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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«Γ.ΚΕΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 

(ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ) 

 

Στην Ορεστιάδα σήμερα την 31/12/2016 οι υπογεγραμμένοι: 1) Γαβριήλ Κεσόγλου 

του Στεργίου με ΑΦΜ 068156244 ΔOY Ορεστιάδας και ΔΑΤ Χ 946585, κάτοικος 

Ορεστιάδας , 2) Αραμπατζή Χρυσή του Αστερίου με ΑΦΜ 059871217 ΔOY Ορεστιάδας και 

ΔΑΤ ΑΒ 931708, κάτοικος Ορεστιάδας και 3) Τοψίδης Χριστόδουλος του Αθανασίου με 

ΑΦΜ 046675426 ΔOY Ορεστιάδας και ΔΑΤ ΑΗ 922904 κάτοικος Ορεστιάδας, 

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: 

 

1. Με το από 01/02/2011 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο και δημοσιεύθηκε νόμιμα 

συστάθηκε η ομόρρυθμη εμπορική εταιρεία με την επωνυμία «Γ.ΚΕΣΟΓΛΟΥ & 

ΣΙΑ Ο.Ε. η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία του πρωτοδικείου Ορεστιάδας με 

αριθμό 9/04-02-2011. 

Δια του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού, οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι 

αποφασίζουν από κοινού την τροποποίηση του καταστατικού ως εξής:  

Αποχωρεί από την εταιρεία Γ.ΚΕΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., η κ. Αραμπατζή Χρυσή του 

Αστερίου κατέχοντας ποσοστό 20% , μεταβιβάζοντας το παραπάνω ποσοστό στον κ. 

Τοψίδη Χριστόδουλο του Αθανασίου νεοεισερχόμενο εταίρο. Παράλληλα ο κ. Γαβριήλ 

Κεσόγλου του Στεργίου κατέχοντας ποσοστό 80% , δια του παρόντος μεταβιβάζει το 30% 

στον κ. Τοψίδη Χριστόδουλο του Αθανασίου νεοεισερχόμενο εταίρο.  

 Κατόπιν των παραπάνω τα ποσοστά της εταιρείας Γ.ΚΕΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

διαμορφώνονται ως εξής:  

1. Γαβριήλ Κεσόγλου του Στεργίου ποσοστό 50%, Ο.Μ. 

2. Χριστόδουλος Τοψίδης του Αθανασίου ποσοστό 50%, Ο.Μ.  

 

Έτσι μετά την κατά τα άνω συντελεσθείσα εκχώρηση, ο κ. Χριστόδουλος Τοψίδης 

του Αθανασίου γίνεται ομόρρυθμο μέλος της εταιρείας «Γ.ΚΕΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και 

ευθύνεται, μαζί με τον άλλο ομόρρυθμο εταίρο κ. Γαβριήλ Κεσόγλου του Στεργίου για τις 

υποχρεώσεις και τα χρέη της εταιρείας.  

Μετά την ανωτέρω μεταβίβαση-τροποποίηση , αλλάζουν τα άρθρα 5,7 και 10 του 

καταστατικού. 

Στη συνέχεια το καταστατικό της εταιρείας επαναδιατυπώνεται και κωδικοποιείται 

σε ενιαίο κείμενο το οποίο θα ισχύει από εδώ και στο εξής με τους ακόλουθους όρους και 

συμφωνίες:  
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Άρθρο 1 

Τίτλος –Επωνυμία 

Υφίσταται Ομόρρυθμος Εταιρεία (Ο.Ε.) με την επωνυμία Γ.ΚΕΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. 

 

Άρθρο 2 

Έδρα της εταιρείας 

1. Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ορεστιάδας, οδός Βασιλέως Κων/νου 

18. 

2. Η εταιρεία, με ομόφωνη απόφαση των διαχειριστών της, μπορεί να ιδρύει 

υποκαταστήματα στην ίδια ή άλλη πόλη, ακολουθούσα την διαδικασία που ορίζει 

ο Κ.Β.Σ. 

 

Άρθρο 3 

Σκοπός της εταιρείας 

1. Η παροχή χρηματοοικονομικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις και Οργανισμούς 

του Ιδιωτικού και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, η εφαρμογή ελεγκτικών 

εργασιών, η σύνταξη πάσης φύσεως μελετών που αναφέρονται στην 

επιχειρηματική δραστηριότητα.  

2. Η διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, σύνταξη διαγνωστικών –περιβαλλοντικών 

μελετών, η διαχείριση φυσικών πόρων, η δημιουργία διασυνοριακών 

πρωτοβουλιών μεταξύ γειτονικών χωρών, στρατηγική περιβαλλοντική 

αξιολόγηση.  

