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ΡΟΔΟΣ, 03/09/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
Την 03/09/2020 συστήθηκε η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «NIKOS EFTHIIVIIS
PANAGIOTIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την επωνυμία (ξενόγλωσσα)
«NIKOS EFTHIMIS PANAGIOTIS SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY», το διακριτικό τίτλο «Ν.Ε.Ρ.
CENTER», το διακριτικό τίτλο (ξενόγλωσσα) «Ν.Ε.Ρ. CENTER», με τα ακόλουθα στοιχεία:
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 156089220000
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης 156089220000
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 801404160
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ
Κ.Α.Δ. : [55100000] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ, [55101001] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΝΟΥ, Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ, ΜΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, [55201104] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Η ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Προσοχή: Υπενθυμίζουμε ότι, σ ύ μ φ ω ν α με το νόμο (παρ. 12 άρθρου τρίτου ν. 4156/2013) «Για
κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού π ρ ο σ ώ π ο υ ιδιωτικού δικαίου αρκεί η
υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού π ρ ο σ ώ π ο υ , το όνομα του και η περιγραφή της
ιδιότητας του. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική ύπαρξη / χρήση εταιρικής σφραγίδας
νια την απόδειξη της εκπροσώπησης ή / και διαχείρισης των νομικών π ρ ο σ ώ π ω ν ιδιωτικού
δικαίου καταργούνται».
Συνεπώς, απαίτηση για χρήση εταιρικής σφραγίδας από το νόμιμο εκπρόσωπο ως π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η
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/6Anr465XI8^Q

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

ΣΥΣΤΑΣΗ

ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ
Μονοπρόσωπη

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«Nikos

Efthimis

Panagiotis

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ή Μ.Ι.ΚΕ.)»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 100,00,

Στην Ρόδο σήμερα την 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Μονοπρόσωπη

Ιδιωτική

Κεφαλαιουχική

2020 , συστήνεται με το παρόν

Εταιρία

(Μονοπρόσωπη

Ι.Κ.Ε.),

που

διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 επόμενα του Ν. 4072/2012 με ιδρυτή και
μοναδικό εταίρο τον κάτωθι υπογραφόμενο: Εμμανουήλ
της Αικατερίνης , κάτοικος
αριθμ.50 , με

Βλάχος του Νικολάου και

Δήμου Ρόδου, Δ.Ε.Ρόδου, οδός Αλεξάνδρου

ΑΦΜ-074740999 Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ , με

Διάκου

ΑΔΤ-ΑΖ-952733/2009

Υ.Α.ΡΟΔΟΥ , γεννηθείς στην Ρόδο , στις 19-01-1970 , vlahosem@otenet.gr:
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Άρθρο Ιο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την
επωνυμία «

Nikos Efthimis Panagiotis Μονοπρόσωπη

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική

Εταιρεία (ή Μ.Ι.ΚΕ.)» και το διακριτικό τίτλο «Ν.Ε.P. center ».
Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «Nikos Efthimis
Panagiotis Single Member Private Company» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος
αποδίδεται « Ν.Ε.P. center ».
Άρθρο 2ο
ΈΔΡΑ Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ρόδου, Δ.Ε.Ρόδου, οδός Αλεξάνδρου
Διάκου αριθμ.50 ,γ'όροφος .
2. Η εταιρεία, με απλή απόφαση του διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία
της σε άλλη

διεύθυνση.

Επίσης

η εταιρεία

μπορεί

με απόφαση

του

άνω

εμφανισθέντος να ιδρύει, γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία της σε άλλες
πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.
Άρθρο 3ο
ΣΚΟΠΟΣΣκοπός της εταιρείας είναι η εκμίσθωση , αγορά και εκμετάλλευση κάθε
είδους ξενοδοχειακών μονάδων και ενοικιαζόμενων δωματίων, Τουριστικές
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δραστηριότητας

και κάθε παρεμφερής δραστηριότητα , όπως , ενδεικτικά , ίδρυση

και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος , εκμίσθωση οχημάτων
κ.ο.κ.
Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι
περιοριστική.
Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα
εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε
άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Άρθρο 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη, αρχίζει από την καταχώριση και
δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
.Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση των εταίρων σε Συνέλευση,
που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της. Η συνέλευση αποφασίζει την παράταση με
την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των
εταιρικών μεριδίων.
Άρθρο 5ο
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι εκατό ευρώ (100€) και διαιρείται σε δέκα (10)
εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία δέκα ευρώ (10€).
Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολο του από κεφαλαιουχικές
εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι εκατό
ευρώ (100€), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.
Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου εισεφέρθη από τον Εμμανουήλ

Βλάχο του

Νικολάου και της Αικατερίνης , κάτοικος επί της οδού Αλεξάνδρου Διάκου αρ.50 ,
κάτοχος Δ.Α.'Γ.
Δικηγόρος

,

ΑΖ-952733/2009 Υ.Α.ΡΟΔΟΥ , Α.Φ.Μ 074740999 επάγγελμα

υπηκοότητας

vlahosem@otenet.gr

Ελληνική

και

ηλεκτρονική

σε μετρητά που κατετέθησαν

Ακολούθως, ο μοναδικός εταίρος

Εμμανουήλ

διεύθυνση

στο ταμείο της

(e-mail)
εταιρείας.

