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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Καηατώρηζες ζηο Γεληθό Δκπορηθό Μεηρώο, ζηοητείωλ ηες Δηαηρείας κε ηελ επωλσκία ΔΜΔΛΙΓΗ ΑΒΒΑ ΚΑΙ ΙΑ
Ο.Δ., θαη αρηζκό ΓΔΜΗ 114161052000.

Σελ 22/02/2021 θαηατωρίζζεθε ζηο Γεληθό Δκπορηθό Μεηρώο µε Κωδηθό Αρηζµό Καηατώρηζες 2485322, ηο από
12/02/2021 ζσκθωλεηηθό ηωλ εηαίρωλ ηες εηαηρείας κε ηο οποίο ηροποποηήζεθε ηο άρζρο 3, σηο θαηαζηαηηθό ηες εηαηρείας
κε ηελ επωλσκία «ΔΜΔΛΙΓΗ ΑΒΒΑ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Δ.», θαη αρηζκό Γ.Δ.ΜΗ. 114161052000.
Σελ ίδηα εκεροκελία θαηατωρίζζεθε ζηο Γεληθό Δκπορηθό Μεηρώο οιόθιερο ηο λέο θείκελο θαηαζηα ηηθού καδί κε ηης
ηροποποηήζεης ηοσ. Σο λέο θείκελο ηοσ θαηαζηαηηθού είλαη ζσλεκκέλο θαη αποηειεί αλαπόζπαζηο κέρος ηες παρούζας
αλαθοίλωζες.
ΓΙΑ ΣΗΝ Τ.Γ.Δ.ΜΗ.
Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ
ΔΛΙΑΒΔΣ ΣΙΑΡΔΑ

H γλεζηόηεηα ηοσ παρόληος κπορεί λα επηβεβαηωζεί από ηο https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx
Kοινοποίηση:
ΔΜΔΛΙΓΗ ΑΒΒΑ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Δ.
ΟΤΜΒΔΡΣΟΤ ΑΡΓΤΡΟΤ 24, 62125, ΔΡΡΔ

Αρ. Μητρώου ΓΕΜΗ: 114161052000

ΑΦΜ: 999219815

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Στις Σέρρες σήµερα την 12η Φεβρουαρίου 2021 οι κάτωθι υπογεγραµµένοι:
Α) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΜΕΛΙΔΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ, κάτοικος Σερρών,
οδός Γράµµου 17, κάτοχος του υπ’ αρ. ΑΗ 849419 ΔΑΤ και µε ΑΦΜ
046453436,
Β) ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΝΟΥΚΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, κάτοικος Σερρών, οδός
Εθνικής Αντίστασης 42, κάτοχος του υπ’ αρ. Κ 580426 ΔΑΤ και µε ΑΦΜ
033494859.
Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
Α. Οι δύο πρώτοι των συµβαλλοµένων µε το από 27-3-2006 ιδιωτικό
συµφωνητικό έχουν συστήσει µεταξύ τους οµόρρυθµη εταιρία µε την επωνυµία
«ΣΕΜΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» µε έδρα την πόλη των Σερρών (οδός
Ουµβέρτου Αργυρού 4) µε σκοπό: α) κατασκευή και εµπορία παντός είδους
επίπλων καθώς και η επισκευή και επιδιόρθωση επίπλων, β) η εµπορία
ηλεκτρικών συσκευών, γ) η εµπορία ειδών υγιεινής, δ) εισαγωγή - εξαγωγή
πριστής και επεξεργασµένης ξυλείας, ε) επεξεργασία και εµπορία ξύλου, στ) οι
εισαγωγές - εξαγωγές - εµπόριο : i) ειδών επιπλοποιίας, ii) τεχνητής ξυλείας
καθώς και κάθε συναφούς είδους µε την επιπλοποιία. Με εταιρικό κεφάλαιο
Δέκα χιλιάδες Ευρώ (10.000 €). Συµµετέχουν στα αποτελέσµατα της χρήσεως
(κέρδη και ζηµίες) µε ποσοστό 98% ο πρώτος και 2% η δεύτερη, µε τους όρους
και συµφωνίες που περιλαµβάνονται στο εταιρικό της το οποίο δηµοσιεύθηκε
από τον Γραµµατέα του Πρωτοδικείου Σερρών µε την υπ’ αρ. 100/2006 πράξη
του, έχοντας καταβάλλει το ανάλογο χαρτόσηµο και τα δικαιώµατα του Τ.Ν.
Β. Με το από 30-8-2016 ιδιωτικό συµφωνητικό και κωδικό αριθµό
καταχώρησης

