
 
Σξ παοόμ έμςσπξ ασςό καθώπ και η γμχρςξπξίηρη για ςημ αμάκληρη ή αμςικαςάρςαρη ςξσ αμςιποξρώπξσ ςξσ μεςόυξσ θα ποέπει μα 
καςαςεθξύμ ρσμπληοχμέμα και σπξγεγοαμμέμα ρςξ Σμήμα Ενσπηοέςηρηπ Μεςόυχμ ςηπ Εςαιοείαπ (Ελεσρίμα, Θέρη Πικοξδάτμη, 
Αθημέληπ Χοήρςξπ, ςηλ. 2104145331), ςξσλάυιρςξμ ραοάμςα ξκςώ (48) ώοεπ ποιμ από ςημ ξοιρθείρα ημεοξμημία ρσμεδοίαρηπ ςηπ 
γεμικήπ ρσμέλεσρηπ, ήςξι μέυοι ςημ 14.07.2021 και ώοα 11:00 π.μ. για ςημ αουική Γεμική σμέλεσρη και μέυοι ςημ 21.07.2021 και ώοα 
11:00 π.μ. για ςημ επαμαληπςική Γεμική σμέλεσρη. 

                       Έμςσπξ Διξοιρμξύ Αμςιποξρώπξσ/χμ για  
 ςη ρσμμεςξυή  ρςημ ιδιαίςεοη Γεμική σμέλεσρη ςχμ ποξμξμιξύυχμ μεςόυχμ  ςηπ αμώμσμηπ εςαιοίαπ 

με ςημ επχμσμία 
«ΙΝΣΕΡΓΟΤΝΣ-ΞΤΛΕΜΠΟΡΙΑ  

Αμώμσμη, Σευμική, Εμπξοξβιξμηυαμική, Νασςιλιακή Εςαιοεία» ςηπ 16ηπ Ιξσλίξσ 2021  
Αο. Γ.Ε.ΜΗ: 121566907000 

 
 

 
Ο σπξγοάτχμ ποξμξμιξύυξπ μέςξυξπ/μόμιμξπ εκποόρχπξπ ποξμξμιξύυξσ μεςόυξσ ςηπ αμώμσμηπ 
εςαιοίαπ «ΙΝΣΕΡΓΟΤΝΣ-ΞΤΛΕΜΠΟΡΙΑ Αμώμσμη, Σευμική, Εμπξοξβιξμηυαμική, Νασςιλιακή Εςαιοεία» (ρςξ 
ενήπ η Εςαιοία): 
 
 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ (ΓΙΑ ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ)/ ΕΠΩΝΤΜΙΑ (ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ: 
__________________________________________ 
ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ (ΓΙΑ ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ): _______________________ 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ/ΩΝ1: _________________ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ / ΕΔΡΑ: __________________________________________ 
Α.Δ.Σ. / Γ.Ε.ΜΗ. (ΑΡ.Μ.Α.Ε.): ___________________________________ 
ΣΗΛΕΥΩΝΟ: _________________________________________________ 
ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΣΟΦΩΝ: _________________ / ή για όρεπ ρσμξλικά μεςξυέπ θα έυχ ςξ δικαίχμα φήτξσ 
καςά ςη ρυεςική Ημεοξμημία Καςαγοατήπ2 
ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΡΙΔΑ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΑΤΛΩΝ ΣΙΣΛΩΝ (.Α.Σ): _______________________________ 
ΑΡΙΘΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΞΙΟΓΡΑΥΩΝ: _____________________ 
 

ενξσριξδξςώ με ςξ παοόμ 
 
1. Σξμ/Σημ _______________________________________________________, ςξσ 
______________________________ και ςηπ ____________________________, 
κάςξικξ______________________________, ξδόπ ___________________________, αοιθμόπ_________, 
κάςξυξ ςξσ ΑΔΣ/Διαβαςηοίξσ με αοιθμό ________________, εκδξθέμςξπ ςημ ___________________, από 
_________________,  
2. Σξμ/Σημ ________________________________________________________, ςξσ 
______________________________ και ςηπ ____________________________, 
κάςξικξ_____________________________, ξδόπ ____________________________, αοιθμόπ_________, 
κάςξυξ ςξσ ΑΔΣ/Διαβαςηοίξσ με αοιθμό ________________, εκδξθέμςξπ ςημ ___________________, από 
_________________,  
3. Σξμ/Σημ ________________________________________________________, ςξσ 
______________________________ και ςηπ ____________________________, 
κάςξικξ_____________________________, ξδόπ ____________________________, αοιθμόπ_________, 
κάςξυξ ςξσ ΑΔΣ/Διαβαςηοίξσ με αοιθμό ________________, εκδξθέμςξπ ςημ ___________________, από 
_________________,  
(ρςξ ενήπ ξ/ξι Αμςιποόρχπξπ/ξι) [εμεογξύμςεπ όλξι από κξιμξύ / εμεογώμ καθέμαπ υωοιρςά και υωοίπ ςη 
ρύμποανη ςξσ άλλξσ, ξπόςε ρε πεοίπςωρη ποξρέλεσρηπ ρςη Γεμική Σσμέλεσρη πεοιρρξςέοωμ ςξσ εμόπ 
αμςιποξρώπωμ καθέμαπ εκ ςωμ ξπξίωμ εμεογεί υωοιρςά / ξ ποώςξπ ποξρεουόμεμξπ απξκλείει ςξ δεύςεοξ 
και ςξμ ςοίςξ και ξ δεύςεοξπ ςξμ ςοίςξ, κ.λπ.)] 3 
 
