ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι.Κ.Ε.
(Περιλαµβάνεται το ελάχιστο περιεχόµενο όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του ν.4441/2016 (227
Α’) και στο άρθρο 50 του ν. 4072/2012 (86 Α’)).
Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ− ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συστήνεται µε το παρόν καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία µε τηνεπωνυµία
«…………………………………………………………… Ιδιωτική ΚεφαλαιουχικήΕταιρεία» και το διακριτικό
τίτλο «……………………………………………………….»
Άρθρο 2
Έ∆ΡΑ
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος …………………………………………………………………..
Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εταιρείας είναι: …………………………
Άρθρο 4
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ………………………………………………… έτη, αρχίζειαπό την
καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) καιλήγει την
……………………
Άρθρο 5
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ − ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙ∆ΙΑ − ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Χ ευρώ και σχηµατίζεται από (χ)
εταιρικάµερίδιαονοµαστικής αξίας (Α) έκαστο.
2. Ο συνολικός αριθµός των εταιρικών µεριδίων της εταιρείας ανέρχεται σε (σ)εταιρικά
µερίδια, ονοµαστικής αξίας (Α) έκαστο που αντιστοιχούν σε (χ) εταιρικάµερίδια
κεφαλαιακών εισφορών, σε (ψ) εταιρικά µερίδιαεξωκεφαλαιακώνεισφορών και σε (z)
εταιρικά µερίδια εγγυητικών εισφορών.

Τα παραπάνω εταιρικά µερίδιαπαριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής:
α. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, αξίας Χ ευρώ, που αντιστοιχούν σε (χ)εταιρικά
µερίδια, ονοµαστικής αξίας (Α) ευρώ έκαστο, καλύφθηκαν ως κατωτέρω:
1. Ο εταίρος ………………………………………………………………………….. (όνοµα, επώνυµο,πατρώνυµο,
µητρώνυµο,)

κάτοικος…

επί

της

οδού….

αρ.

..,

κάτοχος

∆.Α.Τ.

……

καιΑ.Φ.Μ.………………………………, ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) ..................,υπηκοότητας
……………………………………………………)κατέβαλε ποσό χ1 ευρώ µετρητά στο ταµείο της εταιρίας
και έλαβε α1 εταιρικάµερίδια,
2. Ο εταίρος ………………………………………………………………………….. (όνοµα, επώνυµο,πατρώνυµο,
µητρώνυµο,)

κάτοικος…

επί

της

οδού….

αρ.

..,

κάτοχος

∆.Α.Τ.

……

καιΑ.Φ.Μ.………………………………, ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) ..................,υπηκοότητας
……………………………………………………)κατέβαλε ποσό χ2 ευρώ µετρητά στο ταµείο της εταιρίας
και έλαβε α2 εταιρικάµερίδια,
3. Ο εταίρος ………………………………………………………………………….. (όνοµα, επώνυµο,πατρώνυµο,
µητρώνυµο,)

κάτοικος…

επί

της

οδού….

αρ.

..,

κάτοχος

∆.Α.Τ.

……

και

Α.Φ.Μ.………………………………, ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) ..................,υπηκοότητας
……………………………………………………)εισέφερε …………………………………. αξίας χ3 ευρώ στην
εταιρεία και έλαβε α3 εταιρικά µερίδια.
β. ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, των οποίων η συνολική αξία αποτιµήθηκε σε Ψ
ευρώ, αντιστοιχούν σε (ψ) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας(Α) ευρώ έκαστο και
καλύφθηκαν ως κατωτέρω:
1.

Ο

εταίρος

…………………………………………………………………………..

(όνοµα,

επώνυµο,

πατρώνυµο, µητρώνυµο,) κάτοικος… επί της οδού…. αρ. .., κάτοχος ∆.Α.Τ. …… και
Α.Φ.Μ.………………………………, ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) ..................,υπηκοότητας
……………………………………………………)θα παρέχει …………………………………… στην εταιρεία για
χρονική περίοδο ……………………από τη νόµιµη σύσταση της, εισφορά η οποία αποτιµήθηκε
από τους λοιπούς εταίρους συνολικά σε ψ1 ευρώ και αντιστοιχεί σε α4 εταιρικά µερίδια.
2.