744142

στις

υπηρεσίες

του

Γ.Ε.Μ.Η., τροποποίησαν

το

καταστατικό ως προς τα ακόλουθα:
i) Η Αγγελική Ζαχαράκη του Γεωργίου, επώλησε, µεταβίβασε και
παραχώρησε το ποσοστό εταιρικής συµµετοχής της 2% (περιλαµβανοµένων και
των κερδών) στον Παύλο Μανούκη του Κωνσταντίνου έναντι του ποσού των 100

€ και αποξενώθηκε πλήρως από κάθε συµµετοχή της στην εταιρία. Κατόπιν
τούτου, τα µέλη της οµορρύθµου εταιρίας είναι ο 1ος και ο 2ος των εδώ
συµβαλλοµένων µε ποσοστό εταιρικής συµµετοχής 98% ο πρώτος και 2% ο 2ος.
Ρητά συµφωνήθηκε µεταξύ των συµβαλλοµένων ότι, ο 2ος των εδώ
συµβαλλοµένων δεν ευθύνεται για τυχόν χρέη της εταιρίας τα οποία γεννήθηκαν
σε χρόνο προγενέστερο της εισόδου του σε αυτήν.
ii) Oι συµβαλλόµενοι τροποποίησαν το άρθρο 4 του καταστατικού της
εταιρίας στο οποίο προσετέθη η ακόλουθη παράγραφος:
Σε περίπτωση που ο 3ος των συµβαλλοµένων επιθυµεί τη µεταβίβαση της
εταιρικής του συµµετοχής ο 1ος των συµβαλλοµένων θα έχει δικαίωµα προτίµησης
εξαγοράς, του συνόλου ή µέρους αυτής, έναντι παντός τρίτου και µόνον σε
περίπτωση που δεν το επιθυµεί θα µπορεί αυτή να διατεθεί σε τρίτο πρόσωπο. Για
τη µεταβίβαση ο 1ος των συµβαλλοµένων πρέπει να ειδοποιηθεί από τον 3ο των
συµβαλλοµένων εγγράφως, η δε αποδοχή ή απόρριψη της προτάσεως εξαγοράς θα
πρέπει να συντελεστεί από αυτόν, επίσης εγγράφως, εντός µηνός από την
ειδοποίηση.
iii) Οι συµβαλλόµενοι προσέθεσαν 2η παράγραφο στο άρθρο 7 του
καταστατικού της εταιρίας, µε το ακόλουθο περιεχόµενο:
Η απογραφή και ο ισολογισµός θα καθίστανται οριστικοί και απρόσβλητοι, αν
οι εταίροι δεν προσβάλλουν αυτούς σε προθεσµία τριών µηνών από την σύνταξή
τους.
Γ. Με το από 07/07/2020 ιδιωτικό συµφωνητικό και µε κωδικό αριθµό
καταχώρησης 2175486 στις υπηρεσίες του Γ.Ε.Μ.Η. τροποποίησαν το καταστατικό
ως προς τα ακόλουθα:
i) Διορθώσαν στο άρθρο 1 τον οδικό αριθµό της έδρας από το
εσφαλµένο «4» στο ορθό «24».
ii) Στο άρθρο 3 «Σκοπός και αντικείµενο εργασιών της εταιρίας» στην 1η
παράγραφο προσετέθη ως σκοπός το « ζ) εµπόριο ειδών - µέσων ατοµικής
προστασίας (αντισηπτικά, γάντια, µάσκες προστασίας προσώπου κάθε
είδους, ποδιές) κλπ συναφή είδη.

