ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.)
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4072/2012
Στην Καβάλα σήµερα, δέκα εννέα (19) Μαρτίου 2015, ηµέρα Πέµπτη, και στην επί των οδών Αναγεννήσεως
αρ. 2 και ∆αγκλή, έδρα του αστικού συνεταιρισµού περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΣΥ.ΦΑ.Κ. Συν.Π.Ε.»,
ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ :
Επώνυµο
Όνοµα
ΠΙΣΤΟΦΙ∆ΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Επώνυµο πατρός
Πιστοφίδης
Όνοµα πατρός
Πέτρος
Επώνυµο µητρός
Πιστοφίδου
Όνοµα µητρός
Παρθενόπη
Ηµ/νια γέννησης
29 Μαΐου 1950
Τόπος γέννησης
Καβάλα
Επάγγελµα
Φαρµακοποιός
e-mail :
Α.∆.Τ.
ΑΒ-907.925
Εκδούσα αρχή
Τ.Α. Καβάλας
Α.Φ.Μ.
∆.Ο.Υ.
Καβάλας
∆/νση Κατοικίας
Πόλη/τ.κ. Καβάλα, 653 02
οδός/αρ. Κουντουριώτου
Χώρα
Ελλάδα
η οποία εν προκειµένω, και σύµφωνα µε το υπ’ αριθ. 345/1.11.2014 πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ως
άνω συνεταιρισµού, σε συνδυασµό και µε τα άρθρα 36 § 1 και 37 § 1 του καταστατικού του, ενεργεί ως Πρόεδρος
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και νόµιµος εκπρόσωπος του εδρεύοντος στην Καβάλα (Αναγεννήσεως 2 &
∆αγκλή), αστικού συνεταιρισµού περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΣΥ.ΦΑ.Κ. Συν.Π.Ε.» (Α.Φ.Μ. 096067331, ∆.Ο.Υ. Καβάλας), που συστάθηκε
µε την υπ΄ αριθ. 101.761/ 1982 απόφαση του κ. Νοµάρχη Καβάλας και του οποίου το καταστατικό, όπως
τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε µε τις από 25.6.1984, 15.11.1988, 36/13.12.1992, 47/8.12. 1997, από 13.12.2001,
από 19.11.2002, από 25.5.2006 και από 25.2.2010 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Συνεταίρων, οι οποίες
εγκρίθηκαν µε τις υπ΄ αριθ. 113.530/1984, 3/1988, 1/1993, 396/1997, 2/2002, 3/2002, 225/2006, 2/2010 και 3/2011
αποφάσεις και πράξεις του κ. Νοµάρχη Καβάλας και του Ειρηνοδικείου Καβάλας αντιστοίχως, είναι καταχωρηµένο
στα Μητρώα Συνεταιρισµών του ∆ικαστηρίου αυτού, µε αύξοντα αριθµό 169,
Επώνυµο
Όνοµα
2.
ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΑΝΩ
Επώνυµο πατρός
Μαρόπουλος
Όνοµα πατρός
Κυριαζής
Επώνυµο µητρός
Μαροπούλου
Όνοµα µητρός
Ευαγγελία
Ηµ/νια γέννησης
11 Οκτωβρίου 1963
Τόπος γέννησης
Ξάνθη
Επάγγελµα
Φαρµακοποιός
e-mail :
Α.∆.Τ.
ΑΗ-878.910
Εκδούσα αρχή
Α.Φ.Μ.
042065817
∆.Ο.Υ.
∆/νση Κατοικίας
Πόλη/τ.κ. Καβάλα, 650 02
οδός/αρ. Γαλλικής
Χώρα
Ελλάδα
∆ηµοκρατίας 17
Επώνυµο
Όνοµα
3.
ΓΚΑΓΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Επώνυµο πατρός
Γκάγκος
Όνοµα πατρός
Γεώργιος
Επώνυµο µητρός
Γκάγκου
Όνοµα µητρός
Χρυσού
Ηµ/νια γέννησης
14 Φεβρουαρίου 1981
Τόπος γέννησης
Καβάλα
Επάγγελµα
Φαρµακοποιός
e-mail :
Α.∆.Τ.
Ρ-343.746
Εκδούσα αρχή
Α.Φ.Μ.
100493272
∆.Ο.Υ.
∆/νση Κατοικίας
Πόλη/τ.κ. Καβάλα, 652 01
οδός/αρ. ∆αναών 18
Χώρα
Ελλάδα
Επώνυµο
Όνοµα
4.
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ
Επώνυµο πατρός
Θεοδωρίδης
Όνοµα πατρός
Αθανάσιος
Επώνυµο µητρός
Θεοδωρίδου
Όνοµα µητρός
Ασπασία
Ηµ/νια γέννησης
13 Μαΐου 1966
Τόπος γέννησης
Καβάλα
Επάγγελµα
Φαρµακοποιός
e-mail :
Α.∆.Τ.
ΑΕ-890.634
Εκδούσα αρχή
Α.Φ.Μ.
032157685
∆.Ο.Υ.
∆/νση Κατοικίας
Πόλη/τ.κ. Παληό Καβάλας, οδός/αρ. Μ. Μερκούρη 81 Χώρα
Ελλάδα
655 00
Επώνυµο
Όνοµα
5.
ΝΟΥΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Επώνυµο πατρός
Τσελέπης
Όνοµα πατρός
Παναγιώτης
Επώνυµο µητρός
Κάρµα
Όνοµα µητρός
Βασιλική
Ηµ/νια γέννησης
19 Οκτωβρίου 1956
Τόπος γέννησης
Καβάλα
Επάγγελµα
Φαρµακοποιός
e-mail :
1.
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Α.∆.Τ.
ΑΒ-120.117
Εκδούσα αρχή
Α.Φ.Μ.
021970761
∆.Ο.Υ.
∆/νση Κατοικίας
Πόλη/τ.κ. Καβάλα, 652 01
οδός/αρ. Θ. Πουλίδου 37
Χώρα
Ελλάδα
Επώνυµο
Όνοµα
6.
ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Επώνυµο πατρός
Πασχαλίδης
Όνοµα πατρός
Γεώργιος
Επώνυµο µητρός
Πασχαλίδου
Όνοµα µητρός
Ελένη
Ηµ/νια γέννησης
8 Φεβρουαρίου 1960
Τόπος γέννησης
Κοµοτηνή
Επάγγελµα
Φαρµακοποιός
e-mail :
Α.∆.Τ.
ΑΕ-890.187
Εκδούσα αρχή
Α.Φ.Μ.
∆.Ο.Υ.
∆/νση Κατοικίας
Πόλη/τ.κ. Καβάλα, 654 03
οδός/αρ. Αγ. Λαύρας …
Χώρα
Ελλάδα
η οποία εν προκειµένω ενεργεί ως οµόρρυθµος εταίρος και νόµιµος εκπρόσωπος της εδρεύουσας στην Καβάλα
(Ερυθρού Σταυρού 1), οµόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & Σία Ο.Ε.»
(Α.Φ.Μ. 999351525), δυνάµει του 5ου άρθρου του συντεταγµένου µε την υπ΄ αριθ. 8.380/1-9-2008 πράξη της
Συµβολαιογράφου Ευθυµίας Λαζίδου και καταχωρηµένου στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας (αρ.
κατ.: 358/4-9-2008) και στο Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. κατ.: 123238899000), καταστατικού της, όπως αυτό ισχύει,
Επώνυµο
Όνοµα
7.
ΠΙΣΤΟΦΙ∆ΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Επώνυµο πατρός
Πιστοφίδης
Όνοµα πατρός
Πέτρος
Επώνυµο µητρός
Πιστοφίδου
Όνοµα µητρός
Παρθενόπη
Ηµ/νια γέννησης
.21 Μαΐου 1961
Τόπος γέννησης
Καβάλα
Επάγγελµα
Φαρµακοποιός
e-mail :
Α.∆.Τ.
Εκδούσα αρχή
Α.Φ.Μ.
∆.Ο.Υ.
∆/νση Κατοικίας
Πόλη/τ.κ. Καβάλα, 653 02
οδός/αρ. Κοµνηνών 52
Χώρα
Ελλάδα
η οποία εν προκειµένω ενεργεί ως οµόρρυθµος εταίρος και νόµιµος εκπρόσωπος της εδρεύουσας στην Καβάλα
(Κουντουριώτου 20), οµόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Κ.
ΠΙΣΤΟΦΙ∆ΟΥ – Μ. ΠΙΣΤΟΦΙ∆ΟΥ – Π. ΠΙΣΤΟΦΙ∆ΟΥ Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ. 081665383), δυνάµει του 6ου άρθρου
του συντεταγµένου µε την υπ΄ αριθ. 6.701/30-5-2006 πράξη της Συµβολαιογράφου Ευθυµίας Λαζίδου και
καταχωρηµένου στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας (αρ. κατ.: 200/1-6-2006) και στο Γ.Ε.ΜΗ. (αρ.
κατ.: 122250499000), καταστατικού της, όπως αυτό ισχύει και
Επώνυµο
Όνοµα
8.
ΚΟΚΚΙΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Επώνυµο πατρός
Κοκκίνης
Όνοµα πατρός
Εµµανουήλ
Επώνυµο µητρός
Κοκκίνη
Όνοµα µητρός
Ευµορφία
Ηµ/νια γέννησης
2 Οκτωβρίου 1976
Τόπος γέννησης
Καβάλα
Επάγγελµα
Φαρµακοποιός
e-mail :
Α.∆.Τ.
ΑΗ-878.256
Εκδούσα αρχή
Α.Φ.Μ.
129253708
∆.Ο.Υ.
∆/νση Κατοικίας
Πόλη/τ.κ. Παληό ∆ήµου
οδός/αρ. Μ. Μερκούρη
Χώρα Ελλάδα
Καβάλας, 655 00
124
ο οποίος εν προκειµένω ενεργεί ως οµόρρυθµος εταίρος και νόµιµος εκπρόσωπος της εδρεύουσας στους Φιλίππους
∆ήµου Παγγαίου, ετερόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ & Σία Ε.Ε.» (Α.Φ.Μ.
997772754), δυνάµει του 1ου άρθρου του συντεταγµένου µε την υπ΄ αριθ. 800/29-8-2011 πράξη της
Συµβολαιογράφου Βασιλικής Λαµπαδίτη και καταχωρηµένου στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας (αρ.
κατ.: 286/31-8-2011) και στο Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. κατ.: 117397230000) καταστατικού της, όπως αυτό ισχύει, και
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
- ν α σ υ σ τ ή σ ο υ ν Ι ∆ Ι Ω Τ Ι Κ Η Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Υ Χ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α ( Ι . Κ . Ε . ) , κατά την έννοια και
τις διατάξεις των άρθρων 43 επόµενα του Ν. 4072/2012 και των λοιπών συνεφαρµοστέων νοµοθετικών
διατάξεων, τηρουµένης της διαδικασίας του άρθρου 5Α του Ν. 3853/2010, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο
117 § 3 του Ν. 4072/2012 και την ΥΑ Κ1-802/23-3-2011 (όπου έχει εφαρµογή), και
- σ υ ν ο µ ο λ ό γ η σ α ν , σ υ µ φ ώ ν η σ α ν κ α ι α π ο δ έ χ θ η κ α ν ότι τα στοιχεία της νοµικής της
προσωπικότητας της εταιρείας αυτής, ο τρόπος διοίκησης και γενικότερης λειτουργίας της, οι σχέσεις µεταξύ των
εταίρων και οι υποχρεώσεις τους από τη συµµετοχή τους σ΄ αυτήν έναντι των τρίτων θα διέπονται από τις
ανωτέρω νοµοθετικές διατάξεις, αλλά και από τους όρους του παρόντος συµφωνητικού, που συνιστά ΤΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της εταιρείας και έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
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Ι∆ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυµία
1. Συστήνεται µεταξύ των ανωτέρω συµβαλλοµένων και ιδρυτών, και µε το παρόν, ιδιωτική κεφαλαιουχική
εταιρεία, κατά την έννοια και τις διατάξεις των άρθρων 43 επόµενα του Ν. 4072/2012 και κάθε άλλης συναφούς
νοµοθετικής διάταξης, όπως ισχύουν σήµερα, µε την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής µορφής.
2. Επωνυµία της εταιρείας αυτής είναι «MEDICAL GROUP ΚΑΒΑΛΑΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική
Εταιρεία». Αυτή τίθεται στη σφραγίδα της, στα έντυπα που χρησιµοποιεί στις συναλλαγές της µε τους τρίτους και
συνοδεύει κάθε πράξη που διενεργείται και δεσµεύει την εταιρεία.
3. Η εταιρεία φέρει και τον διακριτικό τίτλο «MEDICAL GROUP ΚΑΒΑΛΑΣ Ι.Κ.Ε.», o οποίος θ’
απολαµβάνει της ανάλογης µε την επωνυµία της, προστασίας, µε µέριµνα των εταίρων.
4. Για τις ανάγκες των συναλλαγών της µε επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν στις συναλλαγές τους, για
οποιονδήποτε λόγο, άλλη γλώσσα, τόσο η επωνυµία, όσο και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας µπορούν να
αποδίδονται ολόκληροι στην αγγλική γλώσσα, ως «KAVALA MEDICAL GROUP Private Company» ή
«KAVALA MEDICAL GROUP P.C.».
Άρθρο 2
Έδρα
1. Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται η Καβάλα, του ∆ήµου Καβάλας (∆ηµοτικής Ενότητας Καβάλας) της
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, και ειδικότερα ο ευρισκόµενος στον τρίτο (3ο) όροφο της επί των οδών
Αναγεννήσεως αρ. 2 και ∆αγκλή οικοδοµής, αυτοτελής χώρος γραφείων. Για τυχόν αλλαγές της διευθύνσεως της
έδρας της εταιρείας δεν θ’ απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της, παρά µόνον εφόσον µεταβάλλεται ο
Ο.Τ.Α., στην περιφέρεια του οποίου µεταφέρεται η έδρα της εταιρείας.
2. Μεταφορά της οριζόµενης µε το παρόν (καταστατικής) έδρας της εταιρείας σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή αναγνωρίζει τη µεταφορά
και τη συνέχιση της νοµικής προσωπικότητας. Για την εν λόγω µεταφορά, η ∆ιαχειριστική Επιτροπή καταρτίζει
έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες της µεταφοράς για τους εταίρους, τους δανειστές και τους
εργαζόµενους. Η έκθεση αυτή, µαζί µε τις οικονοµικές καταστάσεις µεταφοράς της έδρας, καταχωρούνται στο
Γ.Ε.ΜΗ. και τίθενται στη διάθεση των εταίρων, των δανειστών και των εργαζοµένων. Η τροποποιητική του
καταστατικού, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί της µεταφοράς δεν λαµβάνεται αν δεν παρέλθουν δύο (2)
µήνες από τη δηµοσίευση των ανωτέρω. Η µεταφορά της καταστατικής έδρας της εταιρείας λαµβάνεται µε
οµόφωνη απόφαση των εταίρων. Η αρµόδια Υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. µπορεί να απορρίψει την
αίτηση καταχώρισης της µεταφοράς για λόγους δηµόσιου συµφέροντος.
3. Η εταιρεία µπορεί να ιδρύει υποκαταστήµατα, πρακτορεία ή άλλες µορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε
άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.
Άρθρο 3
∆ιάρκεια
1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη. Αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στην
αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την αντίστοιχη ηµεροµηνία του έτους δύο χιλιάδες εξήντα τέσσερα (2064).
2. Η διάρκεια της εταιρείας µπορεί να παραταθεί µε απόφαση των εταίρων, που λαµβάνεται µε την αυξηµένη
πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων σύµφωνα µε το άρθρο 72 § 5 του Ν.
4072/2012 και τα άρθρα 17 § 2, 18 § 1 και 19 § 8 του παρόντος.
Άρθρο 4
Σκοπός
1. Σκοποί της συνιστώµενης µε το παρόν, Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι :
(α) Η προµήθεια παραφαρµακευτικών προϊόντων, ιδιοσκευασµάτων, παιδικών τροφών, καλλυντικών,
ιατρικών οργάνων, µηχανηµάτων και εργαλείων, και γενικά ειδών που µπορούν και επιτρέπεται να πωλούνται είτε
σε φαρµακεία, είτε σε άλλες επιχειρήσεις παρεµφερούς αντικειµένου, εξαιρουµένων των φαρµάκων. Τα προϊόντα
επιλέγει µε ελεύθερη κρίση της η ∆ιαχειριστική Επιτροπή της εταιρείας ή πρόσωπο ειδικά επιλεγµένο και
εξουσιοδοτηµένο από αυτήν, και είναι ανάλογα µε τη ζήτηση που υπάρχει στην αγορά.
(β) Η οµαλή και τακτική διάθεση των προϊόντων του προηγουµένου εδαφίου είτε χονδρικώς, είτε λιανικώς, µε
όρους της ελεύθερης αγοράς και µε τρόπο που να εξασφαλίζεται η πλήρης επάρκεια των πελατών της εταιρείας
στα παραπάνω προϊόντα.
(γ) Η παροχή τεχνικών, οργανωτικών, οικονοµικών, διαφηµιστικών και προωθητικών υπηρεσιών και
γενικότερης συναφούς βοήθειας προς τους εταίρους της, την πελατεία της, αλλά και την πελατεία των εταίρων
της.
2. Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία :
(α) Ιδρύει και λειτουργεί αποθήκες στην έδρα της, αλλά και σε περιοχές όπου επιβάλλεται από τη
δραστηριοποίησή της, όπου δηµιουργεί παρακαταθήκη παραφαρµακευτικών και λοιπών συναφών ειδών, αλλά και
οποιουδήποτε προϊόντος οποιασδήποτε βιοµηχανίας, εργοστασίου, εµπορικού οίκου ή γραφείου, που πωλείται είτε
σε φαρµακεία, είτε σε συναφούς αντικειµένου καταστήµατα λιανικής και µη, πώλησης.
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(β) Ιδρύει υποκαταστήµατα και διατηρεί γραφεία οπουδήποτε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, αλλά και εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
δραστηριοτήτων της.
(γ) Αγοράζει ή µισθώνει µηχανήµατα ή εργαλεία που στη συνέχεια είτε χρησιµοποιεί η ίδια, είτε και
εκµισθώνει ή υπεκµισθώνει σε οµοειδείς επιχειρήσεις.
(δ) Συνάπτει συµβάσεις αποκλειστικής αντιπροσωπείας µε οποιαδήποτε παραγωγική βιοµηχανία, εµπορική
εταιρεία, εργοστάσιο, εξαγωγικό ή εισαγωγικό οίκο ή γραφείο, για µαζική διάθεση των προϊόντων τους, αλλά και
για γενικότερη αξιοποίηση των παρεχόµενων από εκείνους, υπηρεσιών.
(ε) Παίρνει δάνεια κάθε είδους από πιστωτικά ή άλλα νοµικά πρόσωπα ή οργανισµούς για την εξυπηρέτηση
των αναγκών και των συµφερόντων της.
(στ) Ιδρύει βιοµηχανίες παραγωγής παραφαρµακευτικών προϊόντων µε εξαγωγική ή µη δραστηριότητα,
ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή συµµετέχει σε εταιρείες που έχουν σκοπό την παραγωγή ή
εµπορία των παραπάνω προϊόντων µε την απαραίτητη προϋπόθεση της έγκρισης της πρότασης για τη συµµετοχή
από την αυξηµένη πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.
(ζ) Συνεργάζεται και συναλλάσσεται µε άλλες οµοειδείς επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής και
προωθεί τα τυχόν προϊόντα τους, ή συµµετέχει σε παραγωγικές διαδικασίες µε τέτοιες.
(η) ∆ιοργανώνει εκδηλώσεις ενηµερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα για τους εταίρους και την πελατεία
τους, µε αντικείµενο τη βελτίωση των όρων της επιχειρηµατικής τους δράσης, τη µείωση του επιχειρηµατικού
κινδύνου, αλλά και τη βελτίωση των όρων συνεργασίας και υγιούς ανταγωνισµού µεταξύ τους, και
(θ) Παίρνει κάθε άλλο πρόσφορο µέτρο που θα εξυπηρετήσει τα επαγγελµατικά και οικονοµικά συµφέροντά
της, αλλά και τα αντίστοιχα συµφέροντα των εταίρων της, ύστερα από σχετικές αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης ή της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής.
Άρθρο 5
Εταιρική ∆ιαφάνεια
1. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυµία της, το εταιρικό κεφάλαιο, ο
αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό
εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας.
2. Μέσα σ’ ένα µήνα από τη σύστασή της και µε µέριµνα και ευθύνη της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής, η εταιρεία
θ’ αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου θα εµφανίζονται τα ονοµατεπώνυµα και οι διευθύνσεις των εταίρων µε
την κατηγορία εισφορών του καθενός, τα πρόσωπα που συνιστούν τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή, καθώς και οι
πληροφορίες της προηγούµενης παραγράφου. Όσο η εταιρεία δεν διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα, είναι
υποχρεωµένη να δίδει ή να αποστέλλει δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες της προηγούµενης
παραγράφου σε οποιονδήποτε τις ζητεί.
3. Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της εταιρείας. Η εταιρεία µπορεί να έχει κοινή ιστοσελίδα µε
άλλες, αν το περιεχόµενό της είναι σαφώς διακριτό ανά εταιρεία.
Άρθρο 6
∆ηµοσιότητα της εταιρείας
1. Η σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας γίνεται µε εγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
2. Στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται στη δηµοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν. 3419/2005 και οι
τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και όσα άλλα στοιχεία αναφέρονται στο Νόµο αυτό καθώς και στο Ν.
4072/2012. Ως προς τα αποτελέσµατα της εγγραφής της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και της καταχώρισης σε αυτό των
άλλων στοιχείων του άρθρου 52 § 2 του Ν. 4072/2012 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3419/2005.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙ∆ΙΑ KAI ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Άρθρο 7
