %, Αλέξανδρος Μάνος ποσοστό 42,15 %, Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης ποσοστό 15,70 %.
5. Δυνάμει του από 26/02/2008 ιδιωτικού συμφωνητικού (τροποποίηση καταστατικού)
νομίμως δημοσιευθέντος στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με
Α.Α 1162/ 26.03.2008, ο Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης μεταβίβασε το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων στους δύο εναπομείναντες εταίρους και αποχώρησε από την εταιρία. Η νέα εταιρική σύνθεση είναι Κωνσταντίνος Μαυράκης ποσοστό 57,85 %, Αλέξανδρος Μάνος ποσοστό 42,15 %.
6. Δυνάμει του από 24/11/2008 ιδιωτικού συμφωνητικού (τροποποίηση καταστατικού)
νομίμως δημοσιευθέντος στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με
Α.Α 4808/ 18.02.2010, ορίστηκε ως έδρα της εταιρίας το μίσθιο κατάστημα στην Πλ.
Ύδρας 10, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.
7. Δυνάμει του από 08/01/2010 ιδιωτικού συμφωνητικού (τροποποίηση καταστατικού)
νομίμως δημοσιευθέντος στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με
Α.Α 534/ 18.02.2010 τροποποιήθηκε η νομική μορφή της εταιρίας από ομόρρυθμη
σε ετερόρρυθμη εταιρία και ο Κωνσταντίνος Μαυράκης μεταβίβαση ποσοστό 20 %
των εταιρικού κεφαλαίου στον Απόστολο Μαυράκη κάτοικο Κ. Τούμπας Θεσσαλονίκης ο οποίος εισέρχεται ως ετερόρρυθμος εταίρος στην εταιρία και 24,51 στον Βάιο
Κασούμη κάτοικο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης ο οποίος εισέρχεται ως ομόρρυθμος εταίρος στην εταιρία. Ο Αλέξανδρος Μάνος μεταβίβασε ποσοστό 8,82 % του εταιρικού
κεφαλαίου στον Βάιο Κασούμη. Η νέα εταιρική σύνθεση είναι: Κωνσταντίνος Μαυράκης του Γεωργίου ποσοστό 13,34 ομόρρυθμο μέλος, Αλέξανδρος Μάνος του Αποστόλου ποσοστό 33,33 ομόρρυθμο μέλος, Βάιος Κασούμης του Ιωάννη ποσοστό
33,33 % ομόρρυθμο μέλος, Απόστολος Μαυράκης ποσοστό 20 % ετερόρρυθμο μέλος. Η επωνυμία της εταιρίας τροποποιείτε σε «ΜΑΥΡΑΚΗΣ –ΜΑΝΟΣ-ΚΑΣΟΥΜΗΣ &
ΣΙΑ Ε,Ε,» επίσης τροποποιήθηκε το άρθρο 2 σκοπός της εταιρίας και τα άρθρα 6 και
7 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρίας.
8. Δυνάμει του από 29/04/2011 ιδιωτικού συμφωνητικού (τροποποίηση καταστατικού)
νομίμως δημοσιευθέντος στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με
Α.Α 1721/ 06.05.2011 ο Βάιος Κασούμης μεταβίβασε το σύνολο των εταιρικών του
μεριδίων και αποχωρεί από την εταιρία στους Κωνσταντίνο Μαυράκη ποσοστό 16,66
% και Αλέξανδρο Μάνο ποσοστό 16,67 %. Μετά τις μεταβιβάσεις η νέα εταιρική σύνθεση είναι Μαυράκης Κωνσταντίνος ποσοστό 30 % ομόρρυθμο μέλος και διαχειριστής, Αλέξανδρος Μάνος ποσοστό 50 % ομόρρυθμο μέλος και διαχειριστής, Απόστολος Μαυράκης ποσοστό 20 % ετερόρρυθμο μέλος. Τροποποιήτε το άρθρο 1 ως προς
την επωνυμία της εταιρίας η οποία είναι «ΜΑΥΡΑΚΗΣ-ΜΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» τροποποιείτε το άρθρο 6 του καταστατικού ως προς τους διαχειριστές. Διαχειριστές της εταιρίας είναι ο Κωνσταντίνος Μαυράκης και ο Αλέξανδρος Μάνος υπογράφοντας μόνος, έκαστος εξ αυτών, κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, έχοντας την δυνατότητα να
την ασκούν αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου με ειδικό πληρεξούσιο.