όπχπ με αμςιποξρχπεύρ.... καςά ςημ ποξρευή ιδιαίςεοη Γεμική σμέλεσρη ςχμ ποξμξμιξύυχμ μεςόυχμ 
ςηπ Εςαιοίαπ πξσ θα ρσμέλθει ςημ 16η Ιξσλίξσ 2021 , ημέοα  

                                                 
1 Μόμξ ρε πεοίπςχρη μξμικώμ ποξρώπχμ.  
2 Ο μέςξυξπ ποέπει μα επιλένει ξ/ξι Αμςιποόρχπξπ/ξι μα ςξμ αμςιποξρχπεύρει/ξσμ είςε για μέοξπ είςε για ςξ ρύμξλξ 
ςχμ μεςξυώμ πξσ είμαι κύοιξπ / ή για ςιπ ξπξίεπ έυει εκ ςξσ μόμξσ ή από ρύμβαρη δικαίχμα φήτξσ.   
3 Η εμςόπ ςχμ αγκσλώμ αματξοά υοειάζεςαι μόμξμ ρε πεοίπςχρη διξοιρμξύ πλέξμ ςξσ εμόπ αμςιποξρώπχμ. ε ασςή 
ςημ πεοίπςχρη ξ ενξσριξδξςώμ μέςξυξπ ποέπει μα επιλένει αμ ξι διξοιζόμεμξι με ςξ παοόμ Αμςιποόρχπξι θα εμεογξύμ 
από κξιμξύ ή δύμαμςαι μα εκποξρχπήρξσμ ςξ μέςξυξ ξ καθέμαπ υχοιρςά. 



 
Σξ παοόμ έμςσπξ ασςό καθώπ και η γμχρςξπξίηρη για ςημ αμάκληρη ή αμςικαςάρςαρη ςξσ αμςιποξρώπξσ ςξσ μεςόυξσ θα ποέπει μα 
καςαςεθξύμ ρσμπληοχμέμα και σπξγεγοαμμέμα ρςξ Σμήμα Ενσπηοέςηρηπ Μεςόυχμ ςηπ Εςαιοείαπ (Ελεσρίμα, Θέρη Πικοξδάτμη, 
Αθημέληπ Χοήρςξπ, ςηλ. 2104145331), ςξσλάυιρςξμ ραοάμςα ξκςώ (48) ώοεπ ποιμ από ςημ ξοιρθείρα ημεοξμημία ρσμεδοίαρηπ ςηπ 
γεμικήπ ρσμέλεσρηπ, ήςξι μέυοι ςημ 14.07.2021 και ώοα 11:00 π.μ. για ςημ αουική Γεμική σμέλεσρη και μέυοι ςημ 21.07.2021 και ώοα 
11:00 π.μ. για ςημ επαμαληπςική Γεμική σμέλεσρη. 

Παοαρκεσή και ώοα 9 π.μ. ρςιπ εγκαςαρςάρειπ ςηπ Εςαιοίαπ ρςημ Ελεσρίμα, θέρη Πικοξδάτμη,  καθώπ και 
ρε κάθε ςσυόμ μες’ αμαβξλή ή επαμαληπςική ασςήπ ρσμεδοίαρη και ρσγκεκοιμέμα ρςημ Επαμαληπςική, ςημ 
23η Ιξσλίξσ 2021, ημέοα Παοαρκεσή και ώοα 9 π.μ. ρςιπ εγκαςαρςάρειπ ςηπ Εςαιοίαπ  ρςξμ ίδιξ χπ 
αμχςέοχ ξοιζόμεμξ υώοξ, και φητίρ…. ρςξ όμξμα και για λξγαοιαρμό μξσ για ςξμ χπ άμχ αματεοόμεμξ 
αοιθμό μεςξυώμ εκδόρεχπ ςηπ Εςαιοίαπ, ςχμ ξπξίχμ είμαι κύοιξπ ή για ςιπ ξπξίεπ ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 
124 παο. 6 έυχ εκ ςξσ μόμξσ ή από ρύμβαρη δικαίχμα φήτξσ (επί παοαδείγμαςι, βάρει ρύμβαρηπ 
εμευύοαρηπ ή ρύμβαρηπ θεμαςξτσλακήπ)4, χπ ακξλξύθχπ για ςα κάςχθι αματεοόμεμα θέμαςα ημεοήριαπ 
διάςανηπ5:  
  

