
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία: «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΠΙΤΙ Ι.Κ.Ε.», κεφάλαιο 

(κεφαλαιακές εισφορές): τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000,00€), έδρα και δ/νση: ο Δήμος 

Πάτμου/Δωδεκανήσου, Σκάλα αρ.0 Τ.Κ. 85500, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 150011020000, Α.Φ.Μ. 801139833 

(Δ.Ο.Υ. ΚΩ). 
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Πρακτικό αποφάσεων της μοναδικής διαχειρίστριας και νόμιμης εκπροσώπου 

της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία: «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΠΙΤΙ 

Ι.Κ.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 150011020000, που αφορά: 

α) την βεβαίωση της ολοσχερούς καταβολής του αρχικού κεφαλαίου, (κεφαλαιακές 

εισφορές): τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000,00€), σύμφωνα με το άρθρο 5 του 

καταστατικού της εταιρείας με κωδικό αριθμό καταχώρησης της σύστασης μέσω e-

Υ.Μ.Σ. στο Γ.Ε.ΜΗ.: 150011020000/08-04-2019, και σε συνδυασμό με: την παρ.4 

του άρθρου 77 του ν.4072/2012, με τα άρθρα: 92,94, την περίπτ. θ του άρθρου 95, και 

του άρθρου 97 του ν. 4635/2019. 

Πρακτικό αποφάσεων της 08/05/2019 

Της μοναδικής διαχειρίστριας (σύμφωνα με τα άρθρα 64,66,67, και της παρ.4 

του άρθρου 77 του ν.4072/2012)  

Στον  Δήμο Πάτμου/Δωδεκανήσου σήμερα την 08/05/2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 

17:00 μ.μ. προσήλθε, στην Δ/νση Σκάλα αρ.0 Τ.Κ. 85500, καταστατική έδρα της 
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και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 150011020000, η μοναδική διαχειρίστρια & νόμιμη εκπρόσωπος 

αυτής, κα  Στυλιανή Γρύλλη του Γεωργίου Γρύλλη και της Μαρίας Καλατζή, 

αγρότισσα, κάτοικος Δήμου Πάτμου/Δωδεκανήσου, επί της οδού Σκάλα, αρ. 0, Τ.Κ. 

85500, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΕ453464, κάτοχος Α.Φ.Μ. 108100254(Δ.Ο.Υ.ΚΩ), 

υπηκοότητας Ελληνικής, με προσωπική της μέριμνα και ευθύνη, προκειμένου να 

αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που αφορά την εταιρεία. 

 

Θέμα  1ο). Η βεβαίωση της ολοσχερούς καταβολής του αρχικού κεφαλαίου, της 

μοναδικής διαχειρίστριας , κατά την παρ.4 του άρθρου 77 του ν.4072/2012. 

Ως προς το 1ο θέμα, η μοναδική διαχειρίστρια της εταιρείας λαμβάνοντας υπ’ όψη: 

1). την παρ. 4 του άρθρου 77 του ν.4072/2012 περί ολοσχερούς καταβολής του 

αρχικού κεφαλαίου της εταιρείας,  

2). το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας με κωδικό αριθμό καταχώρησης της 

σύστασης μέσω e-Υ.Μ.Σ. στο Γ.Ε.ΜΗ.: 154072520000/17-02-2020, και 

3). τις ταμειακές αποδείξεις καταβολής με αύξοντα αριθμό 1&2/08-05-2019,όλων 

των εταίρων της Ι.Κ.Ε., που εξέδωσε η εταιρεία δια της μοναδικής διαχειρίστριας & 

νόμιμης εκπρόσωπου αυτής, κας Στυλιανής Γρύλλη του Γεωργίου, προβαίνει 

στην: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΣΧΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΠΟΣΟΥ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (3.000,00€)». 

 

Ειδικότερα εκδόθηκαν οι υπ’ αριθμό αποδείξεις είσπραξης:  

1). 1/08-05-2019 εγγραφής στο Γενικό Ημερολόγιο, δύο χιλιάδων εννιακοσίων 

σαράντα ευρώ (2.940,00€) εκ μέρους του εταίρου Γεωργίου Μικελή του Σεραφείμ 

Μικελή και της Ευαγγελίας Γρύλλη, κάτοικο Δήμου Πάτμου/Δωδεκανήσου, επί της 
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οδού Σκάλα, αρ. 0, Τ.Κ. 85500, κάτοχος Δ.Α.Τ. Τ294566, Α.Φ.Μ. 039733561, 

υπηκοότητας Ελληνικής.  

2). 2/08-05-2020  εγγραφής στο Γενικό Ημερολόγιο, εξήντα ευρώ (60,00€) εκ μέρους 

της εταίρου Στυλιανής Γρύλλη του Γεωργίου Γρύλλη και της Μαρίας Καλατζή, 

αγρότισσας, κάτοικου Δήμου Πάτμου/Δωδεκανήσου, επί της οδού Σκάλα, αρ. 0, Τ.Κ. 

85500, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΕ453464, κάτοχος Α.Φ.Μ. 108100254(Δ.Ο.Υ.ΚΩ), 

υπηκοότητας Ελληνικής. 

Τα ως άνω χρήματα καταχωρήθηκαν στο ημερολόγιο ταμείου της Ι.Κ.Ε., και 

πιστοποιείται ότι καταχωρήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο στο Ισοζύγιο Γενικού 

Καθολικού. 

Η Μοναδική διαχειρίστρια 

 

 

 

Στυλιανή Γρύλλη του Γεωργίου 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