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9. Δυνάμει της από 1/8/2014 απόφαση μετατροπής της εταιρίας σε ιδιωτική κεφαλουχική εταιρίας, μεταξύ των: Α) Κωνταντίνο Μαυράκη, κάτοικου Θεσσαλονίκης, οδός
Αναξιμένους 12, με αρ. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΒ702026, ΑΦΜ:
000692362 Ι΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης Β) Αλέξανδρο Μάνο, κάτοικου Καλαμαριάς οδός
Ιωνίας 20-22, με αρ. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΕ691432, ΑΦΜ: 075199283
Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς Γ) Απόστολο Μαυράκη, κάτοικος Κ. Τούμπας Θεσσαλονίκης, ΑΔΤ
ΑΕ 192303, ΑΦΜ 116712013 Δ.Ο.Υ. Τούμπας, συστήνεται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) με επωνυμία «Εκπαιδευτικός όμιλος Θεσσαλονίκης ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο «Thessdrive Ι.Κ.Ε.” η οποία προέρχεται από μετατροπή της ετερόρρυθμης
εταιρίας με την επωνυμία «Μαυράκης –Μάνος & ΣΙΑ Ε.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 107
του Νόμου 4072/2012. Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και
ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα χρησιμοποιούνται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση.
10. Δυνάμει της από 16/10/2014 τροποποίηση του καταστατικού για την αύξηση κεφαλαίου κατά εκατό (100) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ το καθένα ήτοι κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ με καταβολή μετρητών, την μεταβίβαση
μεριδίων και την εισδοχή νέων εταίρων. Τα νέα μερίδια απόκτησαν:
Ο Τσακνάκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη με αριθμό δελτίου ταυτότητας Χ756492
ΑΦΜ 032611757 Δ.Ο.Υ. Η΄ Θεσσαλονίκης, Κάτοικος Θεσσαλονίκης, Στρογγύλης 3Α,
55132 αποκτάει εξήντα επτά (67) μερίδια αξίας εκατό (100) ευρώ έκαστο και καταβάλει έξι χιλιάδες επτακόσια (6.700) ευρώ στο ταμείο της εταιρίας για το οποίο εκδίδεται αντίστοιχο παραστατικό.
Ο Μουτσάρας Αθανάσιος του Θεοδοσίου, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ190547
ΑΦΜ 121915081 Δ.Ο.Υ. Ζ΄ Θεσσαλονίκης Κάτοικος Αγίας Παρασκευής 57001 αποκτάει τριάντα τρία (33) μερίδια αξίας εκατό (100) ευρώ έκαστο και καταβάλει τρεις
χιλιάδες τριακόσια (3.300) ευρώ στο ταμείο της εταιρίας για το οποίο εκδίδεται αντίστοιχο παραστατικό.
11. Δυνάμει της από 09 Ιουνίου 2015 τροποποίηση του καταστατικού για την αύξηση κεφαλαίου κατά ένα μερίδιο αξίας εκατό (100) € με παραίτηση δικαιώματος παλιών
εταίρων. Την αύξηση κεφαλαίου κάλυψε ο Μιλτσανίδης Γεώργιος του Νικολάου με
αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΚ 306388, ΑΦΜ 074977561, Δ.Ο.Υ. Βέροιας, κάτοικος
Αντωνίου Νάστου 15, Θεσσαλονίκη 54248.
12. Δυνάμει της από 24 Αυγούστου 2015 τροποποίηση του καταστατικού για την αλλαγή
διαχειριστή όπου στην θέση του κ. Μαυράκη Κωνσταντίνου ο οποίος αποχώρησε για
προσωπικούς λόγους, διορίστηκε ο εταίρος Μουτσάρας Αθανάσιος, και τροποποιήθηκε το άρθρο 10 του καταστατικού.