iii) Στο άρθρο 4 παράγραφος 2 η φράση 3ος των συµβαλλοµένων
αντικατεστάθη µε την φράση 2ος συµβαλλοµένων
Δ. Ηδη µε το παρόν οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν στα ακόλουθα: Στο
άρθρο 3 «Σκοπός και αντικείµενο εργασιών της εταιρίας» στην 1η παράγραφο
προστίθενται ως σκοποί και αντικείµενο εργασιών τα ακόλουθα:
η) Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων κατοικιών και γης βάσει αµοιβής ή
σύµβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονοµεριστικής µίσθωσης,
θ) Υπηρεσίες πώλησης ιδιοκτησιών χρονοµεριστικής µίσθωσης
έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
ι) κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες ,
προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις).
κ) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα.
λ) Εµπορικός αντιπρόσωπος µεσολάβησης στην πώληση φρούτων
και λαχανικών.
µ) Υπηρεσίες χώρων στάθµευσης,
i) Υπηρεσίες υπαίθριου χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων,
ii) Υπηρεσίες χώρου στάθµευσης επιβατικών αυτοκινήτων κάθε
είδους µεταφορικών µέσων και τροχόσπιτων,
iii) Υπηρεσίες χώρων στάθµευσης µοτοσυκλετών.
Κατά τα λοιπά παραµένουν ως έχουν οι όροι του καταστατικού.
------Οι διατάξεις του καταστατικού κωδικοποιούνται πλέον ως ακολούθως:
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ µε την επωνυµία «ΣΕΜΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
Η ιδρυόµενη µε το παρόν εταιρία είναι οµόρρυθµη, έτσι όλοι οι
εταίροι αυτής ενέχονται έναντι τρίτων για τις υποχρεώσεις της εταιρίας µαζί µε
αυτήν καθένας εις ολόκληρον και απεριόριστα.
Άρθρο 1: Εδρα της εταιρίας ορίζεται η πόλη των Σερρών και µάλιστα

το επί της οδού Ουµβέρτου Αργυρού 24 κατάστηµα. Η εταιρία µπορεί να
ιδρύει παράλληλα και άλλες εγκαταστάσεις όπως υποκαταστήµατα και εκθέσεις
στην πόλη των Σερρών και αλλού στην Ελλάδα.
Άρθρο 2: Επωνυµία της εταιρίας ορίζεται η «ΣΕΜΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε.» µε την οποία θέλει να εµφανίζεται και συναλλάσσεται.
Άρθρο 3: Σκοπός και αντικείµενο των εργασιών της εταιρίας
είναι: α) Η κατασκευή και εµπορίας παντός είδους επίπλων καθώς και η
επισκευή - επιδιόρθωση επίπλων, β) Η εµπορία οικιακών ηλεκτρικών συσκευών,
γ) Η εµπορία ειδών υγιεινής, δ) Εισαγωγή - εξαγωγή πριστής και επεξεργασµένης
ξυλείας, ε) Επεξεργασία και εµπορία ξύλου, στ) Οι εισαγωγές - εξαγωγές εµπόριο: i) ειδών επιπλοποιίας ii) τεχνητής ξυλείας καθώς και κάθε συναφούς
είδους µε την επιπλοποιία. ζ) εµπόριο ειδών - µέσων ατοµικής προστασίας
(αντισηπτικά, γάντια, µάσκες προστασίας προσώπου κάθε είδους, ποδιές) κλπ
συναφή είδη. η) Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων κατοικιών και γης βάσει αµοιβής ή
σύµβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονοµεριστικής µίσθωσης, θ) Υπηρεσίες
πώλησης ιδιοκτησιών χρονοµεριστικής µίσθωσης έναντι αµοιβής ή βάσει
σύµβασης ι) κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες ,
προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις). κ) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από φωτοβολταϊκά συστήµατα. λ) Εµπορικός αντιπρόσωπος µεσολάβησης στην
πώληση φρούτων και λαχανικών. µ) Υπηρεσίες χώρων στάθµευσης, i) Υπηρεσίες
υπαίθριου χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων, ii) Υπηρεσίες χώρου στάθµευσης
επιβατικών αυτοκινήτων κάθε είδους µεταφορικών µέσων και τροχόσπιτων, iii)
Υπηρεσίες χώρων στάθµευσης µοτοσυκλετών.
Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρία µπορεί να συνιστά µετά
φυσικών προσώπων ή άλλων εταιριών, εταιρίες παντός τύπου, όπως επίσης να
συµµετέχει και συνεργάζεται µε επιχειρήσεις ή εταιρίες υφιστάµενες ή
µέλλουσες να δηµιουργηθούν και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο
σκοπό.
Άρθρο 4: Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται αόριστη, που µπορεί
όµως να λυθεί οποτεδήποτε µε κοινή συµφωνία των εταίρων. Οποιοδήποτε µέλος
της εταιρίας µπορεί να αποχωρήσει από αυτήν, αναλαµβάνοντας την αναλογία
του στην καθαρή Θέση της εταιρικής περιουσίας, αφού γνωστοποιήσει τρεις