Κεφάλαιο - Κεφαλαιακές Εισφορές
1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δ ι α κ ο σ ί ω ν σ α ρ ά ν τ α ε ν ν έ α χ ι λ ι ά δ ω ν ε υ ρ ώ
( 2 4 9 . 0 0 0 , 0 0 € ) και διαιρείται σε ε κ α τ ό ν ε ξ ή ν τ α έ ξ ι ( 1 6 6 ) ε τ α ι ρ ι κ ά µ ε ρ ί δ ι α , ονοµαστικής αξίας
του καθενός χ ι λ ί ω ν π ε ν τ α κ ο σ ί ω ν ε υ ρ ώ ( 1 . 5 0 0 , 0 0 € ) , το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς σε µετρητά από
τους εταίρους και κατά τα κατωτέρω:
(α) Ο εκπροσωπούµενος από την πρώτη συµβαλλόµενη, αστικός συνεταιρισµός περιορισµένης ευθύνης µε την
επωνυµία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΣΥ.ΦΑ.Κ. Συν.Π.Ε.» κατέβαλε
ολοσχερώς σε µετρητά δ ι α κ ό σ ι ε ς τ ρ ι ά ν τ α ο χ τ ώ χ ι λ ι ά δ ε ς π ε ν τ α κ ό σ ι α ε υ ρ ώ ( 2 3 8 . 5 0 0 , 0 0 € ) και
έλαβε ε κ α τ ό ν π ε ν ή ν τ α ε ν ν έ α ( 1 5 9 ) ε τ α ι ρ ι κ ά µ ε ρ ί δ ι α , αξίας του καθενός 1.500,00 € (κατά την
προηγούµενη παράγραφο), και
(β) Ο καθένας από τους λοιπούς συµβαλλοµένους, όπως παρίστανται ή εκπροσωπούνται, κατέβαλε ολοσχερώς
σε µετρητά χ ί λ ι α π ε ν τ α κ ό σ ι α ε υ ρ ώ ( 1 . 5 0 0 , 0 0 € ) και έλαβε έ ν α ( 1 ) ε τ α ι ρ ι κ ό µ ε ρ ί δ ι ο , αξίας
1.500,00 €.
2. Στην εταιρεία δεν υπάρχουν ούτε εξωκεφαλαιακές, ούτε εγγυητικές εισφορές εταίρου.
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Άρθρο 8
Αύξηση – Μείωση εταιρικού κεφαλαίου
1. Η αύξηση του κεφαλαίου γίνεται µε αύξηση του αριθµού των εταιρικών µεριδίων.
2. Η µείωση του κεφαλαίου γίνεται µε ακύρωση υφιστάµενων µεριδίων. Η µείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει
µηδενισµό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου.
3. Σε περίπτωση µείωσης του κεφαλαίου το αποδεσµευόµενο ενεργητικό µπορεί να αποδίδεται στους εταίρους
µε µερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές µόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλλουν
αντιρρήσεις. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει µε δήλωση των δανειστών προς την εταιρεία µέσα σε ένα
(1) µήνα από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων για µείωση του κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν υπάρξει
τέτοια δήλωση, αποφαίνεται το δικαστήριο µετά από αίτηµα της εταιρείας. Το δικαστήριο µπορεί να επιτρέψει την
απόδοση του ενεργητικού στους εταίρους ή να την εξαρτήσει από εξόφληση του δανειστή, παροχή σε αυτόν
επαρκών ασφαλειών ή ανάληψη προσωπικής υποχρέωσης από εταίρους. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από
περισσότερους δανειστές, εκδίδεται µία απόφαση ως προς όλες. Τα ανωτέρω δεν εφαρµόζονται αν η µείωση
γίνεται για απόσβεση ζηµιών ή για σχηµατισµό αποθεµατικού (άρθρο 91 του Ν. 4072/2012).
Άρθρο 9
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙ∆ΙΩΝ
ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1. Η µεταβίβαση και η επιβάρυνση των µεριδίων εν ζωή ή αιτία θανάτου επιτρέπεται µόνο µετά από σχετική
εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαµβάνεται µε την αυξηµένη απαρτία και
πλειοψηφία του άρθρου 19 § 8 του παρόντος καταστατικού.
2. Η µεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών µεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσµατα
ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σ’ αυτήν, της µεταβίβασης, εφόσον βεβαίως έχει
προηγηθεί και η διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και
υπογράφεται από τον µεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην
εταιρεία µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail). Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή οφείλει να
καταχωρίζει αµέσως τη µεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις
για τη µεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόµο και το παρόν καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η µεταβίβαση
θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.
3. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άµεσα ή έµµεσα, δικά της µερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, µε
οποιοδήποτε τρόπο, παρά τη διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση
συγχώνευσης της εταιρείας µε απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει µερίδια της πρώτης, τα µερίδια αυτά
ακυρώνονται αυτοδικαίως µε τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις η ∆ιαχειριστική
Επιτροπή οφείλει µε πράξη της να προβεί χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της µείωσης του αριθµού των
εταιρικών µεριδίων και ενδεχοµένως της αντίστοιχης µείωσης κεφαλαίου και να προβεί στη σχετική καταχώριση
στο Γ.Ε.ΜΗ..
4. Η κατάσχεση των εταιρικών µεριδίων είναι δυνατή ακόµη και αν η µεταβίβαση τούτων αποκλείεται ή
υπόκειται σε περιορισµούς. Η κατάσχεση γίνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 1022 επ. του Κώδικα Πολιτικής
∆ικονοµίας. Η σχετική αίτηση του δανειστή και η απόφαση του δικαστηρίου που διατάσσει την κατάσχεση
επιδίδονται και στην εταιρεία. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει ως πρόσφορο µέσο για την αξιοποίηση του
δικαιώµατος κατά το άρθρο 1024 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας και τη µεταβίβαση των εταιρικών µεριδίων
σε εταίρους ή σε πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία µε πληρωµή πλήρους τιµήµατος, που προσδιορίζεται από
το δικαστήριο. Το δικαστήριο λαµβάνει γνώση του ενδιαφέροντος των εταίρων ή του τρίτου που υποδεικνύεται
από την εταιρεία µε οποιονδήποτε πρόσφορο δικονοµικό τρόπο.
5. Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου τα εταιρικά του µερίδια ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία και
εκποιούνται κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 146 του Πτωχευτικού Κώδικα. Αντί της εκποίησης, το πτωχευτικό
δικαστήριο µπορεί να διατάξει, µετά από αίτηση της εταιρείας, τη µεταβίβαση των εταιρικών µεριδίων σε
εταίρους ή τρίτους που υποδεικνύει η εταιρεία, µε καταβολή στον πιστωτή πλήρους τιµήµατος, που
προσδιορίζεται από το δικαστήριο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΤΑΙΡΟΙ
Άρθρο 10
ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Την ιδιότητα του εταίρου µπορούν ν’ αποκτήσουν είτε φυσικά, είτε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα
οποία διατηρούν σε λειτουργία φαρµακείο ή φαρµακαποθήκη. Τα νοµικά πρόσωπα ασκούν τα δικαιώµατα και
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που τους παρέχει η εταιρική τους ιδιότητα δια των νοµίµων εκπροσώπων τους.
2. Η ιδιότητα του εταίρου αποκτάται µε την απόκτηση εταιρικών µεριδίων, είτε κατά την ίδρυση της
εταιρείας, είτε µε τη µεταγενέστερη είσοδο σ’ αυτήν, µε οποιονδήποτε προβλεπόµενο από την κείµενη νοµοθεσία
και το παρόν καταστατικό, τρόπο. Στα πλαίσια αυτά, την ιδιότητα του εταίρου έχουν αποκτήσει, ως ιδρυτές της
εταιρείας, (α) ο εκπροσωπούµενος από την υπό στοιχ. 1 του παρόντος, συνεταιρισµός µε την επωνυµία
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«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΣΥ.ΦΑ.Κ. Συν.Π.Ε.», ο οποίος κατέχει εκατόν πενήντα
εννέα (159) εταιρικά µερίδια, (β) οι εκπροσωπούµενες από τους υπό τα στοιχεία 6 µέχρι και 8 συµβαλλόµενους,
νοµίµως υφιστάµενες εταιρείες λειτουργίας και εκµετάλλευσης φαρµακείων, καθεµιά από τις οποίες κατέχει ένα
(1) εταιρικό µερίδιο, και (γ) όλοι οι λοιποί αναφερόµενοι στην αρχή του παρόντος συµβαλλόµενοι, ο καθένας από
τους οποίους κατέχει ένα (1) εταιρικό µερίδιο. Όλα τα µερίδια προέρχονται από κεφαλαιακές εισφορές.
3. Τα εταιρικά µερίδια µπορούν να τροποποιούνται µε οµόφωνη απόφαση των εταίρων, εφόσον συντρέχει
οποιοσδήποτε λόγος (ενδεικτικά, είσοδος νέου εταίρου, έξοδος υπάρχοντος εταίρου, νεότερη συµφωνία εταίρων).
Άρθρο 11
Είσοδος νέου εταίρου – Νέες εισφορές από υπάρχοντες εταίρους
Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαµβάνεται µε την αυξηµένη πλειοψηφία του άρθρου 19 § 8 του
παρόντος. Η απόφαση αυτή πρέπει να µνηµονεύει τον αριθµό των αποκτώµενων µεριδίων και το είδος της
εισφοράς που πρόκειται να αναληφθεί. Αν η απόφαση δεν µπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή
εταίρων, των οποίων µειώνονται τα ποσοστά, το δικαστήριο µπορεί µετά από αίτηση της εταιρείας να επιτρέψει
την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που
επιβάλλεται από το συµφέρον της εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν εφαρµόζονται σε περίπτωση αύξησης του
κεφαλαίου.
Άρθρο 12
Έξοδος εταίρου
1. Κάθε εταίρος µπορεί να εξέλθει από την εταιρεία, επικαλούµενος είτε αντικειµενικό, είτε υποκειµενικό
σπουδαίο λόγο, απευθύνοντας σχετική αίτηση προς τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή, η οποία την εισάγει προς έγκριση
στην αµέσως επόµενη, Γενική Συνέλευση των εταίρων. Η αίτηση είναι απαράδεκτη αν µέχρι την υποβολή της δεν
έχουν συµπληρωθεί τρία (3) χρόνια από την είσοδο του εταίρου στην εταιρεία.
2. Σε περίπτωση αρνητικής περί της εξόδου, αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, ο εταίρος που επιθυµεί να
εξέλθει από την εταιρεία µπορεί να προσφύγει στο αρµόδιο δικαστήριο µε αίτησή του, το οποίο και αποφαίνεται
µε απόφασή του κατά το άρθρο 48 του ν. 4072/2012 και δεσµεύει την εταιρεία.
3. Ο εξερχόµενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των µεριδίων του, όπως αυτή προσδιορίζεται µε
πραγµατικούς όρους κατά τη λήξη της προηγούµενης της υποβολής της αιτήσεως, εταιρικής χρήσεως. Σε κάθε
περίπτωση όµως, η εταιρεία διατηρεί δικαίωµα συµψηφισµού των τυχόν ανταπαιτήσεών της κατά του
εξερχοµένου, απ’ οποιαδήποτε ιστορική και νοµική αιτία και αν προέρχονται. Αν τα µέρη δεν συµφωνούν στην
αποτίµηση της αξίας του µεριδίου, αποφασίζει το δικαστήριο. Περαιτέρω δικαίωµα αποζηµίωσης της εταιρείας
κατά του εξερχοµένου εταίρου δεν αποκλείεται, εφόσον συντρέχουν οι όροι του νόµου, του άρθρου 78 § 4 του Ν.
4072/2012 έχοντος επίσης (και επί µελλοντικής τροποποιήσεως των περί εισφορών των εταίρων διατάξεων του
καταστατικού) εφαρµογή.
4. Μετά την έξοδο του εταίρου η ∆ιαχειριστική Επιτροπή υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να προβεί σε
ακύρωση των µεριδίων του και σε µείωση του κεφαλαίου και να αναπροσαρµόσει τον αριθµό των εταιρικών
µεριδίων µε σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.
Άρθρο 13
Αποκλεισµός εταίρου
1. Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή, αλλά και εταίροι που συγκεντρώνουν ποσοστό 10% των εταιρικών µεριδίων,
µπορούν να ζητήσουν από το αρµόδιο δικαστήριο και κατά τους όρους του άρθρου 48 του ν. 4072/2012 τον
αποκλεισµό εταίρου από την εταιρεία, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος και έχει προηγηθεί σχετική απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Ως σπουδαίος λόγος κατά το προηγούµενο εδάφιο θεωρείται ιδίως η
απώλεια των προϋποθέσεων απόκτησης της ιδιότητας του εταίρου, η παραβίαση των διατάξεων του παρόντος
καταστατικού και των κειµένων νοµοθετικών διατάξεων, η παραβίαση των αποφάσεων των οργάνων της
εταιρείας και η κατ’ οποιονδήποτε τρόπο αθέτηση των συµβατικών υποχρεώσεων του εταίρου και η προσβολή
των συµφερόντων της εταιρείας.
2. Η αίτηση αποκλεισµού εταίρου πρέπει να υποβάλλεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τη λήψη της
απόφασης των εταίρων. Το δικαστήριο µπορεί να εκδίδει προσωρινή διαταγή µε την οποία διατάσσει τα αναγκαία
ασφαλιστικά µέτρα, που µπορεί να περιλαµβάνουν προσωρινή αναστολή του δικαιώµατος ψήφου του υπό
αποκλεισµό εταίρου. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόµενο των ποσών που
δικαιούται κατά το παρόν (άρθ. 12 § 3 και 13 § 3), η εταιρεία συνεχίζεται µεταξύ των λοιπών εταίρων.
3. Σε περίπτωση νοµίµου αποκλεισµού εταίρου, σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, η εταιρεία
δικαιούται ως ποινική ρήτρα και αναπόδεικτη αποζηµίωση το µισό της αξίας των εταιρικών µεριδίων του
αποκλειόµενου, το οποίο και συµψηφίζει µε τα αποδιδόµενα στον αποκλειόµενο, ποσά. Περαιτέρω αξίωση
αποζηµιώσεως δεν αποκλείεται, υπό τους όρους του άρθρου 12 § 3 εδ. 4ο του παρόντος και των συναφών
διατάξεων του καταστατικού και της κείµενης νοµοθεσίας.
4. Και επί αποκλεισµού εταίρου εφαρµόζεται αναλόγως η διαδικασία του άρθρου 12 § 4 του παρόντος.
Άρθρο 14
∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις εταίρων
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1. Τα εταιρικά µερίδια παρέχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Για την παροχή στους εταίρους νέων
δικαιωµάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του παρόντος.
2. Κάθε εταίρος δικαιούται να συµµετέχει και να ψηφίζει στη συνέλευση των εταίρων και να συµµετέχει στην
εκλογή ή το διορισµό και την ανάκληση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος
καταστατικού και του νόµου. ∆ικαιούται επίσης να λαµβάνει γνώση αυτοπροσώπως της πορείας των εταιρικών
υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Ακόµη, δικαιούται να λαµβάνει µε δαπάνες
του αποσπάσµατα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών. Η εταιρεία πάντως, µπορεί να αρνηθεί την
παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηµατικά συµφέροντά της.
3. Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίµηση
των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης της συνέλευσης.
4. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων δικαιούνται
οποτεδήποτε να ζητήσουν από το αρµόδιο δικαστήριο το διορισµό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για να
διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόµου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσµα µε
έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία.
5. Όλοι οι εταίροι υποχρεούνται να καταβάλουν την εισφορά που ανέλαβαν, και µάλιστα στα προβλεπόµενα
από το νόµο, και ανάλογα µε το είδος της εισφοράς τους, χρονικά σηµεία και διαστήµατα. Υποχρεούνται επίσης
να συµµετέχουν στη διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας, όπως ο νόµος, το καταστατικό ή οι περιστάσεις το
απαιτούν.
6. Όλοι οι εταίροι υπέχουν έναντι της εταιρείας υποχρέωση πίστης και συµβολής στην πρόοδο της εταιρείας
και την ευόδωση των εταιρικών σκοπών, θέτοντας στη διάθεσή της το επαγγελµατικό κύρος και την ιδιότητά τους,
τις γνώσεις και βεβαίως, και τις οικονοµικές τους εισφορές, όπου και όταν αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται από το
παρόν καταστατικό και από τις αποφάσεις των αρµοδίων προς τούτο, εταιρικών οργάνων. Στα πλαίσια των
υποχρεώσεών τους αυτών, οι εταίροι οφείλουν, καθ’ όλη τη διάρκεια της συµµετοχής τους στην εταιρεία και κατά
την καθ’ οιονδήποτε τρόπο ενασχόλησή τους µ’ αυτήν, είτε συµµετέχοντας απλώς µέσω των κεφαλαιακών τους
εισφορών, είτε συµµετέχοντας στα όργανα αυτής και ασκώντας τα εκ των διοικητικών ιδιοτήτων τους, καθήκοντά
τους :
(α) να σέβονται τις διατάξεις του παρόντος και να συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν τα
άρθρα του καταστατικού και των τροποποιήσεων αυτού,
(β) να σέβονται και να συµµορφώνονται επίσης, µε το γράµµα και το πνεύµα της εκάστοτε σχετικής µε τη
συγκεκριµένη εταιρική τους συµµετοχή και ιδιότητα, νοµοθεσίας,
(γ) να σέβονται και να συµµορφώνονται µε τις αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας και να εκτελούν, µε την
επιµέλεια που επιδεικνύουν και στις προσωπικές τους υποθέσεις, τις εντολές που τους ανατίθενται,
(δ) να συναλλάσσονται τόσο µε τους τρίτους, όσο και µεταξύ τους, σύµφωνα µε τις επιταγές της καλής πίστης
και των χρηστών ηθών,
(ε) ν’ αποφεύγουν οποιεσδήποτε ενέργειες που θα µπορούσαν να θεωρηθούν πράξεις ανταγωνισµού προς την
εταιρεία και τους σκοπούς της, απαγορευοµένης απολύτως της ασκήσεως πράξεων και δραστηριοτήτων του ίδιου
σκοπού µε αυτόν της εταιρείας, είτε ατοµικώς, είτε µέσω της συµµετοχής τους σε άλλη εταιρεία της ίδιας ή και
άλλης νοµικής µορφής και
(στ) να ενεργούν ό,τι άλλο είναι απαραίτητο ή και χρήσιµο για την επιτυχή εκπλήρωση των σκοπών της
εταιρείας, εφαρµοζοµένων και επ’ αυτών των οριζοµένων στο άρθρο 23 του παρόντος.
Άρθρο 15
Ευθύνη των εταίρων
1. Οι εταίροι δεν ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι των τρίτων, παρά µόνο στο µέτρο που
το είδος και η αξία των εισφορών τους το επιτρέπει.
2. Οι ιδρυτές που συναλλάχθηκαν µε τρίτους στο όνοµα της εταιρείας πριν από τη σύστασή της ευθύνονται για
τις απαιτήσεις εκείνων απεριόριστα και εις ολόκληρον. Μέσα σε τρεις (3) µήνες όµως, από τη σύστασή της, η
εταιρεία οφείλει ν’ αναλάβει τις σχετικές υποχρεώσεις µε απόφαση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής, θεµελιούµενης
σε κάθε περίπτωση, ευθύνης της εταιρείας έναντι των ιδρυτών, ακόµη και κατά τις περί αδικοπραξίας διατάξεις