Ο

εταίρος

…………………………………………………………………………..

(όνοµα,

επώνυµο,

πατρώνυµο, µητρώνυµο,) κάτοικος… επί της οδού…. αρ. .., κάτοχος ∆.Α.Τ. …… και

Α.Φ.Μ.………………………………, ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) ..................,υπηκοότητας
……………………………………………………)θα παρέχει …………………….. στην εταιρεία, για χρονική
περίοδο …………………… από τηνόµιµη σύστασή της, εισφορά η οποία αποτιµήθηκε από τους
λοιπούς εταίρουςσυνολικά σε ψ2 ευρώ και αντιστοιχεί σε α5 εταιρικά µερίδια.
γ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Οι εγγυητικές εισφορές των εταίρων συνολικής αξίας Ζ ευρώ συνίστανται στηνανάληψη
ευθύνης έναντι τρίτων για τα χρέη της εταιρίας µέχρι του συνολικού ποσού των Ε ευρώ,
αντιστοιχούν σε (z) εταιρικά µερίδια ονοµαστικής αξίας (Α)έκαστο και καλύφθηκαν ως
ακολούθως:
1. Ο εταίρος ………………………………………………………………………….. (όνοµα, επώνυµο,πατρώνυµο,
µητρώνυµο,)

κάτοικος…

επί

της

οδού….

αρ....,

κάτοχος

∆.Α.Τ.

……

καιΑ.Φ.Μ.………………………………, ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) ..................,υπηκοότητας
……………………………………………………θα αναλάβει ευθύνη έναντι τρίτων για χρέη της εταιρείας
ύψους Ε1 ευρώ, πουαντιστοιχεί σε εγγυητική εισφορά ύψους z1 ευρώ, εισφορά η οποία
διαιρείται σε α6εταιρικά µερίδια.
2. Ο εταίρος ………………………………………………………………………….. (όνοµα, επώνυµο,πατρώνυµο,
µητρώνυµο,)

κάτοικος…

επί

της

οδού….

αρ.

..,

κάτοχος

∆.Α.Τ.

……

καιΑ.Φ.Μ.………………………………, ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) ..................,υπηκοότητας
…………………………………… θα αναλάβει ευθύνη έναντι τρίτων για χρέητης εταιρείας ύψους Ε2
ευρώ, που αντιστοιχεί σε εγγυητική εισφορά, ύψους z2ευρώ, εισφορά η οποία διαιρείται
σε α7 εταιρικά µερίδια.
Άρθρο 6
ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνοµά της κάθε πράξη πουαφορά
στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την ενγένει επιδίωξη του
σκοπού της.
Ο διαχειριστής µπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριµένων εξουσιών του σεεταίρους ή
τρίτους ως εξής:………………………………………………………..
∆ιαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται για αόριστη διάρκεια/για ορισµένηδιάρκεια η
οποία ορίζεται σε ……………………………… :

1.

ο

……………………………………………………

µητρώνυµο),κάτοικος……….

επί

της

οδού….

(όνοµα,
αρ.

…..,

επώνυµο,
κάτοχος

πατρώνυµο,

∆.Α.Τ.

