ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1. Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με
την επωνυμία «ΟΣΥΑΤΕ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Ιδιωτική
Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «OSYATE INSURANCE
AGENTS Private Company »
2. Για τις συναλλαγές της εταιρείας εκτός Ελλάδος,

θα χρησιμοποιείται η

επωνυμία «OSYATE INSURANCE AGENTS Private Company», ως πιστή
μετάφραση και με λατινικά στοιχεία και ο διακριτικός τίτλος.
3. Η σύσταση της ΙΚΕ γίνεται με εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(ΓΕΜΗ)
Άρθρο 2
ΕΔΡΑ
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και τα γραφεία της εταιρείας
βρίσκονται στην οδό σταδίου 10 και Ομήρου 4.
Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εταιρείας, είναι ως ασφαλιστικός πράκτορας - διαμεσολαβητής να
διανέμει ασφαλιστικά προϊόντα στο όνομα και για λογαριασμό μιας ή
περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Η εταιρεία για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού μπορεί να ιδρύει
υποκαταστήματα εντός ή/και εκτός της ελληνικής επικράτειας.
Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
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1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) έτη, αρχίζει από την
καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης
των Εταίρων. Τροποποίηση της παρούσης παραγράφου γίνεται με αυξημένη
πλειοψηφία και απαρτία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών
μεριδίων.
Άρθρο 5
ΕΤΑΙΡΟΙ
Εταίροι είναι:
α) το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»,

με έδρα τον

Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Σταδίου 10 Ομήρου 4, με ΑΦΜ 096007672 Δ.Ο.Υ.
Δ΄ Αθηνών και ηλεκτρονική διεύθυνση osyate@osyate.gr και το οποίο
εκπροσωπείται νόμιμα από: 1) τον Τσαούση Κυριάκο-Χαράλαμπο του Ιωάννης,
κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής επί της οδού Αμαρυλλίδος 13, κατόχου του
ΑΔΤ ΑΚ 715020 Τ.Α Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ 007439501 Δ.Ο.Υ. Χολαργού
με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. και 2) την
Γιαννοπούλου Ακριβή του Κωνσταντίνου, κατοίκου Βριλησσίων Αττικής επί της
οδού Αλφειού 60, κατόχου του ΑΔΤ ΑΝ 109755 Α.Τ. Βριλησσίων, με ΑΦΜ
030294531 με την ιδιότητα της Γενικής Γραμματέως του ν.π.
β) ο Παπαποστόλου Σταύρος του Γεωργίου, κάτοικος Περιστερίου Αττικής επί
της οδού Ρήγα Φεραίου 14 , κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ 478703 Τ.Α. Λαμίας, με ΑΦΜ
061025980

Δ.Ο.Υ.

Α’