του Αστικού Κώδικα, σε περίπτωση παραλείψεως λήψεως της απαιτούµενης κατά το άρθρο αυτό, αποφάσεως.
Άρθρο 16
Συµβάσεις εταιρείας µε εταίρους ή το διαχειριστή
1. Κάθε σύµβαση µεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή των µελών της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής πρέπει να
καταγράφεται στο τηρούµενο υποχρεωτικώς κατ’ άρθ. 66 του Ν. 4092/2012 «ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων
των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης», µε µέριµνα της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής και να ανακοινώνεται σε
όλους τους εταίρους µέσα σε έναν (1) µήνα από τη σύναψή της.
2. Η εκτέλεση των συµβάσεων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου απαγορεύεται, εφόσον µε την
εκτέλεση αυτή µαταιώνεται, εν όλω ή εν µέρει, η ικανοποίηση των λοιπών δανειστών της εταιρείας.
3. Συµφωνίες εταιρείας και εταίρων, που αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας εκ µέρους των
τελευταίων, είναι επιτρεπτές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
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∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 17
Αρµοδιότητα – Αποφάσεις Εταίρων
1. Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση.
2. Οι εταίροι είναι οι µόνοι αρµόδιοι να λαµβάνουν αποφάσεις:
(α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαµβάνονται η αύξηση και η µείωση του
κεφαλαίου,
(β) Για το διορισµό και την ανάκληση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής, µε την επιφύλαξη των άρθρων 20 § 4 και
21 § 1 εδ. τελευταίο του παρόντος (άρθ. 60 του Ν. 4072/2012).
(γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, τη διανοµή κερδών, το διορισµό ελεγκτών και
την απαλλαγή της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής από την ευθύνη,
(δ) Για την έξοδο και τον αποκλεισµό εταίρου,
(ε) Για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και
(στ) Για τη µετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρείας.
Άρθρο 18
Συνέλευση των εταίρων
1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαµβάνονται σε συνέλευση, τακτική ή έκτακτη.
2. Τακτική συνέλευση των εταίρων συγκαλείται τουλάχιστον µία φορά κατ΄ έτος και µέσα σε τέσσερις (4)
µήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης µε αντικείµενο την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
(τακτική συνέλευση). Έκτακτη συνέλευση διεξάγεται όποτε κρίνεται απαραίτητο από τον υπόχρεο προς σύγκληση
(∆ιαχειριστική Επιτροπή ή µειοψηφία εταίρων), ή προβλέπεται από το νόµο.
3. Οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι οµόφωνες, µπορούν να λαµβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Η
ρύθµιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι συµφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο,
χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους µε αναφορά των µειοψηφούντων.
Οι υπογραφές των εταίρων µπορούν να αντικαθίστανται µε ανταλλαγή µηνυµάτων µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
(e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά µέσα. Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται
κατά το άρθρο 66 του Ν. 4072/2012.
Άρθρο 19
Σύγκληση Συνέλευσης των εταίρων – Λήψη αποφάσεων
1. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή, που προσκαλεί τους εταίρους µε κάθε
κατάλληλο µέσο, περιλαµβανοµένου του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), προ οκτώ (8) τουλάχιστον ηµερών,
στις οποίες δεν υπολογίζονται οι ηµέρες της πρόσκλησης και της συνέλευσης.
2. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων δικαιούνται να
ζητήσουν από τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή τη σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης. Αν η ∆ιαχειριστική Επιτροπή µέσα σε δέκα (10) ηµέρες δεν συγκαλέσει τη συνέλευση, οι αιτούντες
εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση µε την προταθείσα ηµερήσια διάταξη.
3. Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει µε ακρίβεια τον τόπο και το χρόνο, όπου θα λάβει χώρα η
συνέλευση, τις προϋποθέσεις για τη συµµετοχή των εταίρων, καθώς και λεπτοµερή ηµερήσια διάταξη.
4. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούµενες διατάξεις η συνέλευση µπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι
εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση).
5. Η συνέλευση µπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση
συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.
6. Στη συνέλευση µετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως και, επί νοµικών προσώπων, δια του νοµίµου
εκπροσώπου τους. Έχουν το δικαίωµα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν. Κάθε εταιρικό µερίδιο παρέχει
δικαίωµα µιας ψήφου. Το δικαίωµα ψήφου δεν µπορεί να ασκείται από εταίρο, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο
ορισµός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του, ή η απαλλαγή από την ευθύνη του, ή ο
αποκλεισµός του από την εταιρεία.
7. Η συνέλευση αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων. Οι
αποφάσεις της συνέλευσης καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατ’ άρθ. 27 § 1 περ. β’ του
παρόντος και δεσµεύουν και τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.
8. Στις περιπτώσεις του άρθρου 17 § 2 περιπτώσεις α΄, δ΄, ε΄ και στ΄ του παρόντος καταστατικού, η συνέλευση
αποφασίζει µε την αυξηµένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων.
9. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε µε τρόπο που δεν είναι σύµφωνος µε το νόµο ή το
παρόν καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας υπό τους όρους του άρθρου 281 του
Αστικού Κώδικα, ακυρώνεται από το αρµόδιο ∆ικαστήριο. Η ακύρωση µπορεί να ζητείται από το διαχειριστή,
καθώς και από κάθε εταίρο που δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, µε αίτηση που
υποβάλλεται στο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών από την καταχώρισή της στο βιβλίο
πρακτικών. Ο αιτών µπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο το διορισµό ειδικού εκπροσώπου της εταιρείας για τη
διεξαγωγή της δίκης. Η τελεσίδικη απόφαση περί ακυρότητας ισχύει έναντι πάντων. Αν η προσβαλλόµενη
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απόφαση της συνέλευσης καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρίζεται και η δικαστική απόφαση που την
ακυρώνει.
10. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόµο ή το παρόν καταστατικό είναι άκυρη.
Η ακυρότητα αναγνωρίζεται από το δικαστήριο ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο το οποίο
έχει έννοµο συµφέρον, εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από την καταχώριση της απόφασης στο βιβλίο πρακτικών.
Σε περίπτωση που µε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνοµος ή
αντικείµενος στη δηµόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων
αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσµία.
11. Απόφαση που αποτυπώνεται σε έγγραφο, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν.
4072/2012 ή που είναι αντίθετη στο νόµο ή το παρόν καταστατικό, είναι άκυρη. Τα δύο τελευταία εδάφια της
προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται αναλόγως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 20
∆ιαχειριστική Επιτροπή – Εκλογή µελών, θητεία
1. Τις εταιρικές υποθέσεις διαχειρίζεται πενταµελής ∆ιαχειριστική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική
Συνέλευση των εταίρων, µε απόφαση που λαµβάνεται µε απλή πλειοψηφία των εταιρικών µεριδίων. Με την ίδια
απόφαση εκλέγονται και τουλάχιστον τρία (3) αναπληρωµατικά µέλη.
2. Για να εκλεγεί κάποιος µέλος της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής πρέπει να έχει την ιδιότητα του εταίρου, ή του
νοµίµου εκπροσώπου εταίρου – νοµικού προσώπου, ή διευθυντικού υπαλλήλου εταίρου µε 15ετή συνεχόµενη
υπηρεσία σε θέση επιστηµονικής ή διαχειριστικής ευθύνης. ∆εν µπορούν όµως, να εκλεγούν µέλη της
∆ιαχειριστικής Επιτροπής (α) όσοι έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα ή πληµµέληµα από εκείνα των άρθρων
59, 65, 380, 242, 256, 257, 259 και 261 του Ποινικού Κώδικα, (β) όσοι συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µε
ανταγωνιστικό χαρακτήρα αυτού της εταιρείας, (γ) όσοι έχουν στερηθεί την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας
τους για το χρονικό διάστηµα που αυτή διαρκεί, ή έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ακόµη κι αν επήλθε
πτωχευτικός συµβιβασµός ή αποκατάσταση, (δ) όσοι έχουν στερηθεί τα αστικά ή πολιτικά τους δικαιώµατα, για
όλο τον χρόνο που υφίσταται αυτή η στέρηση, (ε) όσοι υπέχουν οφειλές προς την εταιρεία, από οποιαδήποτε αιτία
και (στ) όσοι αποδεδειγµένως ελέγχονται για παραβίαση των υποχρεώσεών τους από την εταιρική τους ιδιότητα
και ιδίως εκείνοι που αποδεδειγµένως από τη συναλλακτική τους συµπεριφορά δεν αγοράζουν από την εταιρεία τα
προϊόντα της εµπορίας της, για περαιτέρω διάθεσή τους στο καταναλωτικό κοινό.
3. Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή εκλέγεται για θητεία τριών (3) ετών, και µπορεί να παραταθεί για ένα εξάµηνο
το πολύ, µέχρι την εκλογή της εποµένης ∆ιαχειριστικής Επιτροπής. Τα µέλη της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής είναι
ελεύθερα επανεκλέξιµα.
4. Εταίροι που, από κοινού ενεργώντας και κατά την ίδια αναλογία ο καθένας, συγκεντρώνουν ποσοστό 20%
του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου µπορούν να διορίζουν κατά πλειοψηφία ένα µέλος της ∆ιαχειριστικής
Επιτροπής, και µάλιστα πρόσωπο που διαθέτει αναγνωρισµένη επιστηµονική και επαγγελµατική αξία, εµπειρία
και ανάλογα προσόντα, προκειµένου ο διοριζόµενος µε αυτόν τον τρόπο, διαχειριστής ν΄ αξιοποιηθεί για την
ευόδωση της εν γένει λειτουργίας της εταιρείας. Ο κατά το αµέσως προηγούµενο εδάφιο, διορισµός διαχειριστή
πρέπει να πραγµατοποιείται το αργότερο τρεις (3) πλήρεις ηµέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης
που θα εκλέξει τη νέα ∆ιαχειριστική Επιτροπή, µε την επίδοση σχετικής δήλωσης των εταίρων στην απερχόµενη
∆ιαχειριστική Επιτροπή.
Άρθρο 21
Ανάκληση – Αποχώρηση – Αναπλήρωση µελών ∆ιαχειριστικής Επιτροπής
1. Τα µέλη της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής ανακαλούνται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων
που λαµβάνεται µε πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων. Με την ίδια απόφαση, η Γενική
Συνέλευση εκλέγει νέα µέλη, για την αναπλήρωση των θέσεων των ανακαλούµενων και µέχρι την εξάντληση της
θητείας της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής. Τα διοριζόµενα κατά το άρθρο 20 § 4 του παρόντος, µέλη της
∆ιαχειριστικής Επιτροπής µπορούν ν΄ ανακληθούν οποτεδήποτε από τους εταίρους που τους διόρισαν και
συγχρόνως ν’ αναπληρωθούν από άλλους διοριζόµενους κατά τον ίδιο τρόπο.
2. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο µπορεί να ανακαλεί τα µέλη της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής,
µετά από αίτηση εταίρων που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων. Ως
σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση.
Συµφωνία για µη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη.
3. Τα µέλη της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής µπορούν να παραιτηθούν από τη θέση τους, υποβάλλοντας για το
σκοπό αυτόν σχετικό έγγραφο προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η αδικαιολόγητη συνεχής αποχή µέλους από τις
συνεδριάσεις της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του διµήνου ισοδυναµεί µε
παραίτηση, η οποία και αποφασίζεται από τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή στην επόµενη της παρόδου της ανωτέρω
προθεσµίας, συνεδρίασή του, και γεννά ευθύνη του απέχοντος προς αποζηµίωση της εταιρείας.
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4. Επί ανακλήσεως µέλους της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής και µη αναπλήρωσής του κατά τις προηγούµενες
παραγράφους, όπως και επί αποχωρήσεως λόγω παραιτήσεως ή θανάτου µέλους, τη διαχείριση ασκούν τα
εναποµένοντα µέλη, οι δε κενές θέσεις καλύπτονται από τα αναπληρωµατικά µέλη. Αν τα µέλη της ∆ιαχειριστικής
Επιτροπής µειωθούν σε λιγότερα από τρία (3), τότε συγκαλείται εκτάκτως Γενική Συνέλευση των εταίρων, είτε
από τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή, είτε από εταίρους που κατέχουν το 1/10 των εταιρικών µεριδίων, είτε µε
δικαστική απόφαση που µπορεί να προκαλέσει µε αίτησή του και ένας µόνον, εταίρος, µε αποκλειστικό θέµα την
εκλογή νέας ∆ιαχειριστικής Επιτροπής.
5. Ο διορισµός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δηµοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.,
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν.3419/2005. Η έλλειψη δηµοσιότητας έχει τις συνέπειες της παρ. 3 του
άρθρου 16 του Ν. 3419/2005.
7. Ελάττωµα ως προς το διορισµό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι
σχετικές µε το διορισµό του διατυπώσεις δηµοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι
γνώριζαν το ελάττωµα.
Άρθρο 22
Εξουσίες - Αρµοδιότητες ∆ιαχειριστικής Επιτροπής
1. Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή εκπροσωπεί την εταιρεία, είναι αρµόδια ν΄ αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά
τη διοίκησή της, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά τη λειτουργία αυτής, εξαιρουµένων των θεµάτων
εκείνων για τα οποία αποκλειστικά αρµόδια σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και το παρόν Καταστατικό
είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων, καθώς επίσης και εκείνων για τα οποία έχει ήδη προηγηθεί απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης, και ενεργεί στο όνοµα της εταιρείας κάθε πράξη που αφορά στα παραπάνω. Ειδικότερα (και
ενδεικτικά), στις αρµοδιότητες της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής υπάγονται :
(α) Ο καθορισµός των γενικών και ειδικών όρων δράσης της εταιρείας και της γενικότερης επιχειρηµατικής
της πολιτικής,
(β) Η σύναψη κάθε είδους συµβάσεων µε τις οποίες η εταιρεία αποκτά, συστήνει ή µεταβιβάζει κάθε φύσης
ενοχικά ή εµπράγµατα δικαιώµατα από οποιαδήποτε αιτία επί κινητών πραγµάτων, και ενοχικά µόνον δικαιώµατα
επί ακινήτων, αναλαµβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για την επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, και ενεργεί
προεξοφλήσεις, ή αποκτά, συστήνει ή µεταβιβάζει κάθε φύσεως εµπράγµατα δικαιώµατα επί ακινήτων της
εταιρείας, από οποιαδήποτε αιτία, κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων,
(γ) Η σύναψη κάθε είδους συµβάσεων µε τις οποίες η εταιρεία εκχωρεί και ενεχυριάζει µε οποιουσδήποτε
όρους, φορτωτικές, εµπορεύµατα, συναλλαγµατικές, γραµµάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, και
απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας, αλλά και συµβάσεων για το άνοιγµα πιστώσεων,
ενέγγυων και µη, την έκδοση εγγυητικών επιστολών, την πίστωση µε ανοικτό λογαριασµό, µε Τράπεζες και λοιπά
Πιστωτικά Ιδρύµατα, Οργανισµούς κλπ., µε όποιους όρους εγκρίνει, όπως και συµβάσεων δυνάµει των οποίων η
εταιρεία εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγµατικές και
γραµµάτια, παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις σε τρίτους και ενδεικτικώς σε Τράπεζες ή άλλους
χρηµατοπιστωτικούς οίκους της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, ή σε άλλα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ
οποιωνδήποτε φυσικών ή νοµικών προσώπων, εφόσον µε αυτά (τα πρόσωπα) η εταιρεία έχει συναλλαγές ή
γενικότερα εφόσον µε την παρεχόµενη εγγύηση εξυπηρετούνται οι εταιρικοί σκοποί,
(δ) Η πρόσληψη και η απόλυση του υπαλληλικού και εργατικού προσωπικού της εταιρείας και ο καθορισµός
των αποδοχών και των λοιπών όρων εργασίας του,
(ε) Η εκπροσώπηση της εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δηµοσίων, δηµοτικών και λοιπών
Αρχών και Υπηρεσιών, ∆ιεθνών Οργανισµών κάθε φύσεως και οποιωνδήποτε φυσικών ή νοµικών προσώπων
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ενώπιον όλων εν γένει των Ελληνικών ∆ικαστηρίων κάθε βαθµού και δικαιοδοσίας
και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας, και
(στ) Η διοίκηση και διαχείριση εν γένει των εταιρικών υποθέσεων και η επίτευξη των εταιρικών σκοπών.
2. Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή µπορεί µε αποφάσεις της, που υποβάλλονται στην εκάστοτε προβλεπόµενη
δηµοσιότητα, να ορίζει τα µέλη της εκείνα, των οποίων οι υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη από την
εταιρεία, υποχρεώσεων έναντι τρίτων, ενώ η ίδια δικαιούται επίσης ν΄ αναθέτει την ενάσκηση της εξουσίας της,