Βλάχοσ έλαβε δέκα (10) εταιρικά

μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 100% στο κεφάλαιο της εταιρείας
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στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων
που κατέχει στην εταιρεία.
Άρθρο 6ο
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
1. Ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων,
αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην
εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται
α π ό φ α σ η του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των
εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:
(α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση
και η μείωση του κεφαλαίου,
(β) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή,
(γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το
διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,
(δ) για τον

αποκλεισμό

εταίρου,

σε περίπτωση

που

η εταιρεία

καταστεί

πολυπρόσωπη
(ε) για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειας της και
(στ) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.
2. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό,
καταγράφονται σε πρακτικό. Σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι
μονοπρόσωπη, τα ακόλουθα άρθρα τυγχάνουν εφαρμογής, άλλως ως «γενική
συνέλευση» νοείται ο μοναδικός εταίρος της εταιρίας
Άρθρο 7 °
Συνέλευση των εταίρων
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
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ταχυδρομείο

( e-mail). Τα π α ρ α π ά ν ω

πρακτικά

καταχωρίζονται

στο

βιβλίο

πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.
2. Η συνέλευση συγκαλείται 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 συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και έως την δέκατη
(ΙΟ1"! ) ημερολογιακή ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου.
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 8 °
Δικαίωμα ψήφου
Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον φ ή φ ο υ στη συνέλευση. Αν έχει
περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψ ή φ ω ν είναι ανάλογος με τον αριθμό
αυτών.
Το δικαίωμα ψ ή φ ο υ 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 9 °
Λήψη α π ο φ ά σ ε ω ν
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 στο νόμο.

1.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 31/12/2020 .
2.Ετήσιες ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς καταστάσεις
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.
2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών

καταστάσεων

εφαρμόζονται

αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4308/2014.
3. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4072/2012. Σχετικά
εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.
4. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας εφαρμόζονται
αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων του ν 4336/2015. Εφόσον η Εταιρεία δεν
υποχρεούται από τον νόμο δεν ορίζει ελεγκτές. Αν οι εταιρεία υποχρεούται από το
νόμο να ορίζει νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικό γραφείο, τότε οι νόμιμοι ελεγκτές ή
το ελεγκτικό γραφείο θα ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους
καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.
5. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών
απαιτείται απόφαση των εταίρων,
3. Τήρηση βιβλίων
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

α π ο φ ά σ ε ω ν των εταίρων και α π ο φ ά σ ε ω ν της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό
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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.Μ.Η
Ά ρ θ ρ ο 11 °
Διανομή κερδών
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. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες
οικονομικές

καταστάσεις.

Οι εταίροι

αποφασίζουν

για

τα

κέρδη

που

θα

διανεμηθούν. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό
των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος.
4. Οι εταίροι

που

εισέπραξαν

κέρδη

κατά παράβαση

των

προηγούμενων

π α ρ α γ ρ ά φ ω ν οφείλουν να τα επιστρέφουν στην Εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί να
ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές.
Άρθρο 12ο
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ:Η διαχείριση ασκείται
από τον μοναδικό εταίρο.Με το παρόν καταστατικό η διοίκηση της εταιρείας, η
διαχείριση

γενικά

των

εταιρικών

υποθέσεων

και

η

δικαστική

και

εξώδικη

εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται για αόριστη διάρκεια.
Άρθρο 13ο
Λύση της Εταιρίας 1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση του
εταίρου/ρων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος

αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση του εταίρου/ρων, (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 π ά ρ ο δ ο του χρόνου διάρκειας,
καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.
Άρθρο 14ο
Εκκαθάριση 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. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν
αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων,
4. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην
εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.Άρθρο 15ο
Εργασίες εκκαθάρισης 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 του εταίρου. 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,
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3. 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. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση
της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.
Άρθρο 16ο
Στοιχεία Εταίρων
Μοναδικός Εταίρος της Εταιρείας είναι ο: Εμμανουήλ
της Αικατερίνης , κάτοικος
αριθμ.50 , με

Βλάχος του Νικολάου και

Δήμου Ρόδου, Δ.Ε.Ρόδου, οδός Αλεξάνδρου

ΑΦΜ-074740999 Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ , με

Διάκου

ΑΔΤ-ΑΖ-952733/2009

Υ.Α.ΡΟΔΟΥ , γεννηθείς στην Ρόδο , στις 19-01-1970 , vlahosem@otenet.gr.
Άρθρο 17ο
1. Για κάθε

άλλο

θέμα, που

δεν

ρυθμίζεται

από το παρόν

Καταστατικό,

εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες
και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού
δικαίου διατάξεων του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι
ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή
ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από
τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της
Συνέλευσής των και του διαχειριστή.
2. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρίας
θα βαρύνει την περιουσία αυτής.
Αυτά ομολογεί και αποδέχεται ο/η μοναδικός/ή ιδρυτής Εμμανουήλ Βλάχος

του

Νικολάου , ο οποίος υπογράφει το παρόν καταστατικό στη Ρόδο , την 02,
Ο ΜΟΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ /Ιδρυτής

Ρόδος 02-09-2020
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