Περιστερίου

και

ηλεκτρονική

διεύθυνση

osyate45@otenet.gr
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
Άρθρο 6
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
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1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και
σχηματίζεται από δύο χιλιάδες (2000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας
πενήντα ευρώ (50€) έκαστο. Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικώς και στο
σύνολό του σε κεφαλαιακές εισφορές, ενώ δεν υπάρχουν εξωκεφαλαιακές και
εγγυητικές εισφορές.
2. Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου εισεφέρθη από :
α) Το ν.π. ΟΣΥΑΤΕ, το οποίο έλαβε χίλια εννιακόσια ενενήντα οκτώ (1998)
εταιρικά μερίδια, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 99,95% στο
κεφάλαιο της εταιρείας,
β) Τον Παπαποστόλου Σταύρο του Γεωργίου, ο οποίος έλαβε δύο (2) εταιρικά
μερίδια τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 0,05% στο κεφάλαιο της
εταιρείας.
Άρθρο 7
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΏΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
1. Η μεταβίβαση εν ζωή των εταιρικών μεριδίων γίνεται εγγράφως και επάγεται
αποτελέσματα από τη γνωστοποίηση αυτής στην εταιρεία. Η γνωστοποίηση,
υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα και κοινοποιείται
στην εταιρεία. Η κοινοποίηση μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Τα ως άνω εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων για
είσοδο-έξοδο εταίρων, ειδικά δε ως προς το δικαίωμα προτίμησης.
2. Ειδικά για τα έννομα αποτελέσματα ως προς τους τρίτους απαραίτητη είναι η
προηγούμενη καταχώρηση στο βιβλίο των εταίρων. Σε περίπτωση που μια
μερίδα περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται, αλλά οι
συγκύριοι πρέπει να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τη σχέση τους με την
εταιρεία. Κάθε νέος εταίρος πρέπει να αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το παρόν
καταστατικό, τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και τις αποφάσεις των
εταίρων και του διαχειριστή.
Άρθρο 8
ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
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1. Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από τους
υπάρχοντες εταίρους απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, με
αυξημένη πλειοψηφία 2/3 του συνολικό μετοχικού κεφαλαίου.
2. Κάθε εταίρος δύναται να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με : α)
δήλωση η οποία κοινοποιείται στην εταιρεία με δικαστικό επιμελητή και
καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, ή β) με ομόφωνη απόφαση της
συνέλευσης των εταίρων. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την αξία
του εταιρικού μεριδίου που κατέχει κατά το χρόνο εξόδου.
3. Τα εταιρικά μερίδια του εξερχόμενου εταίρου δεν ακυρώνονται αλλά θα
εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής
της πλήρους αξίας, όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο. Οι
υφιστάμενοι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης για την αγορά των εταιρικών
μεριδίων, κατά αναλογία του ποσοστού που κατέχουν κατά το χρόνο της
εξόδου.
4. Κάθε εταίρος δικαιούται ανά τρίμηνο να λαμβάνει γνώση των εταιρικών
υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία γενικά και τα έγγραφα της εταιρείας.
Δικαιούται επίσης να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου εταίρων και του
βιβλίου πρακτικών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Άρθρο 9
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη
που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την
εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Ο διαχειριστής πρέπει να διαθέτει τα
απαιτούμενα

προσόντα

από

το

νόμο,

σχετικά

με

τη

ασφαλιστικές

διαμεσολαβήσεις. Ειδικότερα σχετικά με τον διαχειριστή:
1. Ο διαχειριστής είναι και ο ταμίας της εταιρείας, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων του ενδεικτικώς:
«θα εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ενώπιον Δημόσιων,
Ιδιωτικών και άλλων αρχών, φυσικών ή νομικών

προσώπων, δημόσιου ή

ιδιωτικού δικαίου, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δικαστικής Αρχής
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οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, θα αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα,
μερίσματα,

θα

εισπράττει

χρήματα,

εκδίδει,

αποδέχεται,

οπισθογραφεί

συναλλαγματικές, γραμμάτιο εις διαταγήν και επιταγές, θα συνάπτει κάθε είδους
συμβάσεις με Οργανισμούς Δημόσιους ή Ιδιωτικούς, με Εταιρείες, με Τράπεζες
και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια,
ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξούσιους
δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή
διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρείας.»
2. Η ολική ή μερική ανάθεση πράξεων διαχείρισης από τον διαχειριστή είτε με
συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο
της υπογραφής του από Δημόσια Αρχής, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη, θα
πρέπει να έχει λάβει σχετική έγκριση από τη συνέλευση των εταίρων, με
ποινή ακυρότητας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσδιορίζεται ο
χρόνος ισχύος και ο τρόπος παύσης της πληρεξουσιότητας, εκτός των
θεμάτων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με αντικείμενο δραστηριότητας των
ασφαλιστικών πρακτόρων για το οποίο αποκλειστικά αρμόδιος και νόμιμος
εκπρόσωπος είναι ο οριζόμενος κατά το παρόν άρθρο διαχειριστής, με την
επιφύλαξη του άρθρου 24 σχετικά με την πρώτη χρήση.
3. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε δράση του εκτός του πλαισίου των εταιρικών
σκοπών και η όποια τέτοια θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, εκτός εάν έχει
λάβει σχετική έγκριση από την συνέλευση των εταίρων, με απλή πλειοψηφία.
4. Ο διαχειριστής διορίζεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Κάθε
εταίρος δικαιούται να προτείνει μέχρι και δύο άτομα ως υποψήφιους
διαχειριστές. Για τον διορισμό του διαχειριστή απαιτείται απλή πλειοψηφία
των μεριδίων. Για την αμοιβή ή όχι του διαχειριστή αποφασίζει η ως άνω
συνέλευση.
5. Ο διαχειριστής ανακαλείται ελεύθερα οποτεδήποτε, με απόφαση της
συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού
αριθμού μεριδίων είτε με απόφαση Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις νόμου.
6. Η πράξη διορισμού και η πράξη ανάκληση, υπόκειται σε δημοσιότητα στο
Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
Άρθρο 9 Α
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ΡΗΤΡΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαχειριστής που διορίζεται δεν δικαιούται κατά το άρθρο 9 παράγραφος 4 του
παρόντος να ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου πράξεις
που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για
διάστημα δύο (2) ετών από την ανάκληση της διαχείρισης, η οποία διετία άρχεται
από την ημέρα κοινοποίησης της πράξης ανάκλησης της διαχείρισης. Σε
περίπτωση που ο διαχειριστής είναι και εταίρος, η παρούσα ρήτρα ισχύει για όσο
ανήκει στην μετοχική σύνθεση. Στην περίπτωση αυτή η ανωτέρω διετία άρχεται
από την έξοδο του εταίρου από την εταιρεία.
Άρθρο 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε
εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για όλους.
2. Η συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια :
α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων της αύξησης ή
μείωσης του κεφαλαίου,
β) για τον διορισμό και ανάκληση του/των διαχειριστών, καθώς και την απαλλαγή
από κάθε ευθύνη.
γ) για τον διορισμό ελεγκτή, για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, για
τη, διανομή κέρδους και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,
δ) για τον αποκλεισμό εταίρου,
ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή την λύση αυτής,
στ) για τη μετατροπή ή την συγχώνευση ή την θέση της σε πτώχευση ή
εκκαθάριση.
3. Οι αποφάσεις της εταιρείας καταγράφονται σε πρακτικά
Άρθρο 11
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
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1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι
ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως, χωρίς συνέλευση. Οι
υπογραφές μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τα παραπάνω