ολικά ή εν µέρει, στον Πρόεδρο ή σε άλλο µέλος, σε υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα, ορίζοντας
συγχρόνως µε τη σχετική πράξη του τα όρια και την έκταση των παραχωρούµενων εξουσιών. Της δυνατότητας
αυτής εξαιρούνται οι περιπτώσεις εκείνες οι οποίες προϋποθέτουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας
νοµοθεσίας και του παρόντος Καταστατικού, τη συλλογική ενέργεια της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής.
3. Πράξεις της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής ή των µελών της εκτός του εταιρικού σκοπού, που ενεργούνται καθ΄
υπέρβαση των ορίων των αρµοδιοτήτων που της παρέχουν το παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης και η συµπληρωµατικώς εφαρµοζόµενη, εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, δεσµεύουν την εταιρεία
απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι οι τρίτοι γνώριζαν, ή όφειλαν να γνωρίζουν την υπέρβαση του
εταιρικού σκοπού και των αρµοδιοτήτων της ∆.Ε. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας του παρόντος
Καταστατικού και των τροποποιήσεών του, από τις οποίες περιορίζονται οι αρµοδιότητες και η εξουσία της
∆ιαχειριστικής Επιτροπής δεν συνιστά απόδειξη της γνώσης του καλοπίστως συναλλασσοµένου τρίτου.
Άρθρο 23
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Αµοιβές µελών ∆ιαχειριστικής Επιτροπής
1. Η ιδιότητα του µέλους της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής δεν δηµιουργεί αξίωση σε αµοιβή. Ωστόσο, τα µέλη
της δικαιούνται αποζηµίωση για τον χρόνο απασχόλησής τους στις εργασίες της εταιρείας, καθώς και έξοδα
διαµονής, διατροφής και οδοιπορικά στα οποία υποβάλλονται για την εξυπηρέτηση της εταιρείας. Το ύψος της
αποζηµίωσης καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων στην πρώτη τακτική συνεδρίαση κάθε
διαχειριστικής χρήσης.
2. Η αποζηµίωση της προηγουµένης παραγράφου δεν θεωρείται µισθός ούτε δηµιουργεί δικαιώµατα ή
αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νοµοθεσίας.
Άρθρο 24
Συνεδριάσεις – Αποφάσεις ∆ιαχειριστικής Επιτροπής
1. Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή συγκροτείται σε σώµα µε ευθύνη του πλειοψηφήσαντος µέλους αµέσως µετά την
εκλογή της, και εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραµµατέα και τον Ταµία της, προσδιορίζοντας
συγχρόνως και τις αρµοδιότητές τους. Συνεδριάζει είτε στην έδρα της εταιρείας, είτε και εκτός αυτής, τακτικά µεν
µια φορά το µήνα, έκτακτα δε όταν το κρίνει σκόπιµο ο Πρόεδρός της ή το ζητήσουν εγγράφως δύο (2)
τουλάχιστον, µέλη της, και βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται σ΄ αυτό τουλάχιστον τρία (3) µέλη της.
Εκπροσώπηση συµβούλου από άλλον σύµβουλο για συγκεκριµένη συνεδρίαση δεν επιτρέπεται.
2. Οι αποφάσεις της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών.
Κάθε µέλος διαθέτει µία (1) µόνον ψήφο. Σε ζητήµατα προσωπικής φύσεως, οι αποφάσεις λαµβάνονται µε
µυστική ψηφοφορία.
3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής καταχωρούνται στο «ενιαίο βιβλίο
πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης» και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον
Αναπληρωτή του, και από τα παριστάµενα στη συνεδρίαση, µέλη. Ουδείς των παρισταµένων δικαιούται ν΄
αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έχει λάβει µέρος, µπορεί όµως να ζητήσει την
καταχώρηση ακριβούς περιλήψεως της γνώµης του, εφόσον έχει διαφωνήσει στη λήψη της απόφασης κατά τη
συνεδρίαση.
Άρθρο 25
Υποχρεώσεις ∆ιαχειριστικής Επιτροπής
1. Τα µέλη της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:
(α) Να µην επιδιώκουν ίδια συµφέροντα που αντιβαίνουν στα συµφέροντα της εταιρείας,
(β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συµφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από
συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εµπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων
συµφερόντων µε αυτά της εταιρείας ή συνδεδεµένων µε αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της του άρθρου 42ε
§ 5 του κ.ν. 2190/1920, που ανακύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
(γ) Να µη διενεργούν πράξεις για λογαριασµό των ίδιων ή τρίτων, που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας
ούτε να είναι εταίροι προσωπικής εταιρείας, Ε.Π.Ε. ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο
σκοπό, εκτός αν οι εταίροι αποφασίσουν ότι επιτρέπονται τέτοιες πράξεις και
(δ) Να τηρούν εχεµύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.
2. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος, η εταιρεία
δικαιούται αντί αποζηµίωσης να απαιτεί, προκειµένου µεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασµό του ίδιου του
διαχειριστή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασµό της εταιρείας, προκειµένου δε για
πράξεις που έγιναν για λογαριασµό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία η αµοιβή για τη µεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε
αυτήν η σχετική απαίτηση. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται µετά από έξι (6) µήνες από τότε που οι παραπάνω
πράξεις ανακοινώθηκαν στους εταίρους και σε κάθε περίπτωση µετά από τριετία.
Άρθρο 26
Ευθύνη Μελών ∆ιαχειριστικής Επιτροπής
1. Τα µέλη της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής ευθύνονται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του Ν. 4072/2012,
του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσµα. Η
ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειµένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννοµη απόφαση των
εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηµατική απόφαση, η οποία λήφθηκε µε καλή πίστη, µε βάση επαρκείς
πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συµφέροντος. Αν τα µέλη της ∆ιαχειριστικής
Επιτροπής ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.
2. Με απόφαση των εταίρων µπορεί να απαλλάσσεται η ∆ιαχειριστική Επιτροπή µετά την έγκριση των
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων µόνο για τα διαχειριστικά πταίσµατα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν οµόφωνα
γενική απαλλαγή.
3. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται µετά τριετία από την τέλεση της πράξης.
4. Την αγωγή της εταιρείας για αποζηµίωση ασκεί ειδικός εκπρόσωπος αυτής για τη διεξαγωγή της δίκης, που
ορίζεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΒΙΒΛΙΑ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ –
∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ∆ΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ
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Άρθρο 27
ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
1. Η εταιρεία τηρεί όλα τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις της κείµενης φορολογικής νοµοθεσίας, βιβλία,
στοιχεία και επί πλέον :
(α) «βιβλίο εταίρων», στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόµατα των εταίρων, η διεύθυνσή τους, ο αριθµός των
µεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα µερίδια, η χρονολογία κτήσεως
και µεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώµατα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και
(β) «ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης», στο οποίο
καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής που συνιστούν
πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ..
2. Υπεύθυνη για την τήρηση των Βιβλίων της εταιρείας είναι η ∆ιαχειριστική Επιτροπή.
3. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων και της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής
έλαβαν χώρα την ηµεροµηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.
Άρθρο 28
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ∆ΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Η εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που περιλαµβάνουν (α) τον ισολογισµό, (β) το
λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως, (γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων και (δ) προσάρτηµα που
περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων
καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής για την εταιρική δραστηριότητα κατά
τη χρήση που έληξε. Οι καταστάσεις υπογράφονται από τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.
2. Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, η ∆ιαχειριστική Επιτροπή υποχρεούται να συντάξει
απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, µε λεπτοµερή περιγραφή και αποτίµηση.
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή της µε βάση την
απογραφή αυτή.
3. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των
άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του κ.ν. 2190/1920. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ισχύουν αναλόγως τα
οριζόµενα στα άρθρα 134 επ. του κ.ν. 2190/1920.
4. Με µέριµνα της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής γίνεται δηµοσίευση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων στο
Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Σχετικά
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.
5. Για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των
άρθρων 36, 36α, 37 και 38 καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές
ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισµός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.
6. Αν κατά το κλείσιµο του ισολογισµού η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του
άρθρου 42α παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονοµικών
καταστάσεών της από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Εφαρµόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω
άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920.
7. Για την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και τη διανοµή κερδών απαιτείται απόφαση των
εταίρων.
8. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανοµή κερδών κρατείται το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για
σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού. Το αποθεµατικό αυτό µπορεί µόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συµψηφίζεται
µε ζηµίες. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων µπορεί ν’ αποφασίσει την πρόβλεψη και πρόσθετων αποθεµατικών,
κατόπιν τροποποιήσεως του καταστατικού.
9. Για να διανεµηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Οι
εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεµηθούν. Η συµµετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς
τον αριθµό των µεριδίων που έχει κάθε εταίρος.
10. Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούµενων παραγράφων οφείλουν να τα
επιστρέψουν στην εταιρεία. Η αξίωση αυτή µπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές. Η
παράγραφος αυτή εφαρµόζεται και σε περιπτώσεις κεκρυµµένης καταβολής κερδών ή έµµεσης επιστροφής
εισφορών.
11. Η εταιρεία, αν καταστεί µητρική εταιρεία κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση Α΄ της παρ. 5 του άρθρου
42ε του κ.ν. 2190/1920, υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και ενοποιηµένη
έκθεση διαχείρισης. Για την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων εφαρµόζονται οι διατάξεις
των άρθρων 90 έως 109 του κ.ν. 2190/1920.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 29
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ
1. Η εταιρεία λύεται:
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(α) µε την πάροδο του καθορισθέντος µε το καταστατικό αυτό, ορισµένου χρόνου διάρκειας, εκτός και αν
αυτός παραταθεί µε απόφαση των εταίρων, που πρέπει να ληφθεί τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν από την
εκπνοή της αρχικής διάρκειας,
(β) µε νεότερη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που µπορεί να ληφθεί οποτεδήποτε και χωρίς την
ύπαρξη σπουδαίου λόγου γι’ αυτήν,
(γ) µε την κήρυξή της σε πτώχευση, και
(δ) σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται ειδικώς από το Ν. 4072/2012 και τις συνεφαρµοζόµενες
νοµοθετικές διατάξεις, ή το καταστατικό.
2. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. µε
µέριµνα των εκκαθαριστών.
Άρθρο 30
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
1. Αν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο
της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την
επωνυµία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».
2. Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την
εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Οι εκκαθαριστές µπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον
µε αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συµφέρον της εταιρείας.
3. Εφόσον µε τροποποίηση του καταστατικού υπάρξουν εταίροι µε εξωκεφαλαιακές εισφορές, θα
εξακολουθούν και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να παρέχουν υπηρεσίες, που αποτελούν το αντικείµενο της
εισφοράς τους, στο µέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για την διεκπεραίωση των εργασιών της εκκαθάρισης. Τυχόν
εταίροι µε µερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές θα εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι έναντι τρίτων για
την καταβολή των χρεών της εταιρείας για διάστηµα τριών (3) ετών µετά τη λύση της εταιρείας.
4. Η εκκαθάριση ενεργείται από δύο (2) εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση των εταίρων µε
απόφασή της. Οι διατάξεις για τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή εφαρµόζονται ανάλογα και στους εκκαθαριστές.
5. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσουν οικονοµικές καταστάσεις τέλους
χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται µε απόφαση των εταίρων. Εφόσον, η εκκαθάριση εξακολουθεί, οι εκκαθαριστές
υποχρεούνται να καταρτίζουν στο τέλος κάθε έτους οικονοµικές καταστάσεις.
6. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να περατώσουν αµελλητί τις εκκρεµείς υποθέσεις της εταιρείας, να
εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να µετατρέψουν σε χρήµα την εταιρική περιουσία.
Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, οι εκκαθαριστές οφείλουν να προτιµούν την
εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.
7. Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 49 § 6 του κ.ν. 2190/
1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται µε απόφαση των εταίρων που
λαµβάνεται κατά το άρθρο 19 § 8 του παρόντος. Η τυχόν αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που
έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων.
8. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν οικονοµικές καταστάσεις
περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν µε απόφασή τους. Με βάση τις
καταστάσεις αυτές οι εκκαθαριστές διανέµουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα µε τον αριθµό
µεριδίων καθενός. Με συµφωνία όλων των εταίρων οι εκκαθαριστές µπορούν να προβούν σε αυτούσια διανοµή
της περιουσίας.
9. Οι εκκαθαριστές µεριµνούν για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ..
10. Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή µετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του
σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγο του άρθρου 170 § 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), η εταιρεία
µπορεί να αναβιώσει µε οµόφωνη απόφαση των εταίρων.
Άρθρο 31
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
1. Η σύσταση, λειτουργία και κάθε σχέση που αφορά τις συναλλαγές της εταιρείας µε τους τρίτους, νοµικά και
φυσικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, αλλά και τις σχέσεις της µε τους εταίρους, τους ειδικούς και
καθολικούς διαδόχους τους, διέπονται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Για όλα τα κενά που ενδεχοµένως προκύψουν από
την εφαρµογή του παρόντος στις σχέσεις µεταξύ της εταιρείας και οποιωνδήποτε τρίτων, αλλά και στις σχέσεις
µεταξύ των εταίρων, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4072/2012, του Αστικού Κώδικα και των λοιπών ειδικών
ουσιαστικών νόµων, όπως ισχύουν κάθε φορά, στο βαθµό που δεν αντίκεινται σε ρητή διάταξη του παρόντος.
2. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του παρόντος, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρµόδιο
είναι το κατ’ άρθ. 48 του Ν. 4072/2012, όπως εκάστοτε ισχύει, ∆ικαστήριο που κρίνει µε τη διαδικασία της
εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο.
Άρθρο 32
Σύνθεση Προσωρινής ∆ιαχειριστικής Επιτροπής
1. Ορίζεται πρώτη, προσωρινή ∆ιαχειριστική Επιτροπή της εταιρείας, που αποτελείται από τους :