τουλάχιστον µήνες ενωρίτερα την απόφασή του αυτή στα υπόλοιπα µέλη της
εταιρίας.
Σε περίπτωση που ο 2ος των συµβαλλοµένων επιθυµεί τη µεταβίβαση
της εταιρικής του συµµετοχής ο 1ος των συµβαλλοµένων θα έχει δικαίωµα
προτίµησης εξαγοράς, του συνόλου ή µέρους αυτής, έναντι παντός τρίτου και
µόνον σε περίπτωση που δεν το επιθυµεί θα µπορεί αυτή να διατεθεί σε τρίτο
πρόσωπο. Για τη µεταβίβαση ο 1ος των συµβαλλοµένων πρέπει να ειδοποιηθεί
από τον 2ο των συµβαλλοµένων εγγράφως, η δε αποδοχή ή απόρριψη της
προτάσεως εξαγοράς θα πρέπει να συντελεστεί από αυτόν, επίσης εγγράφως,
εντός µηνός από την ειδοποίηση.
Άρθρο 5: Κεφάλαιο της εταιρίας, για την επίτευξη του εταιρικού
σκοπού, κάθε εταίρος συνεισέφερε και κατέθεσε στο Ταµείο της εταιρίας ο µεν
πρώτος το ποσό των 9.800 ευρώ η δε δεύτερη το ποσό των 200 ευρώ,
ανερχοµένου έτσι του συνολικού κεφαλαίου στο ποσό των 10.000 ευρώ. Οιεταίροι συµµετέχουν κατά το ανωτέρω ποσοστό στα κέρδη και στις ζηµίες της
εταιρίας ως και επί του προϊόντος της εκκαθαρίσεως, ήτοι ο µεν πρώτος σε
ποσοστό 98% , o δε δεύτερος σε ποσοστό 2%.
Άρθρο 6: Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρίας ορίζεται ο εκ
των εταίρων Σάββας Σεµελίδης του Σταύρου και της Σοφίας, ο οποίος από
µόνος του διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπεί νόµιµα την
εταιρία ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής, των
Τραπεζικών Ιδρυµάτων και γενικά ενώπιον τρίτου. Η υπογραφή αυτού και µόνον
κάτω από την εταιρική επωνυµία δεσµεύει και υποχρεώνει την εταιρία
απεριόριστα, ακόµη και σε συναλλαγµατικές, γραµµάτια, δάνεια και άλλα
σχετικά. Ο διαχειριστής θα µπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας
έναντι τρίτων, νοµικών και φυσικών, προσώπων καθώς και των Δηµοσίων
Υπηρεσιών σε τρίτο πρόσωπο µόνον κατόπιν ειδικής συµβολαιογραφικής
πληρεξουσιότητος.
Άρθρο 7: Στο τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους Θα γίνεται απογραφή
και θα υπολογίζονται τα καθαρά κέρδη της εταιρίας, που για τον τρόπο διάθεσής
των θα αποφασίζουν οι εταίροι. Με κοινή όµως, συµφωνία των εταίρων κέρδη
µπορούν να διανεµηθούν και προ τον πέρατος του έτους εφόσον υφίστανται.
Η απογραφή και ο ισολογισµός θα καθίστανται οριστικοί και

απρόσβλητοι, αν οι εταίροι δεν προσβάλλουν αυτούς σε προθεσµία τριών µηνών
από την σύνταξή τους
Άρθρο 8: Σε περίπτωση, ο µη γένοιτο, θανάτου κάποιου από τους
εταίρους, η εταιρία δεν διαλύεται αλλά συνεχίζεται µεταξύ των υπολοίπων, οι δε
κληρονόµοι αναλαµβάνουν την αναλογία του αποβιώσαντος στην καθαρή
περιουσία της εταιρίας.
Άρθρο 9: Την διάλυση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής, που
την διενεργούν όλοι οι τότε εταίροι. Εκκαθαριστές διορίζονται όλοι οι εταίροι.
Κατά την εκκαθάριση ρευστοποιούνται όλα τα περιουσιακά στοιχεία της
εταιρίας, εξοφλούνται τα προς τρίτους χρέη αυτής, αποδίδονται οι εισφορές των
εταίρων και το αποµένον υπόλοιπο διανέµεται µεταξύ των εταίρων.
Άρθρο 1Ο: Κάθε ζήτηµα που αφορά την εταιρία και δεν προβλέπεται
από το παρόν καταστατικό λύνεται µε κοινή συµφωνία των εταίρων. Επίσης
υποχρεωτικά µε διαιτησία Θα λύνεται κάθε διαφωνία σχετικά µε τα εταιρικά
πράγµατα.
Αρθρο 11: Αναφέρεται ότι ως προς τα λοιπά θα διέπουν τις σχέσεις των
εταίρων και της εταιρίας και θα έχουν εφαρµογή οι σχετικές διατάξεις του
Νόµου .
Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε από
τους συµβαλλόµενους.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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