καταχωρούνται στο

βιβλίο

πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του ν. 4072/2012.
2. Ο διαχειριστής συγκαλεί τη συνέλευση με πρόσκληση των εταίρων
τουλάχιστον 8 μέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία σημειώνεται στο από το νόμο
προβλεπόμενο βιβλίο της εταιρείας. Στην πρόσκληση αναγράφονται , η ημέρα,
η ώρα, ο τόπος και τα θέματα προς συζήτηση.
3. Με συμφωνία όλων των εταίρων μπορεί να γίνει συνεδρίαση, χωρίς την
τήρηση των όρων της παραγράφου 2 (καθολική συνέλευση).
4. Η συνέλευση καλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και μέσα
σε τέσσερις μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
Άρθρο 12
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ
1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα
εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.
2. Για κάθε εταίρο που είναι νομικό πρόσωπο, ο εταίρος ασκεί τα δικαιώματά
του στην ΙΚΕ, δια του νόμιμου εκπροσώπου αυτού. Αυτό αποδεικνύεται είτε
με απόσπασμα πρακτικού της νόμιμης συγκρότησης του Δ.Σ. του νομικού
προσώπου-εταίρου, είτε με απόφαση Δ.Σ. στην οποία γίνεται ειδική μνεία για
τα θέματα της ΙΚΕ.