13

1.

2.

3.

4.

5.

Επώνυµο
Επώνυµο πατρός
Επώνυµο µητρός
Ηµ/νια γέννησης
Επάγγελµα
Α.∆.Τ.
Α.Φ.Μ.
∆/νση Κατοικίας
Επώνυµο
Επώνυµο πατρός
Επώνυµο µητρός
Ηµ/νια γέννησης
Επάγγελµα
Α.∆.Τ.
Α.Φ.Μ.
∆/νση Κατοικίας
Επώνυµο
Επώνυµο πατρός
Επώνυµο µητρός
Ηµ/νια γέννησης
Επάγγελµα
Α.∆.Τ.
Α.Φ.Μ.
∆/νση Κατοικίας
Επώνυµο
Επώνυµο πατρός
Επώνυµο µητρός
Ηµ/νια γέννησης
Επάγγελµα
Α.∆.Τ.
Α.Φ.Μ.
∆/νση Κατοικίας
Επώνυµο
Επώνυµο πατρός
Επώνυµο µητρός
Ηµ/νια γέννησης
Επάγγελµα
Α.∆.Τ.
Α.Φ.Μ.
∆/νση Κατοικίας

ΠΙΣΤΟΦΙ∆ΟΥ
Πιστοφίδης
Πιστοφίδου
29 Μαΐου 1950
Φαρµακοποιός
ΑΒ-907.925
Πόλη/τ.κ. Καβάλα, 653 02
ΝΟΥΛΑ
Τσελέπης
Κάρµα
19 Οκτωβρίου 1956
Φαρµακοποιός
ΑΒ-120.117
021970761
Πόλη/τ.κ. Καβάλα, 652 01
ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Μαρόπουλος
Μαροπούλου
11 Οκτωβρίου 1963
Φαρµακοποιός
ΑΗ-878.910
042065817
Πόλη/τ.κ. Καβάλα, 650 02
ΚΟΚΚΙΝΗΣ
Κοκκίνης
Κοκκίνη
2 Οκτωβρίου 1976
Φαρµακοποιός
ΑΗ-878.256
129253708
Πόλη/τ.κ. Παληό ∆ήµου
Καβάλας, 655 00
ΑΝ∆ΡΩΝΗΣ
Ανδρώνης
Ανδρώνη
20 Ιανουαρίου 1954
Ιδιωτικός Υπάλληλος
ΑΕ-395.092/04.01.2007
026636298
Πόλη/τ.κ. Καβάλα, 653 02

Όνοµα
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Όνοµα πατρός
Πέτρος
Όνοµα µητρός
Παρθενόπη
Τόπος γέννησης
Καβάλα
e-mail :
Εκδούσα αρχή
Τ.Α. Καβάλας
∆.Ο.Υ.
Καβάλας
οδός/αρ. Κουντουριώτου
Χώρα
Ελλάδα
Όνοµα
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Όνοµα πατρός
Παναγιώτης
Όνοµα µητρός
Βασιλική
Τόπος γέννησης
Καβάλα
e-mail :
Εκδούσα αρχή
∆.Ο.Υ.
οδός/αρ. Θ. Πουλίδου 37
Χώρα
Ελλάδα
Όνοµα
ΘΕΑΝΩ
Όνοµα πατρός
Κυριαζής
Όνοµα µητρός
Ευαγγελία
Τόπος γέννησης
Ξάνθη
e-mail :
Εκδούσα αρχή
∆.Ο.Υ.
οδός/αρ. Γαλ.∆ηµοκρατίας 17 Χώρα Ελλάδα
Όνοµα
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Όνοµα πατρός
Εµµανουήλ
Όνοµα µητρός
Ευµορφία
Τόπος γέννησης
Καβάλα
e-mail :
Εκδούσα αρχή
∆.Ο.Υ.
οδός/αρ. Μ. Μερκούρη
Χώρα Ελλάδα
124
Όνοµα
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Όνοµα πατρός
Θεόδωρος
Όνοµα µητρός
Ιωάννα
Τόπος γέννησης
Λάρισα
e-mail :
Εκδούσα αρχή
Τ.Α. Καβάλας
∆.Ο.Υ.
Καβάλας
οδός/αρ. Πάρ. Χειµάρας 5 Χώρα Ελλάδα

2. Η προσωρινή ∆ιαχειριστική Επιτροπή θα µεριµνήσει για τη διενέργεια των απαραίτητων για τη σύσταση
της εταιρείας, πράξεων, την υποβολή του καταστατικού αυτού προς έγκριση και καταχώριση από τις αρµόδιες
Υπηρεσίες και Αρχές, αλλά και για τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και την ανάδειξη
των οργάνων διοίκησης της Κοιν.Σ.Επ.
3. Η θητεία της προσωρινής ∆ιοικούσας Επιτροπής λήγει µε την εκλογή της πρώτης τακτικής ∆ιοικούσας
Επιτροπής της προηγούµενης παραγράφου.