……

και

Α.Φ.Μ………,υπηκοότητας………….
2. ο …………………………………………………………… (όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο,µητρώνυµο),
κάτοικος..… επί της οδού…... αρ. .., κάτοχος ∆.Α.Τ. …..… καιΑ.Φ.Μ…….., υπηκοότητας ………….
Άρθρο 7
Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται µε το παρόν καταστατικό εφαρµόζονται οι λοιπές
διατάξεις του ν.4072/2012.
Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συµβαλλόµενοι
1 ………………………………………………………………………….. (όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο)
2 ………………………………………………………………………….. (όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο)
3 ………………………………………………………………………….. (όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο)
4 …………………………………………………………………………….(όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο)
κ.ο.κ.,
οι οποίοι συνυπογράφουν το παρόν καταστατικό στ…. …………………………………….,σήµερα,
……………………………………..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Γ. Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Άρθρο 1.
Η επωνυµία της Ι.Κ.Ε. µπορεί να περιέχει τα ονόµατα των εταίρων ή/και το αντικείµενο της δραστηριότητας
της ή είναι φανταστική. Επίσης η επωνυµία της εταιρίας µπορεί να αποδίδεται ολόκληρη µε λατινικούς
χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα. Πάντα πρέπει στην επωνυµία να περιέχονται ολογράφως οι λέξεις «Ιδιωτική
Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή σε συντοµογραφία «Ι.Κ.Ε.». Όταν η εταιρία είναι µονοπρόσωπη, στην επωνυµία
της περιλαµβάνονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.».
Αν αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να περιέχει ολογράφως τις λέξεις «PrivateCompany» ή την
ένδειξη «P.C.» και αν είναι µονοπρόσωπη τις λέξεις «SingleMemberPrivateCompany» ή «SingleMemberP.C.»
Η προσθήκη διακριτικού τίτλου είναι προαιρετική καθόσον αυτός δεν ανήκει στο ελάχιστο περιεχόµενο του
καταστατικού µίας Ι.Κ.Ε. βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227 Α’) και του άρθρου
50 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’).
Σε κάθε περίπτωση η επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος της Ι.Κ.Ε. υπόκεινται σε προέλεγχο, βάσει της
διάταξης της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
προκειµένου να µην προσκρούουν στη νοµοθεσία και στα χρηστά ήθη και να διαφέρουν κατά τρόπο
ευδιάκριτο των ήδη εγγεγραµµένων στο Μητρώο Επωνυµιών του ΓΕΜΗ επιχειρήσεων µε έδρα τουλάχιστον
στον ίδιο νοµό.
Άρθρο 2.
Έδρα της εταιρείας µπορεί να ορίζεται ή ∆ήµος ή τοπική ή δηµοτικήκοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας
(άρθρο 2 του ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 Α’).
Άρθρο 3.
Στο σκοπό περιλαµβάνονται το αντικείµενο ή τααντικείµενα δραστηριότητας της ΙΚΕ. Απαγορεύεται στην
Ι.Κ.Ε. η άσκηση επιχείρησης για την οποία έχει οριστεί από το νόµο αποκλειστικά άλλη εταιρική µορφή.
Άρθρο 4.
Η Ι.Κ.Ε. είναι εκ του νόµου εταιρεία ορισµένης διάρκειας, συνεπώς δεν µπορεί να οριστεί στο καταστατικό
αόριστη διάρκεια αυτής. Εάν οι εταίροι δεν επιθυµούν κάτι διαφορετικό, η διάρκεια της εταιρείας είναι εκ
του νόµου δώδεκα έτη.
Άρθρο 5.
1. Στην Ι.Κ.Ε. η εταιρική συµµετοχή και τα εταιρικά µερίδια έχουν αποσυνδεθεί από το κεφάλαιο της
εταιρείας. Η συνολική αξία των εταιρικών µεριδίων εκφράζει το σύνολο όλων των εταιρικών εισφορών (ήτοι
κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές), συνεπώς η συνολική αξία των εταιρικών µεριδίων δεν
ισούται πάντα µε το κεφάλαιο της εταιρείας. Αντίθετα, το κεφάλαιο της εταιρείας ισούται µε τη συνολική
αξία των εταιρικών µεριδίωνκεφαλαιακών εισφορών µόνο.
2. Η ονοµαστική αξία των µεριδίων είναι η ίδια για όλα τα µερίδια, ανεξαρτήτως του είδους της εταιρικής
εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν.
3. ∆εν είναι απαραίτητο να εµφανίζονται και τα τρία είδη εισφορών. Ειδικά στην περίπτωση που δεν έχουν
καταβληθεί κεφαλαιακές εισφορές η παρ. 1 του άρθρου 5 διαµορφώνεται ως εξής: «1. Το κεφάλαιο της
εταιρίας ανέρχεται σε 0 ευρώ.», η δε περ. α της παρ. 2 παραλείπεται.
4. Στις περιπτώσεις κεφαλαιακής εισφοράς σε είδος που είναι δεκτική αποτίµησης δεν υπάρχει υποχρέωση
αποτίµησης της εισφοράς αυτής κατά την έννοια του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύµων

εταιρειών» εάν η αξία του εισφερόµενου στοιχείου δεν υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ. Η εισφορά σε είδος
λογιστικοποιείται στην αξία την οποία δηλώνουν τα συµβαλλόµενα µέρηστο καταστατικό.
5. Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές συνίστανται σε παροχές που δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο
κεφαλαιακής εισφοράς όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασίας ή
παροχής υπηρεσιών. Πρέπει να εξειδικεύονται στο καταστατικό (πχ. τήρηση λογιστικών βιβλίων,
συµβουλευτικές υπηρεσίες σεθέµατα µάρκετινγκ, εργασία στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας κλπ). Η
χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών ή εργασίας µπορεί να είναι αόριστη ή συγκεκριµένη. Για τις
εξωκεφαλαιακές εισφορές δεν υπάρχει υποχρέωση αποτίµησης κατά την έννοια του άρθρου 9 του κ.ν.
2190/1920 «περί ανωνύµων εταιρειών» αλλά η αξία τους καθορίζεται στο καταστατικό από τους
συµβαλλόµενους.
6. Οι εταίροι που παρέχουν εγγυητικές εισφορές ουσιαστικά δεσµεύονται να είναι σε θέση ανά πάσα στιγµή
να προβούν στις καταβολές των χρεών της εταιρείας µέχρι το ποσό της εγγυητικής εισφοράς που ορίζεται
στο
καταστατικό. Η αξία κάθε εγγυητικής εισφοράς καθορίζεται στο καταστατικό και η αξία των εταιρικών
µεριδίων που αντιστοιχεί σε αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει το 75% του ποσού της ευθύνης για χρέη της
εταιρείας έναντι των τρίτων που ορίζεται επίσης στο καταστατικό. Με άλλα λόγια, η σχέση αναληφθείσας
ευθύνης Ε και συνολικής αξίας εγγυητικών εισφορών Ζ του προτύπου καταστατικού εκφράζεται από το
µαθηµατικό τύπο Ζ ≤ 0,75*Ε, ενώ η σχέση συνολικής αξίας των εγγυητικών µεριδίων εκφράζεται από το
µαθηµατικό τύπο α6*(Α)+α7*(Α) = Ζ ≤ 0,75*Ε. Παραδείγµατος χάριν, εάν το ποσό της ευθύνης Ε που ορίζεται
στο καταστατικό είναι εκατό ευρώ, τότε η συνολική αξία των εγγυητικών εισφορών Ζ που θα καθορίζεται στο
καταστατικό και η συνολική αξία των εκδιδοµένων εταιρικών µεριδίων δεν µπορεί να ξεπερνά τα εβδοµήντα
πέντε ευρώ.
7. Η Ι.Κ.Ε. µπορεί να συστήνεται από ένα πρόσωπο ή να καθίσταται µονοπρόσωπη οπότε τα στοιχεία του
µοναδικού εταίρου της υποβάλλονται σε δηµοσιότητα µέσω του Γ.Ε.ΜΗ..
Άρθρο 6.
Η διαχείριση της Ι.Κ.Ε. µπορεί να είναι είτε εκ του νόµου (νόµιµηδιαχείριση) είτε καταστατική. Εάν επιλεγεί η
νόµιµη διαχείριση, το άρθρο αυτό παραλείπεται και το επόµενο άρθρο 7 αναριθµείται σε 6. Στην περίπτωση
αυτή οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας διενεργούνται συλλογικά από όλους τους
εταίρους ή από το µοναδικό εταίρο. Εάν ένας εταίρος είναι νοµικόπρόσωπο, οφείλει να ορίσει για
λογαριασµό του φυσικό πρόσωπο που θα είναι ο διαχειριστής, ωστόσο η ευθύνη της διαχείρισης παραµένει
εις ολόκληρο στο νοµικόπρόσωπο εταίρο.
Εάν επιλεγεί η καταστατική διαχείριση, διαχειριστής µπορεί να ορίζεται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο,
εταίρος ή µη. Νοµικό πρόσωπο δεν µπορεί να οριστεί διαχειριστής πράγµα που σηµαίνει ότι αν στο
καταστατικό υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, αυτή είναι άκυρη. Η καταστατική διαχείριση µπορεί να είναι
ορισµένηςή αόριστης διάρκειας. Εάν επιλεγεί η ορισµένη διάρκεια, τότε το καταστατικό µπορεί να ορίζει και
συγκεκριµένους λόγους ανάκλησης. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου σχετικά µε τη δυνατότητα ανάθεσης
εξουσιών από το διαχειριστή σε τρίτους µπορεί να παραληφθεί.
Καταληκτικό εδάφιο του Καταστατικού
Εάν η Ι.Κ.Ε. συστήνεται ως µονοπρόσωπη, το καταληκτικό εδάφιο έχει ως εξής :
Αυτά οµολογεί και αποδέχεται ο µοναδικός ιδρυτής………………………………………………… (όνοµα, επώνυµο,
πατρώνυµο)