Άρθρο 13
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός από τις
περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στο παρόν καταστατικό ή στον νόμο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 14
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής
υποχρεούται να συντάσσει απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού και του
παθητικού με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Με βάση την
απογραφή αυτή καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ήτοι ο ισολογισμός, τα αποτελέσματα
χρήσης, ο πίνακας προσάρτησης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, όπως
και οι εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών, υποβάλλονται με επιμέλεια
του διαχειριστή στο ΓΕΜΗ.
Άρθρο 15
ΑΠΟΓΡΑΦΗ
Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής υποχρεούται
να συντάσσει απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού. Με
βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
Άρθρο 16
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Με βάση το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται ο Ισολογισμός, στον οποίο πρέπει
να φαίνεται με σαφήνεια η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Ο
Ισολογισμός πρέπει να συνοδεύεται από ανάλυση του λογαριασμού «κέρδηζημίες».
Άρθρο 17
ΒΙΒΛΙΑ
1. Ο διαχειριστής εκ του νόμου τηρεί :
α) βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνση,
τον αριθμό μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που
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εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσης και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης
αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους,
β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων και αποφάσεων διαχείρισης. Σε αυτό
καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις τη διαχείρισης
που λαμβάνονται από τους εταίρους και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας
διαχείρισης ή, συνιστούν πράξεις καταχωριστές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
2. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή πρόσβαση στα βιβλία
αν κρίνει ότι υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά της συμφέροντα και
στους σκοπούς της.
Άρθρο 18
ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο/Οι ελεγκτής/ές ορίζονται από τη συνέλευση των εταίρων. Οι ελεγκτές
διενεργούν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων όπως ορίζει η εκάστοτε
νομοθεσία.
Άρθρο 19
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στη διανομή των κερδών όπως και ευθύνη για τις
ζημίες.
2. Για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή των κερδών
απαιτείται απόφαση των εταίρων. Κάθε έτος και πριν τη διανομή των κερδών
πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών για τη
δημιουργία τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί να
κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά
μπορούν να αποφασίζονται με απόφαση των εταίρων.
Άρθρο 20
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Η εταιρική χρήση διαρκεί ένα έτος και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την
31η Δεκεμβρίου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση
του παρόντος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2019.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 21
ΛΥΣΗ
1. Η εταιρεία λύεται:
α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων,
β) όταν παρέλθει η διάρκεια της εταιρείας, εκτός αν παραταθεί η διάρκειά της,
γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση
δ) σε κάθε περίπτωση που ορίζει ο νόμος

2. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται σε πάροδο του χρόνου διάρκειάς της,
καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ με επιμέλεια του διαχειριστή.
Άρθρο 22
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
1. Εκτός από τη περίπτωση της πτώχευσης, μετά τη λύση της εταιρείας
ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και η διανομή
η εταιρεία εξακολουθεί να λειτουργεί και στην επωνυμία της γράφονται οι
λέξεις «υπό εκκαθάριση».
2. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, η εξουσία των οργάνων περιορίζεται στις
αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση ή και σε όποιες άλλες πράξεις
κρίνονται σκόπιμες προς το σκοπό.
3. Ο εκκαθαριστής διορίζεται από τη συνέλευση των εταίρων και οι διατάξεις για
τη διαχείριση έχουν εφαρμογή και για την εκκαθάριση με την επιφύλαξη
αντίθεσης με διάταξη νόμου.
4. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίσει τον ισολογισμό έναρξης της
εκκαθάρισης, καθώς και να πραγματοποιήσει απογραφή όλων των
περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας. Οι
ενέργειες στο πλαίσιο της εκκαθάρισης πρέπει πάντοτε να έχουν τον σκοπό
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την ταχεία ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ώστε να εισπραχθούν οι απαιτήσεις
της εταιρείας, καθώς και να πληρωθούν οι υποχρεώσεις της. Εφόσον η
εκκαθάριση εξακολουθεί πέραν της μιας ενιαυσίας χρήσης, ο εκκαθαριστής
υποχρεούται στο τέλος κάθε χρήσης να καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 23
Για οτιδήποτε δεν ορίζεται ρητά στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι
διατάξεις του ν. 4072/2012,

όπως αυτές ισχύουν σήμερα. Οι διατάξεις του

Καταστατικού υπερισχύουν των διατάξεων ενδοτικού δικαίου του άνω νόμου, ως
ειδικότερες, είναι δε υποχρεωτικές και δεσμευτικές για τους υπογράφοντες, τους
καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο.
Άρθρο 24
Πρώτος διαχειριστής ορίζεται ο Παπαποστόλου Σταύρος του Γεωργίου, κάτοικος
Περιστερίου Αττικής επί της οδού Ρήγα Φεραίου 14 , κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ
478703 Τ.Α. Λαμίας, με ΑΦΜ 061025980 Δ.Ο.Υ. Α’ Περιστερίου ο οποίος έχει
τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος και δεν μπορεί για την ασφαλιστική
διαμεσολάβηση να αντικατασταθεί από κανέναν άλλον, μη έχοντα την σχετική
άδεια. Η θητεία αυτού ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των
εταίρων, που θα συγκληθεί μέσα στο έτος 2019 ενώ η χρονική διάρκεια της
θητείας του πρώτου διαχειριστή δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος, αρχής
γενομένης από την σύσταση της Ι.Κ.Ε.

Οι συμβαλλόμενοι
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