Άρθρο 33 (τελευταίο) :
Το καταστατικό αυτό εγκρίθηκε από την ιδρυτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών της υπό
σύσταση Ι.Κ.Ε. της 19ης Μαρτίου 2015. Παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν όλοι οι αναφερόµενοι στην αρχή του
παρόντος ιδιωτικού συµφωνητικού, ιδρυτές, οι οποίοι το διάβασαν, βεβαίωσαν το περιεχόµενό του, δήλωσαν ότι
αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και τα άρθρα του καταστατικού και ότι παραιτούνται οποιουδήποτε
δικαιώµατος προσβολής του, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.
Οι ίδιοι συµβαλλόµενοι δηλώνουν επίσης ότι παρέχουν σήµερα και µε το παρόν τη ρητή, ειδική και
ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Νικόλαο ΜΠΟΥΛΗ του Ανδρέα, λογιστή, κάτοικο Καβάλας
(Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 8), κάτοχο του δ.α.τ. µε αριθµό ΑΕ 203276 που εκδόθηκε στις 26.02.2007 από το
Τ.Α. Καβάλας, να υποβάλει το καταστατικό αυτό, καθώς και όλα τα συναπαιτούµενα έγγραφα, στις εκ του νόµου
αποδέκτριες Αρχές και Υπηρεσίες, καθώς και όπου αλλού εκ του νόµου ή και εκ των πραγµάτων απαιτείται, και
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να εκπροσωπεί αυτούς, όπως και την υπό σύσταση Ι.Κ.Ε., έναντι όλων, µέχρι την ολοκλήρωση της σύστασης της
εταιρείας.
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Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙ∆ΙΩΝ Ι.Κ.Ε.
Στην Καβάλα σήµερα, πρώτη (1η) Απριλίου 2015, ηµέρα Τετάρτη, και στην επί των οδών
Αναγεννήσεως αρ. 2 και ∆αγκλή, έδρα του αστικού συνεταιρισµού περιορισµένης ευθύνης µε την
επωνυµία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΣΥ.ΦΑ.Κ. Συν.Π.Ε.»,
ΟΙ Κ ΑΤ ΩΘ Ι Σ ΥΜΒ ΑΛ ΛΟ ΜΕ ΝΟΙ :
Ι. Αφενός η κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΙΣΤΟΦΙ∆ΟΥ του Πέτρου και της Παρθενόπης, φαρµακοποιός,
κάτοικος Καβάλας (Κουντουριώτου 20), κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΒ-907.925 δελτίου αστυνοµικής
ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας, η οποία εν προκειµένω, και δυνάµει του υπ’ αριθ. 417/26.3.2015
πρακτικού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του εδρεύοντος στην Καβάλα (Αναγεννήσεως 2 & ∆αγκλή),
αστικού συνεταιρισµού περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΣΥ.ΦΑ.Κ. Συν.Π.Ε.» (Α.Φ.Μ. 096067331, ∆.Ο.Υ. Καβάλας), σε
συνδυασµό και µε τα άρθρα 36 § 1 και 37 § 1 του καταστατικού του, ενεργεί ως Πρόεδρος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και νόµιµος εκπρόσωπος του Συνεταιρισµού αυτού,
ΙΙ. Αφετέρου οι κ.κ. :
1. ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΥ του Γρηγορίου και της Αγαθής, φαρµακοποιός, που γεννήθηκε στις 22
Μαΐου 1983 στην Καβάλα και κατοικεί στην Καβάλα (∆αγκλή 22), κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΕ203.037/21.2.2007 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας (Α.Φ.Μ. 102531798),
2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΑΜΠΡΟΥ, το γένος Ιωάννη και ∆έσποινας Κυριακίδη, φαρµακοποιός, που
γεννήθηκε στις 14 Απριλίου 1957 στην Προσοτσάνη ∆ράµας και κατοικεί στη Μουσθένη ∆ήµου
Παγγαίου Π.Ε. Καβάλας, κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΜ-439.764/8.9.2014 δελτίου αστυνοµικής
ταυτότητας του Α.Τ. Ελευθερούπολης (Α.Φ.Μ. 040823951),
3. ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ του Ηλία και της Μακρινής, φαρµακοποιός, που γεννήθηκε στις 3
Ιουνίου 1980 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην Καβάλα (Σαλαµίνος 6), κάτοχος του υπ’ αριθ.
ΑΕ-396.180/26.1.2007 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας (Α.Φ.Μ. 139869001),
4. ΜΑΡΙΑ ΕΛΛΗΝΑ του Κωνσταντίνου και της Ελένης, φαρµακοποιός, που γεννήθηκε στις 27
Οκτωβρίου 1972 στην Καβάλα και κατοικεί στην Παναγία ∆ήµου και Π.Ε. Θάσου, κάτοχος του
υπ’ αριθ. Χ-373.516/29.9.2003 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Α.Τ. Θάσου (Α.Φ.Μ.
047097355),
5. ∆ΗΜΟΣ ΒΙΤΣΙΟΣ του Νικολάου και της Αικατερίνης, φαρµακοποιός, που γεννήθηκε στις 20
Φεβρουαρίου 1979 στη ∆ράµα και κατοικεί στην Παραλία Οφρυνίου ∆ήµου Παγγαίου Π.Ε.
Καβάλας, κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΕ-858.710/11.4.2007 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Α.Τ.
Ροδολίβους Σερρών (Α.Φ.Μ. 105735961),
6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΚΑΤΟΥ του ∆ηµητρίου και της Κατίνας, φαρµακοποιός, που
γεννήθηκε στις 14 Απριλίου 1971 στην Αθήνα και κατοικεί στην Καβάλα (Βασιλείου
Βουλγαροκτόνου 50), κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΕ-760.568/13.9.2007 δελτίου αστυνοµικής
ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας (Α.Φ.Μ. 046929800),
7. ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΑΚΗ του Στεφάνου και της Χριστίνας, φαρµακοποιός, που γεννήθηκε στις 5
∆εκεµβρίου 1973 στην Καβάλα και κατοικεί στη Νέα Πέραµο ∆ήµου Παγγαίου Π.Ε. Καβάλας,
κάτοχος του υπ’ αριθ. Π-497.688/14.11.1990 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας
(Α.Φ.Μ. 048195506),
8. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΒΑΚΑ του Αγγελή και της Παγώνας, φαρµακοποιός, που γεννήθηκε στις 12
Μαΐου 1979 στην Καβάλα και κατοικεί στη Χρυσούπολη ∆ήµου Νέστου Π.Ε. Καβάλας (Ελ.
Βενιζέλου 74), κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΕ-397.118/28.12.2006 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του
Α.Τ. Χρυσούπολης (Α.Φ.Μ. 100454117),
9. ΙΩΑΝΝΑ ΑΝ∆ΡΩΝΗ του Αντωνίου και της Φωτεινής, φαρµακοποιός, που γεννήθηκε στις 24
Μαΐου 1989 στην Καβάλα και κατοικεί στη Μουσθένη ∆ήµου Παγγαίου Π.Ε. Καβάλας, κάτοχος
του υπ’ αριθ. Χ-871.817/2.2.2004 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας (Α.Φ.Μ.
152607185),
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10. ΗΛΙΑΝΑ ΚΑΖΟΠΟΥΛΟΥ του Ηλία και της Μαργαρίτας, φαρµακοποιός, που γεννήθηκε στις 8
Αυγούστου 1987 στην Καβάλα και κατοικεί στη Νέα Πέραµο ∆ήµου Παγγαίου Π.Ε. Καβάλας (28ης
Οκτωβρίου 10), κάτοχος του υπ’ αριθ. Χ-871.703/2.2.2004 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του
Τ.Α. Καβάλας (Α.Φ.Μ. 139862429),
11. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ του Γρηγορίου και της Σουµέλας, φαρµακοποιός, που
γεννήθηκε στις 27 Απριλίου 1980 στη Χρυσουπολη ∆ήµου Νέστου Π.Ε. Καβάλας και κατοικεί
στην Καβάλα (Ελευθερίας 16), κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΙ-394.996/5.6.2013 δελτίου αστυνοµικής
ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας (Α.Φ.Μ. 127236661),
12. ΕΛΕΝΗ ΛΕΟΝΤΗ του Σάββα και της Γεωργίας, φαρµακοποιός, που γεννήθηκε στις 21
Αυγούστου 1987 στην Καβάλα και κατοικεί στο Χρυσόκαστρο ∆ήµου Παγγαίου Π.Ε. Καβάλας,
κάτοχος του υπ’ αριθ. Χ-869.248/29.8.2003 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Α.Τ.
Ελευθερούπολης (Α.Φ.Μ. 142212235),
13. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΤΣΗ του ∆ηµητρίου και της Αγλαΐας, φαρµακοποιός, που γεννήθηκε στις 19
Ιουνίου 1977 στην Καβάλα και κατοικεί στην Καβάλα (Αιµιλιανού 15), κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΕ395.086 /4.1.2007 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας (Α.Φ.Μ. 127208453),
14. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ του Αγγέλου και της Βαρβάρας, φαρµακοποιός, που γεννήθηκε
στις 30 Μαρτίου 1967 στην Καβάλα και κατοικεί στην Καβάλα (Αβέρωφ 2), κάτοχος του υπ’ αριθ.
Τ-348.418/7.9.1999 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας (Α.Φ.Μ. 030478565),
15. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗΣ του Νικολάου και της Ιωάννας – Σταυρούλας, φαρµακοποιός,
που γεννήθηκε στις 27 Νοεµβρίου 1977 στην Καβάλα και κατοικεί στην Καβάλα (Αττικής 9),
κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΖ-160.340/29.9.2007 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Α.Τ. Αγ.
Γεωργίου Π.Ε. Θεσσαλονίκης (Α.Φ.Μ. 101519726),
16. ΙΑΣΜΗ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ του ∆ηµητρίου και της Αικατερίνης, φαρµακοποιός, που γεννήθηκε
στις 16 Ιανουαρίου 1982 στην Καβάλα και κατοικεί στην Καβάλα (Οµονοίας 94), κάτοχος του υπ’
αριθ. ΑΗ-880.088/30.6.2010 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας (Α.Φ.Μ.
129271216),
17. ΜΙΧΑΗΛ ΚΗΠΟΥΡΙ∆ΗΣ του ∆ιονυσίου και της Αγγελικής, φαρµακοποιός, που γεννήθηκε στις
12 Μαρτίου 1981 στην Καβάλα και κατοικεί στην Καβάλα (Ανδροµάχης 4), κάτοχος του υπ’ αριθ.
ΑΕ-203.641/5.3.2007 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας (Α.Φ.Μ. 064200987),
18. ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ του Ιπποκράτη και της Αφροδίτης, φαρµακοποιός, που γεννήθηκε
στις 12 Σεπτεµβρίου 1981 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην Καβάλα (Ερµιόνης 6), κάτοχος του
υπ’ αριθ. ΑΗ-884.884/4.7.2011 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας (Α.Φ.Μ.
145072080),
19. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙ∆ΟΥ του Ηλία και της Ευαγγελίας, φαρµακοποιός, που γεννήθηκε στις 7
Μαρτίου 1956 στην Ξάνθη και κατοικεί στην Ξάνθη (Λεκού Πύργου 42), κάτοχος του υπ’ αριθ.
ΑΕ-889.060/9.5.2007 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας (Α.Φ.Μ. 025548441),
20. ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ του Παναγιώτη και της Έλλης, φαρµακοποιός, που γεννήθηκε στις 8
Νοεµβρίου 1974 στην Καβάλα και κατοικεί στην Καβάλα (Μητροπόλεως 10), κάτοχος του υπ’
αριθ. Ρ-845.364/25.5.1995 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας (Α.Φ.Μ.
079265478),
21. ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ του Χρήστου και της Σοφίας, φαρµακοποιός, που γεννήθηκε στις
18 Ιανουαρίου 1972 στην Αθήνα και κατοικεί στην Καβάλα (Αίαντος 5), κάτοχος του υπ’ αριθ.
ΑΒ-908.676/2.10.2006 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας (Α.Φ.Μ. 047090354),
22. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ του Σπυρίδωνος και της Ευαγγελίας, φαρµακοποιός, που
γεννήθηκε στις 18 Σεπτεµβρίου 1988 στην Καβάλα και κατοικεί στην Καβάλα (Θ. Πουλίδου 10),
κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΜ-440.203/29.9.2014 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας
(Α.Φ.Μ. 129299796),
23. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ του Θεοδώρου και της Σµαρώς, φαρµακοποιός, που γεννήθηκε
στις 2 Μαΐου 1980 στην Καβάλα και κατοικεί στην Καβάλα (16ης Ταξιαρχίας 5), κάτοχος του υπ’
αριθ. ΑΚ-445.083/23.5.2012 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας (Α.Φ.Μ.
116316422),
24. ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ ΚΑΜΑΜΗ του Ιωάννη και της Ελίζας, φαρµακοποιός, που γεννήθηκε στις 19
Φεβρουαρίου 1974 στην Ιωαννούπολη (Johannesburg) Νότιας Αφρικής και κατοικεί στην Καβάλα
(Παύλου Μελά 5), κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΗ-880.333/2.7.2010 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας
του Τ.Α. Καµαµή (Α.Φ.Μ. 052256826),
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25. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ του Βασιλείου και της ∆έσποινας, φαρµακοποιός, που
γεννήθηκε στις 15 Μαΐου 1984 στην Καβάλα και κατοικεί στην Πετροπηγή ∆ήµου Νέστου Π.Ε.
Καβάλας, κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΑ-386.468/…2005 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α.
Καβάλας (Α.Φ.Μ. 139878163),
26. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΜΠΟΥΛΗΣ του Αποστόλου και της Βασιλικής, φαρµακοποιός, που γεννήθηκε
την 1η Ιουνίου 1978 στην Καβάλα και κατοικεί στην Καβάλα (Μητρ. Χρυσοστόµου Σµύρνης 6),
κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΗ-378.493/31.3.2009 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας
(Α.Φ.Μ. 046929340),
27. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΝΙΤΟΥ του Παρίσση και της Σµαράγδας, φαρµακοποιός, που γεννήθηκε στις
22 Ιανουαρίου 1960 στην Καβάλα και κατοικεί στα Λιµενάρια ∆ήµου και Π.Ε. Θάσου, κάτοχος
του υπ’ αριθ. ΑΒ-734.863/22.11.2006 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Α.Τ. Θάσου (Α.Φ.Μ.
028534702),
28. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ του Παύλου και της Αικατερίνης, φαρµακοποιός, που
γεννήθηκε στις 8 Αυγούστου 1967 στην Καβάλα και κατοικεί στην Καλλιράχη ∆ήµου και Π.Ε.
Θάσου, κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΖ-386.803/31.12.2007 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Α.Τ.
Θάσου (Α.Φ.Μ. 052347030),
29. ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΑ του Κωνσταντίνου και της Μελποµένης, φαρµακοποιός, που γεννήθηκε στις 26
Ιανουαρίου 1974 στην Καβάλα και κατοικεί στον Ποτό ∆ήµου και Π.Ε. Θάσου, κάτοχος του υπ’
αριθ. ΑΖ-386.389.29.9.2007 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Α.Τ. Θάσου (Α.Φ.Μ.
300806590),
30. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΡΖΑΜΑΝΗΣ του Βασιλείου και της Άννας, φαρµακοποιός, που γεννήθηκε στις
8 Ιουνίου 1981 στην Καβάλα και κατοικεί στη Σκάλα Ραχωνίου ∆ήµου και Π.Ε. Θάσου, κάτοχος
του υπ’ αριθ. ΑΗ-882.853/29.9.2011 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Α.Τ. Θάσου (Α.Φ.Μ.
049322061),
31. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΤΖΑΓΙΑ του Βαΐου και της Ζωής, φαρµακοποιός, που γεννήθηκε στις 25
Φεβρουαρίου 1977 στα Τρίκαλα και κατοικεί στη Σκάλα Μαριών ∆ήµου και Π.Ε. Θάσου, κάτοχος
του υπ’ αριθ. Ρ-464.551/15.12.1993 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Τρικάλων (Α.Φ.Μ.
122384183),
32. ΕΛΕΝΗ ΛΑΒΤΖΗ του Αθανασίου και της Αρτέµιδος, φαρµακοποιός, που γεννήθηκε στις 13
Μαρτίου 1977 στη Θάσο και κατοικεί στη Θάσο ∆ήµου και Π.Ε. Θάσου, κάτοχος του υπ’ αριθ.
ΑΖ-386.949/7.2.2008 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Α.Τ. Θάσου (Α.Φ.Μ. 049807722),
33. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΚΙΡΤΖΗ του Αντωνίου και της Αντωνίας, φαρµακοποιός, που γεννήθηκε στις 29
Σεπτεµβρίου 1984 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην Καβάλα (25ης Μαρτίου 30), κάτοχος του
υπ’ αριθ. Φ-316.40822.5.2001 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Γιαννιτσών (Α.Φ.Μ.
129189024),
34. ΣΥΜΕΛΑ ΚΕΣΚΕΣΙΑ∆ΟΥ του Πέτρου και της Ελπίδας, φαρµακοποιός, που γεννήθηκε στις 11
Ιανουαρίου 1959 στην Καβάλα και κατοικεί στην Αυλή ∆ήµου Παγγαίου Π.Ε. Καβάλας, κάτοχος
του υπ’ αριθ. Χ-873.178/24.3.2004 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας (Α.Φ.Μ.
028857670),
35. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΙ∆ΗΣ του Χαράλαµπου και της Σταυρούλας, φαρµακοποιός, που
γεννήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 1982 στην Καβάλα και κατοικεί στην Καβάλα (Ελ. Βενιζέλου 30Γ),
κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΙ-394.100/26.2.2013 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας
(Α.Φ.Μ. 102507307),
36. ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ του Νικολάου και της Ρωξάνης, φαρµακοποιός, που γεννήθηκε στις 21
Ιουνίου 1967 στην Καβάλα και κατοικεί στο Παλαιοχώρι ∆ήµου Παγγαίου Π.Ε. Καβάλας, κάτοχος
του υπ’ αριθ. ΑΑ-386.865/3.6.2005 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας (Α.Φ.Μ.
045422333),
37. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΚΛΑΡΗΣ του Παράσχου και της Βασιλικής, φαρµακοποιός, που γεννήθηκε στις
18 Σεπτεµβρίου 1977 στην Αθήνα και κατοικεί στη Γεωργιανή ∆ήµου Παγγαίου Π.Ε. Καβάλας,
κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΖ-877.848/17.12.2008 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Α.Τ.
Ελευθερούπολης (Α.Φ.Μ. 128195715),
38. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΦΙΛΟΘΕΪ∆ΗΣ του Ανδρέα και της Άννας, φαρµακοποιός, που γεννήθηκε στις 14
Ιουλίου 1958 στην Καβάλα και κατοικεί στη Χρυσούπολη ∆ήµου Νέστου Π.Ε. Καβάλας (7ης
Μεραρχίας 3), κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΕ-895.445/12.6.2007 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του
Τ.Α. Χρυσούπολης (Α.Φ.Μ. 030872280),
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39. ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΠΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου και της Άννας, φαρµακοποιός, που γεννήθηκε στις 5
Ιουλίου 1956 στην Καβάλα και κατοικεί στην Καβάλα (7ης Μεραρχίας 13), κάτοχος του υπ’ αριθ.
ΑΒ-908.374/20.9.2006 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας (Α.Φ.Μ. 029300041),
40. ΧΑΪ∆Ω ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ιωάννη και της Σύρµως, φαρµακοποιός, που γεννήθηκε στις 4
Νοεµβρίου 1945 στο Σιδηρόκαστρο Σερρών και κατοικεί στη Θάσο ∆ήµου και Π.Ε. Θάσου (16ης
Οκτωβρίου 66), κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΗ-882.043/23.7.2010 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του
Α.Τ. Θάσου (Α.Φ.Μ. 011267074),
41. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΟΥΛΙΟΥ∆Η του Παναγιώτη και της Μερόπης, φαρµακοποιός, που γεννήθηκε
στις 19 Απριλίου 1958 στην Ελευθερούπολη ∆ήµου Παγγαίου Π.Ε. Καβάλας και κατοικεί στη
Νικήσιανη ∆ήµου Παγγαίου Π.Ε. Καβάλας, κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΖ-877.623/6.11.2008 δελτίου
αστυνοµικής ταυτότητας του Α.Τ. ΕΛευθερούπολης (Α.Φ.Μ. 027340079),
42. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ του Ευριπίδη και της Ιωάννας, φαρµακοποιός, που γεννήθηκε στις 23
∆εκεµβρίου 1985 στην Καβάλα και κατοικεί στη Νέα Καρβάλη ∆ήµου και Π.Ε. Καβάλας, κάτοχος
του υπ’ αριθ. ΑΗ-376.266/8.10.2008 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας (Α.Φ.Μ.
139868759),
43. ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΝΟΝΙ∆ΟΥ του Αναστασίου και της Σεβαστής, κάτοικος Αµυγδαλεώνα ∆ήµου και
Π.Ε. Καβάλας (Α.Φ.Μ. 074494620), κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΑ-388.631/7.11.2005 δελτίου
αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας, η οποία εν προκειµένω ενεργεί ως νόµιµη εκπρόσωπος
της επιχειρήσεως εκµεταλλεύσεως του κληρονοµικού φαρµακείου µε την επωνυµία
«ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΒΡΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» και έδρα το Ζυγό ∆ήµου Καβάλας (Α.Φ.Μ.
999911846),
44. ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΡΧΑΡΙ∆ΗΣ του Ελευθερίου και της Ιουλίας, φαρµακοποιός, κάτοικος Καβάλας,
κάτοχος του υπ’ αριθ. Σ-880.532/6.2.1997 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας
(Α.Φ.Μ. 013991500), ο οποίος εν προκειµένω, ενεργεί ως οµόρρυθµος εταίρος και νόµιµος
εκπρόσωπος της εδρεύουσας στην Καβάλα (Παπαρρηγοπούλου 19), οµόρρυθµης εταιρείας µε την
επωνυµία «ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΡΧΑΡΙ∆ΗΣ & Σία Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ. 998480012), δυνάµει του 8ου άρθρου
του συντεταγµένου µε την υπ΄ αριθ. 10.780/31.1.2008 πράξη της Συµβολαιογράφου Καβάλας
Αικατερίνης Καραµπόγια και καταχωρηµένου στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας
(αρ. κατ.: 46/4.2.2008) και στο Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. κατ.: 122483430000), καταστατικού της, όπως αυτό
ισχύει µετά και την τελευταία τροποποίησή του (αρ. πράξης 10.875/2008 της ίδιας Συµβ/φου),
45. ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου και της Αφεντούλας, φαρµακοποιός, κάτοικος
Χρυσούπολης ∆ήµου Νέστου Π.Ε. Καβάλας, κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΒ-912.468/5.10.2006 δελτίου
αστυνοµικής ταυτότητας του Α.Τ. Χρυσούπολης (Α.Φ.Μ.029516454), η οποία εν προκειµένω
ενεργεί ως οµόρρυθµος εταίρος και νόµιµος εκπρόσωπος της εδρεύουσας στη Χρυσούπολη (Ελ.
Βενιζέλου 89), οµόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΜΠΕΡΙΑ∆Η Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ. 999196011),
δυνάµει του 5ου άρθρου του συντεταγµένου µε την υπ΄ αριθ. 14.068/15.6.2004 πράξη της
Συµβολαιογράφου Χρυσουπόλεως Μαρίας Χρίστου Παρνασσού και καταχωρηµένου στα Βιβλία
Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας (αρ. κατ.: 204/16.6.2004) και στο Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. κατ.:
121720599000), καταστατικού της, όπως αυτό ισχύει µετά και την τελευταία τροποποίησή του (αρ.
πράξης 20.248/2014 της ίδιας Συµβ/φου),
46. ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΜΑΝΑΦΗ του Κοσµά και της Βαλασίας, φαρµακοποιός, κάτοικος Καβάλας,
κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΕ-892.300/3.8.2007 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας
(Α.Φ.Μ. 127217401), η οποία εν προκειµένω ενεργεί ως οµόρρυθµος εταίρος και νόµιµος
εκπρόσωπος της εδρεύουσας στην Καβάλα (Γ’ παρ. Π. Μελά 2), οµόρρυθµης εταιρείας µε την
επωνυµία «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΦΗ & ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ
ΜΑΝΑΦΗ Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ. 999866834), δυνάµει του 8ου άρθρου του συντεταγµένου µε την υπ΄
αριθ. 6.654/19.5.2003 πράξη της Συµβολαιογράφου Καβάλας ∆ήµητρας Κωταντούλα και
καταχωρηµένου στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας (αρ. κατ.: 153/21.5.2003) και
στο Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. κατ.: 122925030000), καταστατικού της, όπως αυτό ισχύει µετά και την
τελευταία τροποποίησή του (αρ. πράξης 10.937/2014 της ίδιας Συµβ/φου),
47. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΙΓΚΑΣ του Νικολάου και της Ιφιγένειας, φαρµακοποιός, κάτοικος Θάσου,
κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΖ-385.889/24.10.2007 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Α.Τ. Θάσου, ο
οποίος εν προκειµένω ενεργεί ως οµόρρυθµος εταίρος και νόµιµος εκπρόσωπος της εδρεύουσας
στη Θάσου ∆ήµου Θάσου, οµόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
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∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΣΤΙΓΚΑ & Σία Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ. 800126711), δυνάµει του 6ου άρθρου του
συντεταγµένου µε την υπ΄ αριθ. 3.221/29.3.2005 πράξη της Συµβολαιογράφου Θάσου Ελένης
Μωυσιάδου και καταχωρηµένου στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας (αρ. κατ.:
135/13.4.2005) και στο Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. κατ.: 121760430000), καταστατικού της, όπως αυτό ισχύει,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ του Παύλου και της Μαρίας, φαρµακοποιός, κάτοικος Καβάλας,
κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΒ-733.196/21.11.2006 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας
(Α.Φ.Μ. 038445276), ο οποίος εν προκειµένω ενεργεί ως οµόρρυθµος εταίρος και νόµιµος
εκπρόσωπος της εδρεύουσας στην Καβάλα (Φιλικής Εταιρείας 5), οµόρρυθµης εταιρείας µε την
επωνυµία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ & Σία Ε.Ε.» (Α.Φ.Μ. 998480478), δυνάµει του 7ου
άρθρου του συντεταγµένου µε την υπ΄ αριθ. 23.460/16.7.2008 πράξη της Συµβολαιογράφου
Καβάλας Ανδρονίκης Μουτσοκάπα και καταχωρηµένου στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου
Καβάλας (αρ. κατ.: ……/2008 και στο Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. κατ.: 121940199000), καταστατικού της,
όπως αυτό ισχύει,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ του Θεοδώρου και της Φιλοµένης, φαρµακοποιός, κάτοικος
Καβάλας, κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΗ-880.505/4.8.2010 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α.
Καβάλας (Α.Φ.Μ. 018254087), ο οποίος εν προκειµένω ενεργεί ως οµόρρυθµος εταίρος και
νόµιµος εκπρόσωπος της εδρεύουσας στην Καβάλα (Ύδρας 3), οµόρρυθµης εταιρείας µε την
επωνυµία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Α. ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ. 998341350), δυνάµει του 8ου
άρθρου του συντεταγµένου µε την υπ΄ αριθ. 676/21.12.2007 πράξη της Συµβολαιογράφου Καβάλας
Αυγής Μπαλτατζή και καταχωρηµένου στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας (αρ.
κατ.: 1/2.1.2008) και στο Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. κατ.: 121768699000), καταστατικού της, όπως αυτό ισχύει,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ του Γεωργίου και της Αναστασίας, φαρµακοποιός, κάτοικος
Καβάλας, κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΗ-379.528/16.6.2009 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α.
Καβάλας (Α.Φ.Μ. 129278518), ο οποίος εν προκειµένω ενεργεί ως οµόρρυθµος εταίρος και
νόµιµος εκπρόσωπος της εδρεύουσας στο Παληό Καβάλας (Μελίνας Μερκούρη 156), οµόρρυθµης
εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & Σία Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ.
998481739), δυνάµει του 8ου άρθρου του συντεταγµένου µε την υπ΄ αριθ. 4.218/11.8.2009 πράξη
της Συµβολαιογράφου Καβάλας Χρυσάνθης Καλλιοπίτσα και καταχωρηµένου στα Βιβλία
Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας (αρ. κατ.: 321/13.8.2009) και στο Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. κατ.:
122242299000), καταστατικού της, όπως αυτό ισχύει,
ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ του Ευθυµίου και της ∆έσποινας, φαρµακοποιός, κάτοικος
Καβάλας, κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΙ-395.236/3.7.2013 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α.
Καβάλας (Α.Φ.Μ. 022916508), η οποία εν προκειµένω ενεργεί ως οµόρρυθµος εταίρος και νόµιµος
εκπρόσωπος της εδρεύουσας στην Καβάλα (Κ. Τσολάκη 7), οµόρρυθµης εταιρείας µε την
επωνυµία «ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ. 998341718), δυνάµει του
7ου άρθρου του συντεταγµένου µε την υπ΄ αριθ. 23.415/4.6.2008 πράξη της Συµβολαιογράφου
Καβάλας Ανδρονίκης Μουτσοκάπα και καταχωρηµένου στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου
Καβάλας (αρ. κατ.: 214/28.5.2008) και στο Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. κατ.: 122251899000), καταστατικού της,
όπως αυτό ισχύει,
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΤΣΟΠΟΥΛΟΥ του Παναγιώτη και της Ελένης, φαρµακοποιός, κάτοικος
Καβάλας, κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΚ-445.764/24.7.2012 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α.
Καβάλας (Α.Φ.Μ. 041243850), η οποία εν προκειµένω ενεργεί ως οµόρρυθµος εταίρος και νόµιµος
εκπρόσωπος της εδρεύουσας στην Καβάλα (Χρυσοστόµου Σµύρνης 18β), οµόρρυθµης εταιρείας µε
την επωνυµία «ΚΟΥΡΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ & Σία Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ. 998481912), δυνάµει του 6ου
άρθρου του συντεταγµένου µε την υπ΄ αριθ. 22.948/29.10.2009 πράξη της Συµβολαιογράφου
Καβάλας Γεωργίας Ζαχαριάδου και καταχωρηµένου στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου
Καβάλας (αρ. κατ.: 433/2.11.2009) και στο Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. κατ.: 121711630000), καταστατικού της,
όπως αυτό ισχύει,
ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ του Γεωργίου και της Καλλιόπης, φαρµακοποιός, κάτοικος
Καβάλας, κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΒ-732.617/3.11.20006 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του
Τ.Α. Καβάλας (Α.Φ.Μ. 040869338), η οποία εν προκειµένω ενεργεί ως οµόρρυθµος εταίρος και
νόµιµος εκπρόσωπος της εδρεύουσας στην Καβάλα (Γαλλικής ∆ηµοκρατίας 103), οµόρρυθµης
εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Σ. ΑΜΠΕΛΙ∆ΟΥ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ - ΙΟΥΛΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ. 999867806),
δυνάµει του 8ου άρθρου του συντεταγµένου µε την υπ΄ αριθ. 21.571/5.5.2005 πράξη της
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Συµβολαιογράφου Καβάλας Ανδρονίκης Μουτσοκάπα και καταχωρηµένου στα Βιβλία Εταιρειών
του Πρωτοδικείου Καβάλας (αρ. κατ.: 156/6.5.2004) και στο Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. κατ.: 121769099000),
καταστατικού της, όπως αυτό ισχύει µετά και την τελευταία τροποποίησή του (αρ. πράξης
22.632/1.6.2006 της ίδιας Συµβ/φου),
ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΟΥΛΗ του Νικολάου και της Ελένης, φαρµακοποιός, κάτοικος Καβάλας, κάτοχος
του υπ’ αριθ. ΑΕ-395.117/4.1.2007 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας (Α.Φ.Μ.
022154386), η οποία εν προκειµένω ενεργεί ως οµόρρυθµος εταίρος και νόµιµος εκπρόσωπος της
εδρεύουσας στην Καβάλα (Φιλικής Εταιρείας 5), οµόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία
«ΜΟΥΤΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ & Σία Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ. 998480640), δυνάµει του 8ου άρθρου του
συντεταγµένου µε την υπ΄ αριθ. 7.213/20.8.2008 πράξη της Συµβολαιογράφου Καβάλας Αγαθής
Τιµόθεου και καταχωρηµένου στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας (αρ. κατ.:
334/21.8.2008) και στο Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. κατ.: 1217386990000) καταστατικού της, όπως αυτό ισχύει,
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΠΑ∆ΑΝΙΗΛ του Παναγιώτη και της Μαρίας, φαρµακοποιός, κάτοικος
Καβάλας, κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΚ-446.839/17.10.2012 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του
Τ.Α. Καβάλας (Α.Φ.Μ. 073407228), η οποία εν προκειµένω ενεργεί ως οµόρρυθµος εταίρος και
νόµιµος εκπρόσωπος της εδρεύουσας στη Γραβούνα ∆ήµου Νέστου Π.Ε. Καβάλας, οµόρρυθµης
εταιρείας µε την επωνυµία «ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΠΑ∆ΑΝΙΗΛ & Σία Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ. 999198298),
δυνάµει του 3ου άρθρου του συντεταγµένου µε την υπ΄ αριθ. 14.150/26.11.2009 πράξη της
Συµβολαιογράφου Χρυσούπολης Φωτεινής Καραγεωργίου και καταχωρηµένου στα Βιβλία
Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας (αρ. κατ.: 481/1.12.2009) και στο Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. κατ.:
122165099000) καταστατικού της, όπως αυτό ισχύει,
ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΝΟΥΣΗΣ του ∆ηµητρίου και της Σταυρούλας, φαρµακοποιός, κάτοικος
Χρυσούπολης ∆ήµου Νέστου Π.Ε. Καβάλας, κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΗ-875.775/15.11.20…
δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Χρυσούπολης (Α.Φ.Μ. 1004544897), ο οποίος εν
προκειµένω ενεργεί ως οµόρρυθµος εταίρος και νόµιµος εκπρόσωπος της εδρεύουσας στη
Χρυσούπολη ∆ήµου Νέστου Π.Ε. Καβάλας (Αγίου Αθανασίου 138), οµόρρυθµης εταιρείας µε την
επωνυµία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΟΥΣΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ & Σία Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ. 999196895), δυνάµει
του 8ου άρθρου του συντεταγµένου µε την υπ΄ αριθ. 1.629/20.9.2006 πράξη της Συµβολαιογράφου
Χρυσούπολης Ευγενίας Χρηστίδου και καταχωρηµένου στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου
Καβάλας (αρ. κατ.: 353/21.9.2006) και στο Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. κατ.: 121966899000) καταστατικού της,
όπως αυτό ισχύει,
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΥ του Παύλου και της Κωνσταντινιάς, φαρµακοποιός, κάτοικος
Καβάλας, κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΖ-880.892/9.7.2009 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Α.Τ.
Χρυσούπολης (Α.Φ.Μ. 024315201), η οποία εν προκειµένω ενεργεί ως οµόρρυθµος εταίρος και
νόµιµος εκπρόσωπος της εδρεύουσας στη Χρυσούπολη ∆ήµου Νέστου Π.Ε. Καβάλας (Φιλίππου
11), οµόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΥ & Σία Ο.Ε.»
(Α.Φ.Μ. 999196858), δυνάµει του 6ου άρθρου του συντεταγµένου µε την υπ΄ αριθ. 1.132/11.8.2006
πράξη της Συµβολαιογράφου Χρυσούπολης Φωτεινής Καραγεωργίου και καταχωρηµένου στα
Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας (αρ. κατ.: 298/14.8.2006) και στο Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. κατ.:
121793899000) καταστατικού της, όπως αυτό ισχύει µετά και την τελευταία τροποποίησή του (αρ.
πράξης 13.730/4.6.2009 της ίδιας Συµβ/φου),
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΓΓΑΣ του Στυλιανού και της Ευαγγελίας, φαρµακοποιός, κάτοικος
Χρυσούπολης ∆ήµου Νέστου Π.Ε. Καβάλας, κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΒ-131.632/29.12.2005
δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Α.Τ. Χρυσούπολης (Α.Φ.Μ. 007986361), ο οποίος εν
προκειµένω ενεργεί ως οµόρρυθµος εταίρος και νόµιµος εκπρόσωπος της εδρεύουσας στη
Χρυσούπολη ∆ήµου Νέστου Π.Ε. Καβάλας (Ελ. Βενιζέλου 60), οµόρρυθµης εταιρείας µε την
επωνυµία «ΤΣΙΓΓΑΣ & Σία Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ. 999196490), δυνάµει του 8ου άρθρου του
συντεταγµένου µε την υπ΄ αριθ. 15.013/12.9.2005 πράξη της Συµβολαιογράφου Χρυσούπολης
Μαρίας Χρίστου Παρνασσού και καταχωρηµένου στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου
Καβάλας (αρ. κατ.: 308/12.9.2005) και στο Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. κατ.: 123282899000) καταστατικού της,
όπως αυτό ισχύει,
Ο∆ΥΣΣΕΥΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ του Αθανασίου και της Αργυρώς, φαρµακοποιός, κάτοικος
Καβάλας, κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΗ-883.715/28.2.2011 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α.
Καβάλας (Α.Φ.Μ. 025630769), ο οποίος εν προκειµένω ενεργεί ως οµόρρυθµος εταίρος και
νόµιµος εκπρόσωπος της εδρεύουσας στην Καβάλα (Οµονοίας 73Α), οµόρρυθµης εταιρείας µε την
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επωνυµία «Ο∆ΥΣΣΕΥΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & Σία Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ. 800353262), δυνάµει του 8ου
άρθρου του συντεταγµένου µε την υπ΄ αριθ. 1.940/29.9.2011 πράξη της Συµβολαιογράφου
Καβάλας Θεοδοσίας Παπανδρέου και καταχωρηµένου στο Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. κατ.: 117961130000)
καταστατικού της, όπως αυτό ισχύει µετά και την τελευταία τροποποίησή του (αρ. πράξης
1.980/7.11.2011 της ίδιας Συµβ/φου),
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΡΥΩΝΑ του Κρυωνά και της Νίκης, φαρµακοποιός, κάτοικος Καβάλας, κάτοχος
του υπ’ αριθ. ΑΒ-907.510/17.8.2006 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας (Α.Φ.Μ.
028538528), η οποία εν προκειµένω ενεργεί ως οµόρρυθµος εταίρος και νόµιµος εκπρόσωπος της
εδρεύουσας στη Χρυσούπολη ∆ήµου Νέστου Π.Ε. Καβάλας (Κύπρου 27), οµόρρυθµης εταιρείας
µε την επωνυµία «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Α. ΚΡΥΩΝΑ – Ζ. ΚΑΛΠΑΚΙ∆Η & Σία
Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ. 999196999), δυνάµει του 5ου άρθρου του συντεταγµένου µε την υπ΄ αριθ.
15.869/4.10.2006 πράξη της Συµβολαιογράφου Χρυσούπολης Μαρίας Χρίστου Παρνασσού και
καταχωρηµένου στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας (αρ. κατ.: 375/4.10.2006) και
στο Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. κατ.: 121783099000) καταστατικού της, όπως αυτό ισχύει µετά και την
τελευταία τροποποίησή του (αρ. πράξης 16.291/16.9.2013 της Συµβ/φου Χρυσούπολης Φωτεινής
Καραγεωργίου),
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΥΡΚΟΣ του Γεωργίου και της Χριστίνας, φαρµακοποιός, κάτοικος Νέας
Περάµου ∆ήµου Πα;γγαίου Π.Ε. Καβάλας, κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΕ-399.268/27.1.2007 δελτίου
αστυνοµικής ταυτότητας του Α.Τ. Ελευθερούπολης (Α.Φ.Μ. 043291578), ο οποίος εν προκειµένω
ενεργεί ως οµόρρυθµος εταίρος και νόµιµος εκπρόσωπος της εδρεύουσας στο Ελαιοχώρι ∆ήµου
Παγγαίου Π.Ε. Καβάλας, οµόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΥΡΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ &
Σία Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ. 997732953), δυνάµει του 8ου άρθρου του συντεταγµένου µε την υπ΄ αριθ.
18.907/19.9.2011 πράξη της Συµβολαιογράφου Παγγαίου Νίτσας Τσέλιου Ντουµάνη και
καταχωρηµένου στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας (αρ. κατ.: 279/20.9.2011) και
στο Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. κατ.: 117453030000) καταστατικού της, όπως αυτό ισχύει,
ΝΑΖΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ του Θεοδώρου και της Καλλιόπης, φαρµακοποιός, κάτοικος Καβάλας,
κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΒ-907.500/16.8.2006 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας
(Α.Φ.Μ. 04087170), η οποία εν προκειµένω ενεργεί ως οµόρρυθµος εταίρος και νόµιµος
εκπρόσωπος της εδρεύουσας στην Καβάλα (Κουντουριώτου 6), οµόρρυθµης εταιρείας µε την
επωνυµία «ΝΑΖΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ & Σία Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ. 997772698), δυνάµει του 8ου άρθρου
του συντεταγµένου µε την υπ΄ αριθ. 10.334/1.6.2011 πράξη της Συµβολαιογράφου Καβάλας
Ευθυµίας Λαζίδου και καταχωρηµένου στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας (αρ.
κατ.: 195/6.6.2011) και στο Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. κατ.: 116129730000) καταστατικού της, όπως αυτό
ισχύει,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΚΙΤΖΗ του Κωνσταντίνου και της Ελένης, φαρµακοποιός, κάτοικος Καβάλας,
κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΖ-376.938/17.10.2007 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας
(Α.Φ.Μ. 043347714), η οποία εν προκειµένω ενεργεί ως οµόρρυθµος εταίρος και νόµιµος
εκπρόσωπος της εδρεύουσας στην Καβάλα (Π. Μελά & Οµονοίας 70), οµόρρυθµης εταιρείας µε
την επωνυµία «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΡΑΚΙΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ –
ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ. 998341903), δυνάµει του 8ου άρθρου του
συντεταγµένου µε την υπ΄ αριθ. 23.476/25.7.2008 πράξη της Συµβολαιογράφου Καβάλας
Ανδρονίκης Μουτσοκάπα και καταχωρηµένου στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας
(αρ. κατ.: 299/29.7.2008) και στο Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. κατ.: 122765799000) καταστατικού της, όπως αυτό
ισχύει µετά και την τελευταία τροποποίησή του (αρ. πράξης 1.011/10.6.2014 της Συµβ/φου
Καβάλας Αικατερίνης Μουτσοκάπα),
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ του Παύλου και της Μαρίας, φαρµακοποιός, κάτοικος Καβάλας,
κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΒ-733.520/29.11.2006 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας
(Α.Φ.Μ. 039060743), ο οποίος εν προκειµένω ενεργεί ως οµόρρυθµος εταίρος και νόµιµος
εκπρόσωπος της εδρεύουσας στην Καβάλα (Γαλλικής ∆ηµοκρατίας 5), οµόρρυθµης εταιρείας µε
την επωνυµία «∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ & Σία Ε.Ε.» (Α.Φ.Μ. 998342659), δυνάµει του
7ου άρθρου του συντεταγµένου µε την υπ΄ αριθ. 23.812/9.7.2009 πράξη της Συµβολαιογράφου
Καβάλας Ανδρονίκης Μουτσοκάπα και καταχωρηµένου στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου
Καβάλας (αρ. κατ.: 274/ 10.7.2009) και στο Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. κατ.: 121945999000) καταστατικού της,
όπως αυτό ισχύει,
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65. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΤΣΑΝΗΣ του Βασιλείου και της Ελισάβετ, φαρµακοποιός, κάτοικος Θάσου,
κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΕ-400.015/2.12.2006 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Α.Τ. Θάσου
(Α.Φ.Μ. 015811143), ο οποίος εν προκειµένω ενεργεί ως οµόρρυθµος εταίρος και νόµιµος
εκπρόσωπος της εδρεύουσας στη Θάσο ∆ήµου και Π.Ε. Θάσου (18ης Οκτωβρίου 22), οµόρρυθµης
εταιρείας µε την επωνυµία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΤΣΑΝΗΣ & Σία Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ.
092820829), δυνάµει του 6ου άρθρου του συντεταγµένου µε την υπ΄ αριθ. 2.575/19.1.1977 πράξη
του τ. Συµβολαιογράφου Θάσου Κύρου Τερζίδη και καταχωρηµένου στα Βιβλία Εταιρειών του
Πρωτοδικείου Καβάλας (αρ. κατ.: 279/22.6.1977) και στο Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. κατ.: 123384730000)
καταστατικού της, όπως αυτό ισχύει µετά και την τελευταία τροποποίησή του (αρ. πράξης
10.223/25.7.2011 της Συµβ/φου Θάσου Ραλλούς Τερζίδου),
66. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ του Ανέστη και της Γεωργίας, φαρµακοποιός, κάτοικος Καβάλας,
κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΗ-883.274/2.1.2011 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας
(Α.Φ.Μ. 007792081), ο οποίος εν προκειµένω ενεργεί ως οµόρρυθµος εταίρος και νόµιµος
εκπρόσωπος της εδρεύουσας στην Καβάλα (Ελ. Βενιζέλου 28), οµόρρυθµης εταιρείας µε την
επωνυµία «ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ & Σία Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ. 998343576), δυνάµει του 8ου
άρθρου του συντεταγµένου µε την υπ΄ αριθ. 9.556/9.8.2010 πράξη της Συµβολαιογράφου Καβάλας
Ευθυµίας Λαζίδου και καταχωρηµένου στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας (αρ.
κατ.: 136/19.4.2010) και στο Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. κατ.: 123495999000) καταστατικού της, όπως αυτό
ισχύει,
67. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΙ∆ΟΥ του Αλεξάνδρου και της Καλοµοίρας, φαρµακοποιός, κάτοικος
Κρηνίδων ∆ήµου και Π.Ε. Καβάλας, κάτοχος του υπ’ αριθ. Τ-348.970/6.10.1999 δελτίου
αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας (Α.Φ.Μ. 129258544), η οποία εν προκειµένω ενεργεί
ως οµόρρυθµος εταίρος και νόµιµος εκπρόσωπος της εδρεύουσας στις Κρηνίδες ∆ήµου και Π.Ε.
Καβάλας, οµόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΙ∆ΟΥ & Σία Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ. 998479210), δυνάµει του 7ου άρθρου του συντεταγµένου,
κωδικοποιηµένου µε την υπ΄ αριθ. 123/26.10.2011 πράξη της Συµβολαιογράφου Καβάλας
Αναστασίας Τσαµπάζη και καταχωρηµένου στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας (αρ.
κατ.: 357/27.10.2011 και στο Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. κατ.: 124130599000) καταστατικού της, όπως αυτό
ισχύει,
68. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ του Ελευθερίου και της Φωτεινής, φαρµακοποιός, κάτοικος
Πρίνου ∆ήµου και Π.Ε. Θάσου, κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΒ-909.910/3.10.2006 δελτίου αστυνοµικής
ταυτότητας του Α.Τ. Θάσου (Α.Φ.Μ. 040876606), ο οποίος εν προκειµένω ενεργεί ως οµόρρυθµος
εταίρος και νόµιµος εκπρόσωπος της εδρεύουσας στον Πρίνο ∆ήµου και Π.Ε. Θάσου, οµόρρυθµης
εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ & Σία Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ. 082222140),
δυνάµει του 7ου άρθρου του συντεταγµένου µε το από 10.1.1989 και καταχωρηµένου στα Βιβλία
Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας (αρ. κατ.: 6/13.1.1989) και στο Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. κατ.:
123098799000) καταστατικού της, όπως αυτό ισχύει µετά και την τελευταία τροποποίησή του µε
το από 21.6.2004 ιδιωτικό συµφωνητικό (αρ. κατ/σης : 234/8.7.2004 Πρωτ/κείου Καβάλας),
69. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΡΟΣ του Σπύρου και της Ζωής, φαρµακοποιός, κάτοικος Καβάλας, κάτοχος του
υπ’ αριθ. Χ-868.975/30.6.2003 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας (Α.Φ.Μ.
035636653), ο οποίος εν προκειµένω ενεργεί ως οµόρρυθµος εταίρος και νόµιµος εκπρόσωπος της
εδρεύουσας στους Αντιφιλίππους ∆ήµου Παγγαίου Π.Ε. Καβάλας, οµόρρυθµης εταιρείας µε την
επωνυµία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΛΙΑΡΟΥ & Σία Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ. 997732941), δυνάµει του
8ου άρθρου του συντεταγµένου µε την υπ΄ αριθ. 26.059/30.8.2011 πράξη της Συµβολαιογράφου
Παγγαίου Ανθούλας Σελβιαρίδου Στρατηλάτη και καταχωρηµένου στο Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. κατ.:
117404630000) καταστατικού της, όπως αυτό ισχύει,
70. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΥ∆ΗΣ του Παναγιώτη και της Ελένης, φαρµακοποιός, κάτοικος
Καβάλας, κάτοχος του υπ’ αριθ. Χ-869.850/18.4.2004 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Α.Τ.
Ελευθερούπολης (Α.Φ.Μ. 017938475, ο οποίος εν προκειµένω ενεργεί ως οµόρρυθµος εταίρος και
νόµιµος εκπρόσωπος της εδρεύουσας στη Νικήσιανη ∆ήµου Παγγαίου Π.Ε. Καβάλας,
ετερόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΥ∆Η ΠΑΣΧΑΛΗ &
Σία Ε.Ε.» (Α.Φ.Μ. 800117148), δυνάµει του 9ου άρθρου του συντεταγµένου µε την υπ΄ αριθ.
297/4.1.2005 πράξη της Συµβολαιογράφου Παγγαίου Αντωνίας Σωτηργιαννίδου και
καταχωρηµένου στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας (αρ. κατ.: 26/25.1.2005) και
στο Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. κατ.: 123999899000) καταστατικού της, όπως αυτό ισχύει µετά και την
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71.

