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2015 συμβολαιογραφικής πράξης για τροποποίηση της λύσης της ΕΠΕ με βάση 
το από 30-4-2000 αντίγραφο πρακτικού ΓΣ, ενώ είχε ήδη καταχωρηθεί η υπ' 
αριθ. 2156/1-10-2010 συμβολαιογραφική πράξη λύσης, με βάση το υπ' αριθ. 6/27-
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Αρ. πρωτ.: 226 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ  
Ακαδημίας 6 - 106 81 Αθήνα 
 
Θέμα: Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ «της υπ' αριθ. 
14000/9-1-2015 συμβολαιογραφικής πράξης για τροποποίηση της λύσης της 
ΕΠΕ με βάση το από 30-4-2000 αντίγραφο πρακτικού ΓΣ, ενώ είχε ήδη 
καταχωρηθεί η υπ' αριθ. 2156/1-10-2010 συμβολαιογραφική πράξη λύσης, με 
βάση το υπ' αριθ. 6/27-9-2010 αντίγραφο πρακτικού ΓΣ». 
 
Σχετικά : Επιστολή σας, με αρ. πρωτ. 770/17-04-2015 (με αρ. πρωτ. Ε.Σ. 165/20-04-
2015). 
 
Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, σχετικά με την «αντιμετώπιση 
αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, της υπ' αριθ. 14000/9-1-2015 
συμβολαιογραφικής πράξης για τροποποίηση της λύσης της ΕΠΕ με βάση το από 
30-4-2000 αντίγραφο πρακτικού ΓΣ, ενώ είχε ήδη καταχωρηθεί η υπ' αριθ. 2156/1-
10-2010 συμβολαιογραφική πράξη λύσης, με βάση το υπ' αριθ. 6/27-9-2010 
αντίγραφο πρακτικού ΓΣ», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού 
Συμβουλίου μας, έχει ως εξής: 
 
1. Εμμένουμε στην άποψή μας όπως έχει διατυπωθεί και στο υπ' αριθ. πρωτ. 206/22-
10-2014 έγγραφο μας ότι τα λάθη στις επαναλήψεις των διαλυτικών πρέπει να 
αποδεικνύονται από πραγματικά στοιχεία και οπωσδήποτε πριν από την υποβολή 
των αντίστοιχων δηλώσεων μεταβολών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
 
2. Προκείμενου να καταχωρήσετε την υποβληθείσα στις 16-4-2015, υπ' αριθ. 
14000/9-1-2015 συμβολαιογραφική πράξη, περί τροποποίησης της λύσης της ΕΠΕ 
(με επωνυμία ... και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ...), με βάση το από 30-4-2000 αντίγραφο 
πρακτικού ΓΣ επειδή, όπως αναφέρει, εν τοις πράγμασι οι εργασίες της εταιρίας 
έληξαν στις 30-4-2000 και όχι στις 27-9-2010, (όπως προκύπτει από την ήδη 
καταχωρηθείσα υπ' αριθ. 2156/1-10-2010 συμβολαιογραφική πράξη λύσης και θέσης 
σε εκκαθάριση και ορισμού εκκαθαριστή, μετά από απόφαση της ΓΣ των εταίρων 
που καταγράφεται στο υπ' αριθ. 6/27-9-2010 πρακτικό της), θα πρέπει να καλέσετε 
την ενδιαφερομένη να σας υποβάλλει τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας ή κάθε 
άλλο έγγραφο από Δ.Ο.Υ. κλπ, από τα οποία να αποδεικνύονται τα πραγματικά 
γεγονότα. 
 
Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου 
Μιχαήλ Σφακιανάκης 



 
 