13. Δυνάμει της από 10 Σεπτεμβρίου 2015 τροποποίηση καταστατικού για την αύξηση
κεφαλαίου κατά δύο μερίδια αξίας διακοσίων (200) € με παραίτηση δικαιώματος παλιών εταίρων. Την αύξηση κεφαλαίου κάλυψε ο Θεοφιλίδης Αναστάσιος του Νικολάου με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΚ 146260, ΑΦΜ 040546132, Δ.Ο.Υ. Ζ΄ Θεσσαλονίκης, κάτοικος Γρηγορίου Λαμπράκη 14, Τριάδι Θεσσαλονίκη 57001 κατά ένα (1)
μερίδιο ήτοι εκατό (100) ευρώ και ο Κιουρτσής Χρήστος του Αλέξανδρου με αριθμό
δελτίου ταυτότητας ΑΗ 168240, ΑΦΜ 031423195, Δ.Ο.Υ. Τούμπας, κάτοικος Απόλλωνος 4Α, Κ. Τούμπα Θεσσαλονίκη 54454 κατά ένα μερίδιο ήτοι εκατό (100) ευρώ, τροποποιεί το άρθρο 5 του καταστατικού και αποφασίζει την κωδικοποίηση σε νέο ενιαίο κείμενο καταστατικού ως εξής:
14. Δυνάμει της από 29 Οκτωβρίου 2015 η γενική συνέλευση της εταιρίας για την έγκριση
μεταβίβασης του ενός εταιρικού μεριδίου που κατείχε ο Θεοφιλίδης Αναστάσιος
στον Κιουρτσή Χρήστο αντί του ποσού των εκατό (100) ευρώ, την αύξηση κεφαλαίου
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κατά εξήντα (60) μερίδια αξίας διακοσίων (6.000) € με παραίτηση δικαιώματος των
εταίρων Μιλτζανίδης Γεώργιου, Κιουρτσή Χρήστου. Την αύξηση κεφαλαίου κάλυψε
ο Μαυράκης Κωνσταντίνος κατά είκοσι πέντε (25) μερίδια ήτοι δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, Ο Μαυράκης Απόστολος κατά οκτώ (8) μερίδια ήτοι οκτακόσια
(800) ευρώ, ο Μάνος Αλέξανδρος κατά επτά (7) μερίδια ήτοι επτακόσια (700) ευρώ ,
Ο Τσακνάκης Κωνσταντίνος κατά (13) μερίδια ήτοι χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ, Ο
Μουτσάρας Αθανάσιος κατά επτά (7) μερίδια ήτοι επτακόσια (700) ευρώ, την τροποποιεί το άρθρο 5 και το άρθρο 10 του καταστατικού για την αλλαγή διαχειριστή.
Την διαχείριση αναλαμβάνει ο Μαυράκης Κωνσταντίνος.
15. Δυνάμει της από 07 Ιανουαρίου 2016 η γενική συνέλευση της εταιρίας για την έγκριση μεταβίβασης τριάντα δύο (32) εταιρικών μεριδίων , του εταίρου Μαυράκη
Κωνσταντίνου στον εταίρο Μαυράκη Απόστολο, αντί του ποσού των τριών χιλιάδων
διακοσίων (3.200) ευρώ. Σαράντα εταιρικών (40) μεριδίων του εταίρου Τσακνάκη
Κωνσταντίνου στον Μαυράκη Απόστολο αντί του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων
(4.000) ευρώ. Την τροποποίηση του άρθρου 5 περί εισφορών του καταστατικού της
εταιρίας Την τροποποίηση του άρθρου 2 περί σκοπού του καταστατικού της εταιρίας
Την κωδικοποίηση του καταστατικού σε νέο κείμενο ως εξής:
16. Δυνάμει της από 11 Μαρτίου 2016 η γενική συνέλευση της εταιρίας για την έγκριση
μεταβίβασης ογδόντα πέντε (85) εταιρικών μεριδίων , του εταίρου Μαυράκη Απόστολου στον εταίρο Μαυράκη Κωνσταντίνο, αντί του ποσού των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (8.500) ευρώ. Πέντε εταιρικών (5) μεριδίων του εταίρου Μουτσάρα Αθανάσιου στον Μαυράκη Κωνσταντίνο αντί του ποσού των πεντακοσίων (500) ευρώ.
Την τροποποίηση του άρθρου 5 περί εισφορών του καταστατικού της εταιρίας. Την
κωδικοποίηση του καταστατικού σε νέο κείμενο ως εξής:
17. Δυνάμει της από 15 Ιουνίου 2016 πρακτικό γενικής συνέλευσης αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 περί σκοπού της εταιρίας , τροποποιήθηκε το άρθρο 5 ως
προς το κεφάλαιο λόγω μεταβίβασης μεριδίων.
18. Δυνάμει της από της 24 Σεπτεμβρίου 2016 πρακτικό γενικής συνέλευσης αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 ως προς το κεφάλαιο λόγω μεταβίβασης μεριδίων η αποχώρηση του εταίρου Τσακνάκη Κωνσταντίνου και η κωδικοποίηση του καταστατικού.
19. Ήδη με από της 1 Μαρτίου 2017 πρακτικό γενικής συνέλευσης αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου1, για την αλλαγή της επωνυμίας. του άρθρου 5 ως προς το
κεφάλαιο λόγω μεταβίβασης μεριδίων, είσοδο στην εταιρία του Μιχαηλίδη Κωνσταντίνου, αποχώρηση των εταίρων, Μαυράκη Απόστολου, Μιλνζτανίδη Γεώργιου,
Κιουρτσή Χρήστου και η κωδικοποίηση του καταστατικού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Άρθρο 1ο - ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Μεταξύ των:
1. Κωνσταντίνο Μαυράκη, κάτοικου Θεσσαλονίκης, οδός Αναξιμένους 12, με αριθμό
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΒ-702026, ΑΦΜ: 000692362 Ι΄ Δ.Ο.Υ.
