ΑΙΣΗΗ – ΓΗΛΩΗ
ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΟ Γ.Δ.ΜΗ.
ΟΜΟΡΡΤΘΜΩΝ/ΔΣΔΡΟΡΡΤΘΜΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ

Ππορ ηο
ΔΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΟ
ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΗΣΡΩΟΤ / Τπηρεζία Γ.Δ.ΜΗ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ :
ΔΠΩΝΤΜΙΑ : _____________________________
________________________________________
ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ : _____________________
_______________________________________
Αριθμός

(καηατώριζης

ζύζηαζης)

ζηο

Πρφηοδικείο : __________________________

Παρακαλούμε όπφς εγγράυεηε, ζύμθυνα με
ηην Τ.Α. Κ1-941/27-4-2012 (ΦΔΚ 1468/ Β/ 2012),
ηην εηαιρεία μας ζηο ΓΔΜΗ και για ηο ζκοπό
αςηό, ζας σποβάλλοσμε ηα καηφηέρφ ζηοιτεία
και έγγραθα, πος απαιηούνηαι ζηο Παπάπηημα ηηρ
Τ.Α. αςηήρ, (όπυρ έσοςν θευπηθεί για ηην
καηασώπιζη και ηην ηήπηζή ηυν, από ηην απμόδια
για ηην ηήπηζη ηυν Βιβλίυν ΟΔ/ΔΔ απσή
(Ππυηοδικείο) :

ΑΡ. ΓΔΜΗ : _____________________________
Α.Μ. ΔΒΔΑ : ____________________________
Α.Φ.Μ. : ________________________________
ΟΓΟ : ____________________ΑΡΙΘ. : ______
Σ.Κ. : _________ΠΔΡΙΟΥΗ : ________________
Σηλ. : _________________________________
Fax. : _________________________________
E-Mail : ________________________________
ΣΟΙΥΔΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ:
ΔΠΩΝΤΜΟ: ______________________________
ΟΝΟΜΑ: ________________________________

1. Σο ιζσύον καηαζηαηικό ηηρ ΟΔ/ΔΔ,όπυρ
αςηό έσει διαμοπθυθεί ζε ενιαίο κείμενο ή (αν
αςηό δεν έσει διαμοπθυθεί ζε ενιαίο κείμενο):
1.1. Tο απσικό καηαζηαηικό και
1.2. Όλερ ηιρ ηποποποιήζειρ ηος (πος είναι : .......)

2. Σςσόν διαλςηικό ή καηαγγελία ή δικαζηική
απόθαζη για ηη λύζη ηηρ.
3. Σςσόν δικαζηική απόθαζη ή κήπςξη ηηρ
εηαιπείαρ ζε πηώσεςζη.

Δπίζηρ ςποβάλλοςμε και ηλεκηπονικά (τηθιακά)
ανηίγπαθα ηυν υρ άνυ εγγπάθυν.

ΟΓΟ : ____________________ΑΡΙΘ. : ______
Σ.Κ. : ________ΠΔΡΙΟΥΗ : _________________
Σηλ. : _________________________________
Fax. : _________________________________
E-Mail : _________________________________
Ο/Η Αιηών/ούζα

ΑΘΗΝΑ, ___ / ______ / 2012

(Τπογπαθή/ Ονομαηεπώνςμο)

Η παρούζα αίηηζη ζσμπληρώνεηαι (και
ζηις δύο όυεις) και σπογράθεηαι ΜΟΝΟ
από ηο νόμιμο εκπρόζφπο ηης Δηαιρείας
και επέτει θέζη σπεύθσνης δήλφζης.

Κωδικός:

Αριθμός Έκδοζης: 1

Για
κάθε
καηατώρηζη
ζηο
ΓΔΜΗ
(καηαζηαηικό,
ηροποποιήζεις
κ.λπ.)
καηαβάλλεηαι ηέλος 10,00 € (ζύμθυνα με ηην
εγκύκλιο Κ1-1184/12-06-2012 ηος ΓΓΔ).

Ημ/νία Έκδοζης: 25.06.12

Σελ. 1

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ : _____________________________________________________
______________________________________________________________
2. ΑΡΜΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ ΠΡΩΣΟΓΙΚΔΙΟ : _________________
3. ε πεπίπηυζη πος ζηο ςποβαλλόμενο ζηοισείο /έγγπαθο (καηαζηαηικό κ.λπ.)
αναγπάθονηαι ηα Α.Φ.Μ. ηυν εηαίπυν, εκπποζώπυν, ζςμπληπώζηε ηον κάηυθι πίνακα:
ΔΣΑΙΡΟΙ
Α.Φ.Μ.

ΔΠΩΝΤΜΟ ή ΔΠΩΝΤΜΙΑ [Σε περίπτωση ποσ εταίρος

δεν

ΟΝΟΜΑ

σε ΟΕ/ΕΕ είναι άλλη εταιρεία (Νομικό Πρόσωπο)]

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΔ / ΝΟΜΙΜΟΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ
Α.Φ.Μ.
ΔΠΩΝΤΜΟ

ΟΝΟΜΑ

4. Δάν η εηαιρεία έτει λσθεί, αναθέρεηε ηο λόγο λύζης [δηλαδή : Σο διαλςηικό ή ηην ηςσόν
καηαγγελία ή ηην ηςσόν δικαζηική απόθαζη (απιθμό/ ημεπομηνία απόθαζηρ & δικαζηήπιο πος
ηην εξέδυζε)]:________________________________________________________________
____________________________________________________________________
και ζςμπληπώζηε ηον πίνακα με ηα ζηοιτεία ηφν εκκαθαριζηών :
Α.Φ.Μ.

ΔΠΩΝΤΜΟ

ΟΝΟΜΑ

5. Δάν έτει πηφτεύζει αναθέπεηε, ηον απιθμό ηηρ απόθαζηρ και ηο Γικαζηήπιο :___________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Κωδικός:

Αριθμός Έκδοζης: 1

Ημ/νία Έκδοζης: 25.06.12

Σελ. 2