ο

οποίοςυπογράφει

σήµερα,……………………………………..

το

παρόν

καταστατικό

στ….

…………………………………….,

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Γ. Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1. Η σύσταση της Ι.Κ.Ε. γίνεται από την Υπηρεσία Μίας Στάσης. Η Ι.Κ.Ε. αποκτάνοµική προσωπικότητα µε την
καταχώρισή της στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο(ΓΕΜΗ). Το καταστατικό της και οι τροποποιήσεις του γίνονται
µε ιδιωτικό έγγραφοεκτός αν από ειδικές διατάξεις νόµου απαιτείται συµβολαιογραφικό έγγραφο.
2. Επιστροφή εισφορών επιτρέπεται µόνο για τις κεφαλαιακές εισφορές µέσω της διαδικασίας µείωσης του
κεφαλαίου. Απαγορεύεται η επιστροφή των εξωκεφαλαιακών και εγγυητικών εισφορών. Ως δικλείδα
απεµπλοκής του εξωκεφαλαιακού ή εγγυητικού εταίρου από την υποχρέωση που ανέλαβε κατά τησύσταση
της εταιρείας αλλά δεν µπορεί να την τηρεί στο διηνεκές, προβλέπεταιµόνο η εξαγορά των συγκεκριµένων
εξωκεφαλαιακών ή εγγυητικών εισφορών απότον εν λόγω εταίρο.
3. Στην περίπτωση που εγγυητική εισφορά συµφωνηθείσα στο καταστατικό τελικά παρασχεθεί, ήτοι στην
περίπτωση που ο εταίρος καταβάλει εταιρικό χρέος µέχρι το ύψος της συµφωνηθείσας ευθύνης του, ο
εταίρος αυτός δεν έχει δικαίωµα αναγωγής κατά της εταιρείας για το ποσό αυτό.
4. Στην περίπτωση της νόµιµης διαχείρισης της Ι.Κ.Ε. υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στα ασφαλιστικά ταµεία
για όλους τους εταίρους ενώ στην περίπτωσητης καταστατικής διαχείρισης τέτοια υποχρέωση έχει µόνο το
φυσικό πρόσωπο πουέχει ορισθεί ως διαχειριστής και όχι οι εταίροι.
5. Οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για την Ε.Π.Ε. εφαρµόζονται αναλόγως και στην Ιδιωτική
Κεφαλαιουχική Εταιρεία.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΕΛΑΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΓ. Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σε περίπτωση µη τήρησης των προϋποθέσεων σύστασης που ορίζει ο νόµος, τότε ησύσταση θεωρείται
ελαττωµατική όταν:
(α) γίνει χωρίς έγγραφο,
(β) στο καταστατικό της δεν αναφέρεται η επωνυµία, ο σκοπός ή το ύψος τουκεφαλαίου της,
(γ) ο σκοπός της είναι παράνοµος ή αντίκειται στη δηµόσια τάξη και
(δ) ο µοναδικός ιδρυτής ή όλοι οι ιδρυτές δεν είχαν ικανότητα για δικαιοπραξίαόταν υπέγραψαν την πράξη
σύστασής της, εκτός αν εντός ετήσιας προθεσµίας ένας από αυτούς κατέστη ικανός και ενέκρινε τη εν λόγω
σύσταση.