Θεσσαλονίκης
2. Αλέξανδρο Μάνο, κάτοικου Καλαμαριάς οδός Ιωνίας 20-22, με αριθμό δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας ΑΕ-691432, ΑΦΜ: 075199283 Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς
3. Απόστολο Μαυράκη, κάτοικου Θεσσαλονίκης, Οδός Αναξιμένους 12 με αριθμό
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΕ-192303, ΑΦΜ: 116712013 Δ.Ο.Υ. Τούμπας,
4. Τσακνάκη Κωνσταντίνου κάτοικου Θεσσαλονίκης Στρογγύλης 3Α, 55132 με αριθμό
δελτίου ταυτότητας Χ756492 ΑΦΜ: 032611757 Δ.Ο.Υ. Η΄ Θεσσαλονίκης,
5. Μουτσάρα Αθανάσιο κάτοικου Θεσσαλονίκης, Αγίας Παρασκευής 57001
αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ190547 ΑΦΜ: 121915081 Δ.Ο.Υ. Ζ΄ Θεσσαλονίκης

με

6. Μιλτσανίδη Γεώργιο του Νικολάου κάτοικου Θεσσαλονίκης, Αντωνίου Νάστου 15
54248, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΚ 306388, ΑΦΜ: 074977561, Δ.Ο.Υ. Βέροιας,
7. Θεοφιλίδη Αναστάσιο του Δημοσθένη κάτοικου Θεσσαλονίκης, Γρ. Λαμπράκη 14
57001, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΖ 146260, ΑΦΜ: 040546132, Δ.Ο.Υ. Ζ’
θες/νικης,
8. Κιουρτσή Χρήστο του Αλέξανδρου με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ 168240, ΑΦΜ
031423195, Δ.Ο.Υ. Τούμπας, κάτοικος Απόλλωνος 4Α, Κ. Τούμπα Θεσσαλονίκη 54454
9. Μιχαηλίδη Κωνσταντίνο του Θεοφίλου με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΑ 403212,
ΑΦΜ 039826262, Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, κάτοικος, Νίκου Καζαντζάκη 29, Κιλκίς 61100
συστήνεται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) με επωνυμία «Εκπαιδευτικός
Όμιλος Thessdrive ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο «Thessdrive Ι.Κ.Ε.» η οποία
προέρχεται από μετατροπή της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Μαυράκης
–Μάνος & ΣΙΑ Ε.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 107 του Νόμου 4072/2012. Για τις σχέσεις
της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα
χρησιμοποιούνται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση.
Άρθρο 2ο - ΣΚΟΠΟΣ
1.Σκοπός της εταιρίας είναι, η εντός των πλαισίων και προϋποθέσεων του π.δ.
208/202 (Φ.Ε.Κ. 194/Α'/23.08.2002) όπως ισχύει ή αντικατασταθεί, ίδρυση,
λειτουργία και εκμετάλλευση:
α) Σχολής οδηγών για την απόκτηση αδειών ικανότητας οδήγησης όλων των
κατηγοριών.
β) Κέντρων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) όλων των
κατηγοριών.
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γ) Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων Εμπορευμάτων και Επιβατών
(ΣΕΚΑΜ) που θα πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του εκάστοτε θεσμικού
πλαισίου.
δ) Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων
Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.) που θα πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του
εκάστοτε θεσμικού πλαισίου.
ε) Κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς
εμπορευμάτων και μεταφοράς επιβατών (Π.Ε.Ι.) που θα πληρούν τους όρους και
προϋποθέσεις του εκάστοτε θεσμικού πλαισίου.
ζ) Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης
Η προσαρμογή της εταιρείας στις εκάστοτε προϋποθέσεις που προβλέπει κάθε φορά
η Εθνική Νομοθεσία και νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι υποχρεωτική.
2. Στους σκοπούς της εταιρείας περιλαμβάνονται επίσης:
α) Η δημιουργία και εκμετάλλευση ιδιωτικής πίστας εκπαίδευσης και εξέτασης
υποψηφίων οδηγών και οδηγών, σεμιναρίων και μετεκπαίδευσης οδηγών,
εκπαίδευσης και εξέτασης μηχανημάτων έργων, διοργάνωσης αγώνων, εκδηλώσεων
που αφορούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και την οδικής ασφάλεια.