3. Η ορθή εφαρμογή των λογιστικών αρχών, προτύπων και σχεδίων γενικών και 

κλαδικών. Η εποπτεία και η εφαρμογή διαδικασιών για τον προσδιορισμό της 

φορολογητέας ύλης και των αναλογούντων φόρων και ο έλεγχος της επάρκειας 

και ακρίβειας στοιχείων και παραστατικών. Η ενημέρωση και τήρηση των 

φορολογικών βιβλίων σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Η 

κατάρτιση και η υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων, των ισολογισμών και 

των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 

επιχειρήσεων και Οργανισμών. Η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή των 

φορολογικών δηλώσεων, συμπληρωματικών στοιχείων και καταστάσεων καθώς 

και η επιμέλεια εφαρμογής των απαιτούμενων διαδικασιών και διατυπώσεων 

προς τις φορολογικές και οικονομικές αρχές. Η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή 

συμπληρωματικών και στατιστικών στοιχείων και καταστάσεων προς τις 
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Δημόσιες Αρχές. Η σύνταξη και υποβολή μισθολογικών καταστάσεων, 

ασφαλιστικών εισφορών και προγραμμάτων εργασίας.  

4. Η εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε επιχειρήσεις και 

Οργανισμούς.  

 

 

Άρθρο 4 

Διάρκεια της εταιρείας 

 Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για αόριστο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία 

δημοσιεύσεως της στα οικεία βιβλία του Πρωτ/κείου.  

 

Άρθρο 5 

Εταιρικό Κεφάλαιο-Εισφορές 

 Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 3.000,00€, στο 

οποίο ο καθένας εκ των εταίρων συμμετέχει κατά ποσοστό:  

 1.Κεσόγλου Γαβριήλ του Στεργίου , 50% Ο.Μ. 

 2.Τοψίδης Χριστόδουλος του Αθανασίου, 50% Ο.Μ. 

Κατά το αυτό ποσό συμμετέχει ο κάθε ένας των εταίρων στις εν γένει κερδοζημίες της 

εταιρείας, που συνιστούν με το παρόν.  

 

Άρθρο 6 

Μεταβίβαση εταιρικής μερίδας 

 Η μεταβίβαση της μερίδας ενός εταίρου σε πρόσωπο εκτός της εταιρείας επιτρέπεται 

μόνο με την σύμφωνη γνώμη και του άλλου εταίρου.  

 

Άρθρο 7 

Διαχειριστές της εταιρείας 

 Η διεύθυνση εκπροσώπηση και η εν γένει επιμέλεια των εταιρικών εργασιών, ανήκει 

στον κ. Κεσόγλου Γαβριήλ του Στεργίου ο οποίος διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, 

χωρίς ιδιαίτερα αντιμισθία ή αποζημίωση. Η συνιστώμενη εταιρεία δεσμεύεται και μόνο με 

την υπογραφή του Κεσόγλου Γαβριήλ υπό την σφραγίδα της εταιρείας με την εταιρική 

επωνυμία και σε περίπτωση απουσίας του από τον κ. Τοψίδη Χριστόδουλο του Αθανασίου.  

Ειδικότερα: ο κ. Κεσόγλου Γαβριήλ του Στεργίου και σε περίπτωση απουσίας του ο κ. 

Τοψίδης Χριστόδουλος του Αθανασίου, εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου και 

κάθε άλλης Δημοτικής, τελωνειακής, φορολογικής, αστυνομικής ή άλλης εν γένει Δημόσιας, 

Δικαστικής αρχής ενώπιον κάθε Πιστωτικού ιδρύματος, ή άλλων νομικών προσώπων , ή 

οργανισμών δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου. Εκδίδει, αποδέχεται , οπισθογραφεί και 
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τριτεγγυάται, εν γένει πιστωτικούς τίτλους πάσης φύσεως, σε εκτέλεση και εκπλήρωση 

παροχών και υποχρεώσεων ανειλημμένων, έναντι της εταιρείας, εκδίδει , αποδέχεται και 

οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να συνιστά κάθε είδους 

δανειακές συμβάσεις με τις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό  εδρεύουσες Τράπεζες, απλές 

δανειακές ή επί ενέχυρο τίτλων σε διαταγή και παρέχει υποθήκες, προσημειώσεις και εν γένει 

και οι δυο και στην περίπτωση απουσίας του ενός ή του άλλου ενεργούν κάθε είδους 

οικονομική πράξη ή δραστηριότητα που αποσκοπεί στην πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού.  