72.
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74.

75.

76.

τελευταία τροποποίησή του (αρ. πράξης 15.374/18.3. 2015 της Συµβ/φου Καβάλας Όλγας
Χαϊτόγλου),
ΣΟΦΙΑ ΑΝΝΑ ΣΑΜΠΑ του Αντίµπ και της Ανδριανής, φαρµακοποιός, κάτοικος Κεραµωτής
∆ήµου Νέστου ΠΕ. Καβάλας, κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΒ-460.227/12.5.2006 δελτίου αστυνοµικής
ταυτότητας του Α.Τ. Χρυσούπολης (Α.Φ.Μ. 102485359), η οποία εν προκειµένω ενεργεί ως
οµόρρυθµος εταίρος και νόµιµος εκπρόσωπος της εδρεύουσας στην Κεραµωτή ∆ήµου Νέστου Π.Ε.
Καβάλας, οµόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΑΜΠΑ ΣΟΦΙΑ & Σία Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ.
999198919), δυνάµει του 6ου άρθρου του συντεταγµένου µε την υπ΄ αριθ. 14.915/26.11.2010 πράξη
της Συµβολαιογράφου Χρυσούπολης Φωτεινής Καραγεωργίου και καταχωρηµένου στα Βιβλία
Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας (αρ. κατ.: 409/1.12.2010) και στο Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. κατ.:
121785199000) καταστατικού της, όπως αυτό ισχύει,
ΜΥΡΣΙΝΗ ΛΥΓΙ∆ΑΚΗ του Ιωάννη και της Στυλιανής, φαρµακοποιός, κάτοικος Χρυσούπολης
∆ήµου Νέστου Π.Ε. Καβάλας, κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΕ-397.063/22.12.2006 δελτίου αστυνοµικής
ταυτότητας του Α.Τ. Χρυσούπολης (Α.Φ.Μ. 121495856), η οποία εν προκειµένω ενεργεί ως
οµόρρυθµος εταίρος και νόµιµος εκπρόσωπος της εδρεύουσας στη Χρυσούπολη ∆ήµου Νέστου
Π.Ε. Καβάλας (7ης Μεραρχίας 3), οµόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Μ. ΛΥΓΙ∆ΑΚΗ – Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ. 082184837), δυνάµει του
6ου άρθρου του συντεταγµένου µε την υπ΄ αριθ. 40.492/20.6.1990 πράξη του τ. Συµβολαιογράφου
Καβάλας Παναγιώτη Λαζίδη και καταχωρηµένου στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου
Καβάλας (αρ. κατ.: 164/20.6.1990) και στο Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. κατ.: 124427999000) καταστατικού της,
όπως αυτό ισχύει µετά και την τελευταία τροποποίησή του (αρ. πράξης 20.224/27.3.1015 της
Συµβ/φου Χρυσούπολης ∆ήµητρας Τσινεκίδου),
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΗΣ του Αναστασίου και της Αργυρώς, φαρµακοποιός, κάτοικος
Λιµεναρίων ∆ήµου και Π.Ε. Θάσου, κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΕ-400.296/29.1.2007 δελτίου
αστυνοµικής ταυτότητας του Α.Τ. Θάσου (Α.Φ.Μ. 300832404), ο οποίος εν προκειµένω ενεργεί ως
οµόρρυθµος εταίρος και νόµιµος εκπρόσωπος της εδρεύουσας στα Λιµενάρια ∆ήµου και Π.Ε.
Θάσου, οµόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & Σία Ο.Ε.»
(Α.Φ.Μ. 800127013), δυνάµει του 7ου άρθρου του συντεταγµένου µε την υπ΄ αριθ. 6.044/29.5.2006
πράξη της Συµβολαιογράφου Θάσου Ραλλούς Τερζίδου και καταχωρηµένου στα Βιβλία Εταιρειών
του Πρωτοδικείου Καβάλας (αρ. κατ.: 193/30.5.2006) και στο Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. κατ.: 121962130000)
καταστατικού της, όπως αυτό ισχύει µετά και την τελευταία τροποποίησή του (αρ. πράξης
10.685/31.7.2012 ίδιας Συµβ/φου),
ΜΙΚΑΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ του Θεοδώρου και της Ελένης, φαρµακοποιός, κάτοικος
Καβάλας, κάτοχος του υπ’ αριθ. Χ-369.249/8.5.2002 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α.
Καβάλας (Α.Φ.Μ. 129254766), η οποία εν προκειµένω ενεργεί ως οµόρρυθµος εταίρος και νόµιµος
εκπρόσωπος της εδρεύουσας στην Καβάλα (Ελ. Βενιζέλου 32Β), οµόρρυθµης εταιρείας µε την
επωνυµία «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η ΚΑΙ
ΜΙΚΑΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ. 800398476), δυνάµει του 5ου άρθρου του
συντεταγµένου µε την υπ΄ αριθ. 961/28.3.2012 πράξη της Συµβολαιογράφου Καβάλας Βασιλικής
Λαµπαδίτη, και καταχωρηµένου στο Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. κατ.: 120189730000) καταστατικού της, όπως
αυτό ισχύει,
ΣΟΦΙΑ ΚΟΝ∆ΑΚΟΥ του Νικολάου και της Ευαγγελίας, φαρµακοποιός, κάτοικος Καβάλας,
κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΕ-890.634/15.6.2007 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας
(Α.Φ.Μ. 042926321), η οποία εν προκειµένω ενεργεί ως οµόρρυθµος εταίρος και νόµιµος
εκπρόσωπος της εδρεύουσας στην Καβάλα (Περδίκα 4), οµόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία
«ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΟΝ∆ΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ – ΠΛΑΣΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ. 800621132), δυνάµει του 8ου άρθρου του συντεταγµένου µε την υπ΄ αριθ.
12.010/26.11.2014 πράξη της Συµβολαιογράφου Καβάλας Ευθυµίας Λαζίδου και καταχωρηµένου
στο Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. κατ.: 132577630000) καταστατικού της, όπως αυτό ισχύει, και
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του Αρσένη και της Άννας, φαρµακοποιός, κάτοικος Καβάλας,
κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΕ-395.347/10.1.2007 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας
(Α.Φ.Μ. 015125470), η οποία εν προκειµένω ενεργεί ως οµόρρυθµος εταίρος και νόµιµος
εκπρόσωπος της εδρεύουσας στην Καβάλα (Ελ. Βενιζέλου 7), οµόρρυθµης εταιρείας µε την
επωνυµία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & Σία Ε.Ε.» (Α.Φ.Μ. 998480896), δυνάµει του 6ου
άρθρου του συντεταγµένου µε την υπ΄ αριθ. 8.729/20.10.2008 πράξη της Συµβολαιογράφου
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Καβάλας Μαρίας Πολυχρονίδου και καταχωρηµένου στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου
Καβάλας (αρ. κατ.: 445/5.11.2008) και στο Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. κατ.: 123653199000) καταστατικού της,
όπως αυτό ισχύει,
ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΕΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
1. Ότι ο εκπροσωπούµενος από την υπό στοιχ. Ι συµβαλλόµενη, αστικός συνεταιρισµός
περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ –
ΣΥ.ΦΑ.Κ. Συν.Π.Ε.» έχει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νοµή και κατοχή του εκατόν
πενήντα εννέα (159) εταιρικά µερίδια (από τα 169 συνολικά) της εδρεύουσας στην Καβάλα και επί
της οδού Αναγεννήσεως αρ. 2 και ∆αγκλή, ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας µε την επωνυµία
MEDICAL GROUP ΚΑΒΑΛΑΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο
«MEDICAL GROUP ΚΑΒΑΛΑΣ Ι.Κ.Ε.», αξίας του καθενός χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00
€), που του παρέχουν ανάλογο δικαίωµα συµµετοχής στην περιουσία της εταιρείας και τις εταιρικές
υποθέσεις γενικότερα και ισάριθµες ψήφους στη λήψη αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας. Τα
µερίδια αυτά ο «ΣΥ.ΦΑ.Κ. Συν.Π.Ε.» απέκτησε από τη σύσταση της εταιρείας, της οποίας αποτελεί
ιδρυτικό µέλος, µε καταβολή της ονοµαστικής τους αξίας για τις ανάγκες του σχηµατισµού του
εταιρικού κεφαλαίου, η δε εταιρεία αυτή («Medical Group Καβάλας Ι.Κ.Ε.») : α’) συστάθηκε µε το από
19.3.2015 ιδιωτικό συµφωνητικό, για χρονική διάρκεια πενήντα (50) ετών, αρχόµενη από την
καταχώριση του συστατικού της εγγράφου στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήγουσα την αντίστοιχη ηµεροµηνία του
έτους 2064, β’) έχει σκοπό την προµήθεια και διάθεση είτε χονδρικώς, είτε λιανικώς,
παραφαρµακευτικών προϊόντων, ιδιοσκευασµάτων, παιδικών τροφών, καλλυντικών, ιατρικών οργάνων,
µηχανηµάτων και εργαλείων, και γενικά ειδών που µπορούν και επιτρέπεται να πωλούνται είτε σε
φαρµακεία, είτε σε άλλες επιχειρήσεις παρεµφερούς αντικειµένου, εξαιρουµένων των φαρµάκων, γ’) το
κεφάλαιό της ανέρχεται στα 249.000,00 € και διαιρείται σε εκατόν εξήντα έξι (166) εταιρικά µερίδια,
ονοµαστικής αξίας του καθενός χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), δ’) τις εταιρικές υποθέσεις
διαχειρίζεται πενταµελής ∆ιαχειριστική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των
εταίρων για θητεία τριών (3) ετών και ε΄) διέπεται από τους ειδικότερους όρους και συµφωνίες που
περιέχονται λεπτοµερώς στο συστατικό της ιδιωτικό συµφωνητικό, που συνιστά το Καταστατικό της,
αλλά και από τις διατάξεις των άρθρων 43 επόµ. του ν. 4072/2012 περί ιδιωτικής κεφαλαιουχικής
εταιρείας, και τις λοιπές συνεφαρµοστέες περί εταιρειών διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των λοιπών
ειδικών ουσιαστικών νόµων, όπως ισχύουν κάθε φορά.
2. Σήµερα και µε το παρόν, ο «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΣΥ.ΦΑ.Κ.
Συν.Π.Ε.», όπως νοµίµως εκπροσωπείται, σε εκτέλεση της από 7.12.2014 αποφάσεως της Γενικής
Συνελεύσεως των µελών του (σχετικά µε το ύψος στο οποίο αποφασίστηκε ν’ ανέρχεται η συµµετοχή
του στην Ι.Κ.Ε.), αλλά και του υπ’ αριθ. 417/26.3.2015 πρακτικού του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου,
ΠΩΛ ΕΙ, Ε Κ ΧΩ ΡΕ Ι, Π ΑΡΑΧΩΡΕΙ Κ ΑΙ ΜΕΤ ΑΒ ΙΒ ΑΖΕ Ι προς τους υπό στοιχείο ΙΙ (1
έως και 76) συµβαλλοµένους, εβδοµή ντα έξ ι (76) σ υνολικώς, ετα ιρικά µερίδ ια της ως
άνω, ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας µε την επωνυµία «MEDICAL GROUP ΚΑΒΑΛΑΣ
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «MEDICAL GROUP ΚΑΒΑΛΑΣ
Ι.Κ.Ε.» (από το σύνολο των 159 εταιρικών µεριδίων που διαθέτει), µε όλα τα επ’ αυτών και εξ αυτών
δικαιώµατά του έναντι παντός (εταιρείας, εταίρων και τρίτων), και µάλιστα αυτοτελώς και διακριτώς
προς τον καθένα των αποκτώντων, εις τρόπον ώστε έκαστος εξ αυτών να καταστεί πλήρης και
αποκλειστικός κύριος, νοµέας και κάτοχος ενός (1) εταιρικού µεριδίου.
3. Η γενόµενη µε το παρόν, µεταβίβαση πραγµατοποιείται αντί χρηµατικού τιµήµατος ύψους
ίσου µε την ονοµαστική αξία καθενός µεριδίου (1.500,00 €, και συνολικώς 76 x 1.500,00 =
114.000,00 €), το οποίο (τίµηµα) κρίνεται από τα µέρη ως εύλογο, δίκαιο και ανάλογο της αξίας ενός
εκάστου των πωλούµενων µεριδίων, όπως αυτό προσδιορίζεται από τα µέχρι στιγµής οικονοµικά
δεδοµένα της εταιρείας (των οποίων οι συµβαλλόµενοι δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση), τις απαιτήσεις
αλλά και τις υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι τρίτων. Ο καθένας από τους αποκτώντες κατέβαλε
σήµερα στον µεταβιβάζοντα και σε µετρητά το τίµηµα που αντιστοιχεί στο ένα (1) εταιρικό
µερίδιο που αποκτά, δηλαδή χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €), όπως τα µέρη εν προκειµένω ρητώς
συνοµολογούν, µε σκοπό το παρόν ν’ αποτελέσει στο µέλλον τη µόνη απόδειξη για τη γενόµενη δια
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καταβολής εκπλήρωση της παροχής των υποχρέων και της εντεύθεν αποσβέσεως της ενοχής τους προς
τον µεταβιβάζοντα.
4. Κατόπιν αυτών, ο µεταβιβάζων «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ –
ΣΥ.ΦΑ.Κ. Συν.Π.Ε.», ΑΠΟΞΕΝΩΝΕΤΑΙ από κάθε δικαίωµά του από τα µεταβιβαζόµενα εταιρικά
µερίδια και απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη του από τη συναφή προς αυτά, εταιρική σχέση
έναντι οποιουδήποτε, εταίρων (παραµενόντων ή νεοεισερόµενων) ή τρίτων, και δη για πράξεις ή
παραλείψεις που ενδεχοµένως τέλεσε κατά τη διάρκεια της συµµετοχής του, µέσω των
µεταβιβαζόµενων µεριδίων, στην εταιρεία ενώ περαιτέρω, ο ίδιος παραιτείται οποιασδήποτε αξιώσεώς
του επί της ανάλογης πάντοτε προς τα µεταβιβαζόµενα εταιρικά µερίδια, περιουσίας της εταιρείας και
οποιουδήποτε δικαιώµατός του κατά των πρώην συνεταίρων του αµέσως ή εµµέσως συναρτωµένου µε
αυτά, όπως επίσης και οποιουδήποτε δικαιώµατος προσβολής της εταιρικής συµβάσεως. Επισηµαίνεται
ωστόσο ότι ο ίδιος (µεταβιβάζων) εξακολουθεί να συµµετέχει στην εταιρεία «MEDICAL GROUP
ΚΑΒΑΛΑΣ Ι.Κ.Ε.» και διατηρεί την εταιρική του ιδιότητα, τη συµµετοχή του σε όλα τα περιουσιακά
αγαθά της εταιρείας και άπαντα τα εξ αυτών προκύπτοντα δικαιώµατα (αλλά και υποχρεώσεις), όπως
όλ’ αυτά προκύπτουν εκ του νόµου και του Καταστατικού της εταιρείας µε βάση τα εναποµένοντα σ’
αυτόν, εταιρικά µερίδια, ο αριθµός των οποίων ανέρχεται πλέον σε ογδόντα τρία (159 – 76 = 83), που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% του εταιρικού κεφαλαίου. Περαιτέρω, από της δηµοσιεύσεως του
παρόντος όπου εκ του νόµου απαιτείται, οι αποκτώντες καθίστανται πλήρεις και αποκλειστικοί
κύριοι των µεταβιβαζόµενων προς αυτούς, εταιρικών µεριδίων και µάλιστα ο καθένας εξ αυτών
διακριτώς και αυτοτελώς, επί ενός εκάστου των µεριδίων αυτών, και απολαµβάνουν όλα τα εξ αυτών
δικαιώµατα που εξυπακούεται η συµµετοχή τους στην εν λόγω Ι.Κ.Ε., υποκείµενοι επίσης και σε όλες
τις υποχρεώσεις, όπως περιγράφονται στο από 19.3.2015 Καταστατικό της εταιρείας, το περιεχόµενο
του οποίου, όπως αυτό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε µε το υπ’ αριθ. 1/30.3.2015 πρακτικό και
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, δηλώνουν ότι έλαβαν πλήρη γνώση, παραιτούµενοι
κάθε δικαιώµατος προβολής οποιωνδήποτε αντιρρήσεων για όλα όσα εκεί αναφέρονται, όπως και κάθε
δικαιώµατος προσβολής του παρόντος, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία.
5. Εν τέλει, σηµειώνεται ότι, α’) οι αποκτώντες και νεοεισερχόµενοι στην Ι.Κ.Ε. εταίροι πληρούν
τις τιθέµενες από το άρθρο 10 § 1 του από 19.3.2015 Καταστατικού της Ι.Κ.Ε., προϋποθέσεις
συµµετοχής τους στην εταιρεία αυτή, καθώς είναι όλοι (και κατά ρητή υπεύθυνη δήλωσή τους,
γενόµενη µε το παρόν) φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που διατηρούν σε λειτουργία
φαρµακεία, και µάλιστα στην ευρύτερη περιοχή των περιφερειακών ενοτήτων Καβάλας και Θάσου, και
β’) της πραγµατοποιούµενης µε το παρόν, µεταβιβάσεως έχει προηγηθεί η προβλεπόµενη από τα άρθρα
9 και 11 του ίδιου ως άνω Καταστατικού, διαδικασία και ειδικότερα, µε το υπ’ αριθ. 1/30.3.2015
πρακτικό και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας αυτής, αντίγραφο του οποίου
επισυνάπτεται στην παρούσα πράξη, εγκρίθηκε αρµοδίως και οµοφώνως η µεταβίβαση από τον
«ΣΥ.ΦΑ.Κ. Συν.Π.Ε.» προς τους υπό στοιχ. ΙΙ (1 – 76) αποκτώντες, ισαρίθµων εταιρικών µεριδίων.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν ιδιωτικό συµφωνητικό σε οκτώ (8) συνεχόµενα
φύλλα (συµπεριλαµβανοµένων και των υπογραφών) και, αφού διαβάστηκε από τους συµβαλλοµένους,
βεβαιώθηκε το περιεχόµενό του και δηλώθηκε η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του και η
παραίτησή τους από κάθε δικαίωµα διάρρηξής του, για κάθε λόγο ή αιτία, υπογράφεται όπως
ακολουθεί, σε δύο όµοια αντίγραφα, ένα εκ των οποίων θα κατατεθεί στο «Βιβλίο Εταίρων» της Ι.Κ.Ε.,
το δε δεύτερο στο Γ.Ε.ΜΗ. για τις ανάγκες δηµοσιότητας της πράξης.
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