β) Η ίδρυση ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης,
γ) η συγγραφή, έκδοση, βιβλίων, εγχειριδίων και περιοδικών, η παραγωγή ταινιών,
τηλεοπτικών προγραμμάτων και η εκπομπή τους ως και προγραμμάτων Η/Υ και
πολυμέσων που αφορούν την εκπαίδευση
δ) ανάληψη ή συμμετοχή σε μελέτες και η εφαρμογή προγραμμάτων επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή άλλων επισήμων φορέων
της ημεδαπής επιδοτούμενων ή μη, η διασύνδεση και συνεργασία με εκπαιδευτικούς
φορείς κάθε τυπικής βαθμίδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η διασύνδεση της
εταιρείας των εταίρων αυτής και των πελατών της δια της μεθόδου ON LINE, η
σύνδεση με δίκτυα πληροφοριών για χρήση των μαθητών και των εκπαιδευτών, η
παροχή συμβουλών οργάνωσης και μηχανογράφησης σχολών οδηγών κ.τ.λ.
ε) Η δημιουργία κέντρων και η μετεκπαίδευση οδηγών, εργαστηρίου εγκρίσεων
τύπου (παντός είδους εξαρτημάτων και οχημάτων), κέντρο μελετών πιστοποιήσεων
(σχεδίων φόρτωσης, βυτιοφόρων, ασθενοφόρων και γενικά οχημάτων) για τα οποία
απαιτείται έλεγχος και πιστοποίηση,
στ) Η ανάληψη διεκπεραιώσεων υποθέσεων και διαμεσολάβησης πελατών με φορείς
του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα,
ζ) Η σύνταξη τεχνικών μελετών για αδειοδοτήσεις, μετατροπές και συναφή θέματα
για μεταφορικά μέσα και επιχειρήσεις,
η) Η πραγματοποίηση πραγματογνωμοσυνών, ατυχημάτων και οι αναπαραστάσεις
αυτών, η συγγραφή τεχνικών μελετών για τεκμηρίωση,
θ) Η ανάληψη υπεργολαβιών που έγκειται στους σκοπούς του παρόντος
καταστατικού
ι) Η διοργάνωση σεμιναρίων για την κατάρτιση θεμάτων μεταφορών και οδικής
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ασφάλειας με όλες τις εκπαιδευτικές μεθόδους (θεωρητική εκπαίδευση, διαλέξεις,
τηλεκπαίδευση , εκπαίδευση μέσω διαδικτύου κλπ)
κ) Ο δανεισμός προσωπικού σε άλλες επιχειρήσεις
λ) Η ίδρυση και λειτουργία κέντρου δια βίου μάθησης ένα και κέντρου δια βίου
μάθησης δύο
μ) Οι υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας
ν) Η ενοικίαση και η εποπτεία χειριστών μηχανημάτων έργου
3. Στους σκοπούς της εταιρείας περιλαμβάνονται επίσης:
α) Η δημιουργία και εκμετάλλευση καταστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου
β) Η εμπορία βιβλίων, εγχειριδίων, εντύπων, ηλεκτρονικών προγραμμάτων
γ) Η εμπορία οχημάτων και μηχανημάτων όλων των ειδών καινούργιων και
μεταχειρισμένων
δ) Η εμπορία και ενοικίαση μηχανημάτων έργου
ε) Η εμπορία παντός είδους καινούργιων και μεταχειρισμένων
στ) Η μεσιτεία επί αγοροπωλησιών εμπορευμάτων
ζ) Η σύσταση πελατείας επί αμοιβή
η) Οι εισαγωγές και εξαγωγές όλων των υπηρεσιών και εμπορευμάτων που μας
παρέχει το καταστατικό
θ) Να αντιπροσωπεύει οίκους και επιχειρήσεις του εσωτερικού και εξωτερικού
ι) Η εμπορία κατασκευή και τεχνική υποστήριξη συσκευών και εξαρτημάτων για
ΑΜΕΑ που αφορούν την μετακίνηση τους με οχήματα
κ) Η διενέργεια πωλήσεων μεταχειρισμένων ειδών προερχόμενα με αγορές από
πτωχεύσεις, εκποιήσεις ή από ιδιώτες, μέσω διαδικτύου, μέσο διοργάνωσης
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, ή με φυσικό τρόπο.
Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται ή να συμπράττει
με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις, οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κρατικούς
φορείς και οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να ιδρύει άλλες επιχειρήσεις
θυγατρικές ή σε συνεργασία με τρίτους ή να συμμετέχει σε υφιστάμενες ως και
υποκαταστήματα ή γραφεία σ' όλη την επικράτεια με απόφαση του Διοικητικού της
Συμβουλίου.
4. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη
επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.

Άρθρο 3ο - ΕΔΡΑ
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Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καλαμαριάς της Περιφερειακής Ενότητας
Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα το επί της Πλατείας Ύδρας 10, μίσθιο
κατάστημα. H Εταιρία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της 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.
Άρθρο 4ο - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται δωδεκαετής (12ετής), αρχίζει από την ημέρα που θα
εγγραφεί η εταιρία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και λήγει την αντίστοιχη
ημερομηνία του έτους 2026. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παρατείνεται με
απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού που
λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών
μεριδίων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' –ΕΙΣΦΟΡΕΣ- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ
Άρθρο 5ο
Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές.
Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων
τριακοσίων (36.300) ευρώ ενώ το σύνολο των εισφορών διαιρούμενο συνολικά σε
τριακόσια εξήντα τρία (363) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ
το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου ορίζεται κατ' ελάχιστο σε 100 ευρώ.
Το κεφάλαιο της εταιρίας καταβλήθηκε από τους εταίρους σε μετρητά στο Ταμείο της
Εταιρίας ως εξής:
α) Ο Μαυράκης Κωνσταντίνος κατέχει 124 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το
καθένα εκατό ευρώ ήτοι συνολικής αξίας δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων (12.400)
ευρώ που αντιστοιχεί σε 124 από 363 μερίδια του εταιρικού κεφαλαίου και η
συμμετοχή προήλθε από:
αα) 60 εταιρικά μερίδια από την μετατροπή της «Μαυράκης –Μάνος & ΣΙΑ Ε.Ε.» στην
εν λόγω ΙΚΕ,
αβ) αγορά εξήντα επτά (67) εταιρικών μεριδίων, από τον εταίρο Μάνο Αλέξανδρο,
καταβάλλοντας σε μετρητά έξι χιλιάδες επτακόσια (6.700) ευρώ,
αγ) απόκτηση 25 εταιρικών μεριδίων, καταβάλλοντας σε μετρητά δύο χιλιάδες
πεντακόσια (2.500) ευρώ, στην αύξηση κεφαλαίου της 14/10/2015,
αδ) πώληση 32 εταιρικών μεριδίων, εισπράττοντας τρεις χιλιάδες διακόσια (3.200)
ευρώ από τον Μαυράκη απόστολο την 28/12/2015,
αζ) αγορά ογδόντα πέντε (85) εταιρικών μεριδίων από τον Μαυράκη Απόστολο
καταβάλλοντας σε μετρητά οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (8.500) ευρώ την 07/03/2016,
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αη) αγορά πέντε (5) εταιρικών μεριδίων από τον Μουτσάρα Αθανάσιο
καταβάλλοντας σε μετρητά πεντακόσια (500) ευρώ την 07/03/2016,
αθ) πώληση πενήντα ένα (51) εταιρικών μεριδίων στον Τσακνάκη Κωνσταντίνο
εισπράττοντας πεντακόσια δέκα (510) ευρώ την 15/06/2016
αι) αγορά πενήντα ένα (51) εταιρικών μεριδίων καταβάλλοντας σε μετρητά πέντε
χιλιάδων εκατό (5.100) ευρώ την 24/09/2016.
ακ) πώληση ογδόντα έξι (86) εταιρικών μεριδίων στον Μιχαηλίδη Κωνσταντίνος
εισπράττοντας οκτώ χιλιάδες εξακόσια (8.600) ευρώ την 1/03/2017.
β) Ο Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος κατέχει 124 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το
καθένα εκατό ευρώ ήτοι συνολικής αξίας δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων (12.400)
ευρώ που αντιστοιχεί σε 124 από 363 μερίδια του εταιρικού κεφαλαίου και η
συμμετοχή προήλθε από:
βα) αγορά τριάντα πέντε (35) εταιρικών μεριδίων , καταβάλλοντας τρεις χιλιάδες
πεντακόσια (3.500) ευρώ, στον Μαυράκη Αποστόλη την 01/03/2017.
ββ) αγορά ογδόντα έξι (86) εταιρικών μεριδίων με αγορά, καταβάλλοντας οκτώ
χιλιάδες τετρακόσια (8.400) ευρώ στον Μαυράκη Κωνσταντίνο την 01/03/2017.
βγ) αγορά ενός (1) εταιρικού μεριδίου με αγορά, καταβάλλοντας εκατό (100) ευρώ
στον Μιλτσανίδη Γεώργιο την 01/03/2017.