Προσέτι, μόνο ο κ. Κεσόγλου Γαβριήλ του Στεργίου ενάγει και ενάγεται επ΄ ονόματι και για 

λογαριασμό της εταιρείας και παρίσταται ενώπιον όλων των ποινικών και πολιτικών 

δικαστηρίων, οπουδήποτε και οποιοδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας. Καθίσταται και 

προσωπικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση και λογοδοτεί ενώπιων όλων των δικαστηρίων, 

πλην όμως τα τυχόν επιβληθεισόμενα πρόστιμα και εν γένει δικαστικά και άλλα δαπανήματα, 

και αυτά που απαιτούνται για την μετατροπή των επιβληθέντων ποινών, βαρύνουν 

αποκλειστικά και μόνο την εταιρεία.  

 

Άρθρο 8 

Ισολογισμός . Κέρδη – Ζημίες 

 Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, σε μέριμνα του πρώτου συμβαλλόμενου θα 

θεωρούνται και θα εκκαθαρίζονται οι εν γένει λογαριασμοί της Ο.Ε., θα συντάσσεται 

ισολογισμός, ο οποίος θα δεσμεύει τους εταίρους, οπότε και κάθε εταίρος θα δικαιούται να 

αναλαμβάνει τα τυχόν προκύπτοντα κέρδη, κατά τον λόγο συμμετοχής της στην Ο.Ε.. 

Διαφορετικά και σε περίπτωση ζημίας, αυτή θα καλύπτεται από τα κεφάλαια της εταιρείας, 

και πάλι κατά το λόγο συμμετοχής της κάθε εταίρου σε αυτά. Σε περίπτωση δε που τα 

κεφάλαια δεν επαρκούν για την κάλυψη των ζημιών, τότε αυτές θα καλύπτονται με νέες 

εισφορές των εταίρων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στην εταιρεία. Η οποιαδήποτε 

απολαβή χρηματικού ποσού, επιτρέπεται και μόνο υπό την έγκριση του πρώτου 

συμβαλλομένου, ο οποίος και δεν δεσμεύεται αλλά και δεν υποχρεούται για την οποιαδήποτε 

ενέργεια, πράξη ή παράλειψή του.  

 

Άρθρο 9 

Λύση της εταιρείας 

 Η εταιρεία λύεται με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της. Η λύση της εταιρείας, 

είναι δυνατόν να προέλθει και μετά από καταγγελία και μόνο, από κάποιον από τους 

εταίρους.  
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Άρθρο 10 

Εκκαθάριση της εταιρείας 

 Μετά την λύση της εταιρείας, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης και 

εκκαθαριστές ορίζονται όλοι οι εταίροι και  θα αποδοθούν στους εταίρους κατά πρώτο μεν οι 

με το παρόν μελλοντικά γενόμενες παροχές, εισφορές σε χρήμα , κινητά και ακίνητα και στην 

συνέχεια θα διανεμηθούν μεταξύ των εταίρων τα τυχόν εναπομείνοντα κέρδη κατά τον λόγο 

συμμετοχής του κάθε ενός σε αυτά.  

 

Άρθρο 11 

Απαγόρευση σφραγίσεως περιουσίας της εταιρείας 

 Ουδείς των εταίρων ή των κληρονόμων τους μπορεί να ζητήσει δικαστικά την 

σφράγιση του εταιρικού καταστήματος και την αναστολή των εταιρικών εργασιών, κατά τις 

διατάξεις περί ασφαλιστικών μέτρων του ΚΠολΔικ. Οι εταίροι, δεν έχουν το δικαίωμα, της 

μεταβίβασης του εταιρικού τους μεριδίου, με το οποίο και συμμετέχουν στην συνιστώμενη 

Ο.Ε. σε οποιανδήποτε τρίτο, χωρίς την ρητή και έγγραφη συναίνεση του άλλου εκ των 

συμβαλλομένων.  

 

Άρθρο 12 

 Κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει ανάμεσα στους εταίρους σχετικά με την 

ερμηνεία και εφαρμογή του παρόντος καταστατικού, καθώς και κάθε απαίτηση αυτών μεταξύ 

τους, που να προέρχεται από την παρούσα σύμβαση, θα λύεται υποχρεωτικά με διαιτησία 

κατά τις διατάξεις των άρθρων 867-901 του Κ. Πολ.Δικονομίας από δυο διαιτητές και σε 

περίπτωση διαφωνίας αυτών, ορίζεται από τώρα ως επιδιαιτητής ο Προϊστάμενος 

Πρωτοδικείου Ορεστιάδας.  

Σε πίστωση και βεβαίωση συντάχθηκε το παρόν, που - αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε- υπογράφεται νόμιμα από τους εδώ συμβαλλομένους εταίρους, όπως ακολουθεί.  

        

                                         ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

1. Χρυσή Αραμπατζή του Αστερίου: ____________________________ 

 

2. Γαβριήλ Κεσόγλου του Στεργίου: _____________________________ 

 

3. Χριστόδουλος Τοψίδης του Αθανασίου:_________________________ 
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