
Εταιρική διαφάνεια εμπορική ιστοσελίδα του άρθρου 47 του ν.4072/2012, της Ιδιωτικής 
ΚεφαλαιουχικήςΕταιρείας με τα στοιχεία : 
 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 
ΤΟΥ ν.4072/2012, ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :  

Επωνυμία : «ΛΕΡΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ι.Κ.Ε.»,τον 
διακριτικό τίτλο: «ΛΕΡΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ι.Κ.Ε.» (για τις 
διεθνείς συναλλαγές “LEROS SEAWAYS P.C.”). 

Εταιρικό κεφάλαιο: Το συνολικό κεφάλαιο της εταιρίας 
ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ(25.000,00€), και 
σχηματίζεται από δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) μερίδια 
κεφαλαιακών εισφορών,ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ 
(10,00€) έκαστοπου αντιστοιχούν δύο χιλιάδες πεντακόσια 
(2.500)εταιρικά μερίδια. 

Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας 
ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) μερίδια 
κεφαλαιακών εισφορών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ 
(10,00€) έκαστο. 

ΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ των εταίρων και ιδρυτών 
αυτής,έχουν ως εξής: 

1).Ο ΝικήταςΓρύμπιλλος,κάτοικοςΔήμουΛέρου/Δωδεκανήσου, 
δ/νσηΛακκίαρ. 0 Τ.Κ.85400,κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας 
πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ(5.500,00€) και έλαβε 
πεντακόσια πενήντα (550) εταιρικά μερίδια. 

2).Η Σταυρούλα Σκαλιέρη, κάτοικοςΔήμου Πειραιά/Αττικής 
δ/νση οδός Αδριανουπόλεωςαρ. 9, Πειραιάς Τ.Κ.18543, 
κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας πέντε χιλιάδες πεντακόσια 
ευρώ (5.500,00 € ) και έλαβε πεντακόσια πενήντα (550) 
εταιρικά μερίδια. 

3). Ο Δημητρίος/Νέστωρας Χαρινός, κάτοικος Δήμου Λέρου 
/Δωδεκανήσου, δ/νσηΛακκίαρ. 0 Τ.Κ.85400,κατέβαλε στο 
ταμείο της εταιρείας πέντε χιλιάδες πεντακόσια 
ευρώ(5.500,00€) και έλαβε πεντακόσια πενήντα (550) εταιρικά 
μερίδια. 
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4). Ο Σταύρος Εμμανουήλ,κάτοικος Δήμου Λέρου 
/Δωδεκανήσου, δ/νσηΛακκίαρ. 0 Τ.Κ.85400,κατέβαλε στο 
ταμείο της εταιρείας πέντε χιλιάδες πεντακόσια 
ευρώ(5.500,00€) και έλαβε πεντακόσια πενήντα (550) εταιρικά 
μερίδια. 

5). Ο AlessandroBaldisseraPaccetti, κάτοικος Δήμου 
Λειψών/Δωδεκανήσου δ/νση Λειψοί αρ. 0 Τ.Κ.85001, 
κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας τρεις χιλιάδες ευρώ 
(3.000,00€) και έλαβετρακόσια (300) εταιρικά μερίδια. 

ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: Δεν υφίστανται. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ : Δεν υφίστανται. 

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 147784420000 

ΑΦΜ : 801046708(Δ.Ο.Υ.ΚΩ) 

 Έδρα : Νομός ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ/Δήμος ΛΕΡΟΥ / ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
/Πόλη ΛΑΚΚΙ 

Περιοχή ΛΑΚΚΙ/Οδός ΛΑΚΚΙ/Αριθμός 0 Τ.Κ. 85400. 

Διοίκηση :ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΡΥΜΠΙΛΛΟΣτου ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ -
 Διαχειριστής από 11/10/2018. 

Ημ/νία Σύστασης : 11/10/2018. 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
α/α Τίτλος Ημερομηνία 

      

      

      

      

      



Εταιρική διαφάνεια εμπορική ιστοσελίδα του άρθρου 47 του ν.4072/2012, της Ιδιωτικής 
ΚεφαλαιουχικήςΕταιρείας με τα στοιχεία : 
 

 

      

      