βδ) αγορά δύο (2) εταιρικών μεριδίων με αγορά, καταβάλλοντας διακόσια (200) ευρώ
στον Κιουρτσή Χρήστο την 01/03/2017.
γ) Ο Μάνος Αλέξανδρος κατέχει 80 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα
εκατό ευρώ ήτοι συνολικής αξίας οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ που αντιστοιχεί σε 80
από 363 μερίδια του εταιρικού κεφαλαίου, η συμμετοχή προήλθε
γα) 100 εταιρικά μερίδια από την μετατροπή της «Μαυράκης –Μάνος & ΣΙΑ Ε.Ε.» στην
εν λόγω ΙΚΕ
γβ) πώληση εξήντα επτά εταιρικών μεριδίων (67) εισπράττοντας έξι χιλιάδες
επτακόσια (6.700) ευρώ, από τον εταίρο Μαυράκη Κωνσταντίνο
γγ) απόκτηση 7 εταιρικών μεριδίων, καταβάλλοντας επτακόσια (700) ευρώ στην
αύξηση κεφαλαίου της 14/10/2015 .
γδ) απόκτηση 40 εταιρικών μεριδίων, καταβάλλοντας τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ
στν Τσακνάκη Κωνσταντίνο την 24/09/2016.
δ) Ο Μουτσάρας Αθανάσιος, Αλέξανδρος κατέχει 35 εταιρικά μερίδια ονομαστικής
αξίας το καθένα εκατό ευρώ ήτοι συνολικής αξίας τριών χιλιάδων πεντακοσίων
(3.500) ευρώ που αντιστοιχεί σε 35 από 363 μερίδια του εταιρικού κεφαλαίου, η
συμμετοχή προήλθε
δα) απόκτηση τριάντα τριών (33) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας το καθένα
εκατό (100) ευρώ, καταβάλλοντας στο ταμείο της εταιρείας τρείς χιλιάδες τριακόσια
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(3.300) ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου της εταιρίας που έλαβε χώρα την 16/11/2014
δβ) απόκτηση 7 μερίδια από την αύξηση κεφαλαίου της 14/10/2015 .
δγ) πώληση 5 εταιρικών μεριδίων στον Μαυράκη Κωνσταντίνο εισπράττοντας
πεντακόσια (500) ευρώ την 07/03/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Άρθρο 6ο - 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
ταχυδρομείο ( e-mail) . Tα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών
που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.
2. Η συνέλευση συγκλείεται από τον διαχειριστή.- 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.3. Η συνέλευση συγκλείεται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4)
μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
4. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα
και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (καθολική
συνέλευση).
Άρθρο 7ο - 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 8ο - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία
του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν
καταστατικό ή στον Ν. 4072/2012 (άρθρα 68 & 72)
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Άρθρο 9ο - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 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 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 του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών
δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου.
ε) Για την λύση ή την παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή τη συγχώνευση ή
μετατροπή αυτής,
στ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στον Ν.4072/2012 (άρθρα 43-120).
Άρθρο 10ο - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη
διάρκειά της στον εκ των εταίρων Μαυράκη Κωνσταντίνο και Μάνο Αλέξανδρο, οι
οποίοι από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, θα εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρία και
θα ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη
στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο
διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία 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 συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή 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, 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 εταιρίας και
δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας 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 εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρία αποδείξει ότι
ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν
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συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το
καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.
3. 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.
4. Αναθέτουμε την διοίκηση του υπό ίδρυση ΚΕΚ στον εταίρο Μουτσάρα Αθανάσιο ο
οποίος θα είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του και την εκπροσώπηση της εταιρίας
που αφορά θέματα του ΚΕΚ.
Άρθρο 11ο
1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση
των εταίρων μόνο για σπουδαίο λόγο είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με
τα οριζόμενα στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012.
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 ΓΕΜΗ σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3419/2005.
Άρθρο 12ο - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο ή οι διαχειριστές καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους
λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας,
ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, ή εταίροι εταιρίας
περιορισμένης ευθύνης ή άλλης ΙΚΕ ή μέτοχοι σε Ανώνυμη Εταιρία, που επιδιώκει τον
ίδιο σκοπό, χωρίς ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρία μπορεί να ζητήσει
αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από
τον διαχειριστή ή από εταίρο για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για
λογαριασμό της εταιρίας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να
δοθεί στην εταιρία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της
αμοιβής απαίτηση.
3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρίας παραγράφονται
μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στη συνέλευση των εταίρων οι
πιο πάνω πράξεις, και σε κάθε περίπτωση παραγράφονται μετά από τρία (3) χρόνια
από τότε που έγιναν.
Άρθρο 13ο
1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο ή οι διαχειριστές της εταιρίας
υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και
του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.- Οι ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον ή τους διαχειριστές της
με βάση την απογραφή αυτή.12

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται
αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42 Α, 42Β ,42Γ, 42Δ, 42Ε, 43, 43Α και 43Γ του
κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.3.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας
διαθέσεως αποτελεσμάτων και παράρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των
διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή
διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της
εταιρίας κατά το άρθρο 98 του Ν. 4072/2012.
Άρθρο 14ο - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον ή τους
διαχειριστές ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή
οικονομική κατάσταση της εταιρίας.2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και
ζημιών".
Άρθρο 15ο – 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 από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο
Γ.Ε.ΜΗ.
Άρθρο 16ο - ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του παρόντος 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 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 μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα,
εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή.
3. H αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης.
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4. Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί και οποιοσδήποτε εταίρος ή διαχειριστής της εταιρείας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
Άρθρο 17ο - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ
1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου,
αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.
2. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την
εταιρία, το οποίο αποτελεί απόδειξη απλή της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη
πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".
3. 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 καταστατικό.
4. Η εταιρία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει η ίδια τα δικά της εταιρικά
μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά την απαγόρευση
του προηγούμενου εδαφίου, ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση συγχώνευσης
της 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 μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου" οι λοιποί
εταίροι θα εξαγοράζουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος στην πραγματική αξία του
προσδιοριζόμενη από το αρμόδιο Δικαστήριο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρου 85 του Ν. 4072/2012Ν.
Άρθρο 18ο - ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ
1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του
Δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.
2. Έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει με απλή δήλωση
προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή
διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.
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3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν
τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το Δικαστήριο.
4. Σε περίπτωση εξόδου εταίρου ως άνω τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται
αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην
εξαγορά, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.
Άρθρο 19ο -ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ
Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο, μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι’ αυτό
απόφαση των λοιπών εταίρων με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των
εταιρικών μεριδίων. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζεται όπως ορίζεται
στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των
λοιπών εταίρων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του προηγούμενου άρθρου.
Άρθρο 20ο - 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 αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66. Η εταιρεία
μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει
σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.
2.. Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.
3. 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 21ο-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 σχημα-
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τισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να προβλέπονται
από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 22ο - 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 23ο - 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 περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με ποσοστό των 2/3 του συνολικού
αριθμού των εταιρικών μεριδίων. 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 24ο - ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν
σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια. 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.4072/2012.
Άρθρο 25ο – ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ
Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων. 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
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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 26ο – ΕΞΟΔΟΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ
1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του
δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.
2. Κατ΄εξαίρεση έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές γίνεται και με γραπτή
δήλωση προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης
της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.
3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν
οι εταίροι δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το Δικαστήριο. 4. Μετά την
έξοδο του εταίρου τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται
από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των
μεριδίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό
της συμμετοχής τους στην εταιρεία.
5. Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση του διαχειριστή ή
εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι’ αυτό
απόφαση των λοιπών εταίρων με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού
των μεριδίων. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, η εταιρία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών
εταίρων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' - ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 27ο
1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων με την πλειοψηφία
των 2/3 του όλου αριθμού των μεριδίων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος
διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων,
(γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος .
2. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, 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".-
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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 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 30ο - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των εταίρων. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται
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 μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.
3. Εταίροι με εξωκεφαλαιακές εισφορές εξακολουθούν και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να παρέχουν υπηρεσίες, που αποτελούν το αντικείμενο της εισφοράς τους,
στο μέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για τη διεκπεραίωση των εργασιών της εκκαθάρισης. Οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές εξακολουθούν
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 εκκαθάρισης
εγκρίνεται με απόφαση των 2/3 του συνολικού αριθμού των μεριδίων των εταίρων.
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 εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το
προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβείσε αυτούσια
διανομή της περιουσίας.
6. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης
στο Γ.Ε.ΜΗ.
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7. Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγο του άρθρου 170 παράγραφος 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. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη
δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2012.
Άρθρο 32ο
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).
Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε έξι (6) αντίτυπα
Μάνος Αλέξανδρος

Μαυράκης Απόστολος

Μαυράκης Κωνσταντίνος

Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

Μουτσάρας Αθανάσιος

Μιλτσανίδης Γεώργιος

Κιουρτσής Χρήστος
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