Θέμα Ημεοήριαπ Διάςανηπ  ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΦΗ Καςά ςη 
διακοιςική 
εσυέοεια ςξσ 
Αμςιποξρώπξσ6  

1. Έγκοιρη παοξυήπ ενξσρίαπ ρςξ 
Διξικηςικό σμβξύλιξ ςηπ Εςαιοίαπ 
για λήφη απόταρηπ αύνηρηπ ςξσ 
μεςξυικξύ κεταλαίξσ ςηπ Εςαιοίαπ 
και πεοιξοιρμξύ ή απξκλειρμξύ ςξσ 
δικαιώμαςξπ ποξςίμηρηπ ςχμ 
στιρςάμεμχμ μεςόυχμ ςηπ Εςαιοίαπ, 
δσμάμει ςχμ άοθοχμ 24 παο. 1(β) 
και 27 παο. 4  ςξσ μ. 4548/2018. 

    

2. Έγκοιρη ςηπ μείχρηπ ςξσ 
μεςξυικξύ κεταλαίξσ ςηπ Εςαιοίαπ 
καςά πξρό €12.768.110,44, με 
μείχρη ςηπ ξμξμαρςικήπ ανίαπ 
εκάρςηπ μεςξυήπ από €0,44 ρε €0,10 
και ιδίχπ ςηπ μείχρηπ ςηπ 
ξμξμαρςικήπ ανίαπ εκάρςηπ 
ποξμξμιξύυξσ μεςξυήπ από €0,44 ρε 
€0,10, ρσμςελξύμεμηπ με 
ρσμφητιρμό λξγιρςικώμ ζημιώμ 
ποξηγξύμεμχμ υοήρεχμ καθώπ και 
ςηπ ςοξπξπξίηρηπ ςξσ άοθοξσ 5 ςξσ 
καςαρςαςικξύ ςηπ Εςαιοίαπ. 

    

 
 
Θα ήθελα πεοαιςέοχ μα εμημεοώρχ ςημ Εςαιοία όςι έυχ ήδη εμημεοώρει ςξμ/ςξσπ Αμςιποόρχπό/ξσπ μξσ 
ρυεςικά με ςημ σπξυοέχρη γμχρςξπξίηρηπ πξσ σπέυει/ξσμ ρε πεοίπςχρη εταομξγήπ ςξσ άοθοξσ 128 παο. 
5 ςξσ Ν. 4548/2018. 
 
 
Η παοξύρα δεμ ιρυύει ετόρξμ παοεσοίρκξμαι ξ ίδιξπ ρςη Γεμική σμέλεσρη και ςξ γμχρςξπξιήρχ 
ρςξμ/ρςξσπ καςά ςα αμχςέοχ Αμςιποόρχπό/ξσπ μξσ και ρςη Γοαμμαςεία ςηπ Γεμικήπ σμέλεσρηπ ποιμ από 
ςημ φητξτξοία.  
 
 
 
Η παοξύρα δεμ ιρυύει ετόρξμ έυχ γμχρςξπξιήρει ρςημ Εςαιοία ςξσλάυιρςξμ ραοάμςα ξκςώ (48) ώοεπ ποιμ 
ςημ αμςίρςξιυη ημεοξμημία ρσμεδοίαρηπ ςηπ Γεμικήπ σμέλεσρηπ γοαπςή αμάκληρη ςηπ παοξύραπ. 
 
 

                                                 
4 Ο μέςξυξπ ποέπει μα επιλένει αμάλξγα με ςημ μξμική καςάρςαρή ςξσ.   
5 ημειώρςε με Φ ςημ επιλξγή ραπ. 
6 Ο μέςξυξπ πξσ θα επιλένει ξ διξοιζόμεμξπ με ςξ παοόμ αμςιποόρχπόπ ςξσ μα φητίρει καςά ςη διακοιςική ςξσ 
εσυέοεια ξτείλει μα ελέγνει ςσυόμ σπξυοέχρη γμχρςξπξίηρηπ ςηπ παοξυήπ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ ενξσριξδόςηρηπ 
με βάρη ςιπ διαςάνειπ ςξσ μ. 3556/2007.  



 
Σξ παοόμ έμςσπξ ασςό καθώπ και η γμχρςξπξίηρη για ςημ αμάκληρη ή αμςικαςάρςαρη ςξσ αμςιποξρώπξσ ςξσ μεςόυξσ θα ποέπει μα 
καςαςεθξύμ ρσμπληοχμέμα και σπξγεγοαμμέμα ρςξ Σμήμα Ενσπηοέςηρηπ Μεςόυχμ ςηπ Εςαιοείαπ (Ελεσρίμα, Θέρη Πικοξδάτμη, 
Αθημέληπ Χοήρςξπ, ςηλ. 2104145331), ςξσλάυιρςξμ ραοάμςα ξκςώ (48) ώοεπ ποιμ από ςημ ξοιρθείρα ημεοξμημία ρσμεδοίαρηπ ςηπ 
γεμικήπ ρσμέλεσρηπ, ήςξι μέυοι ςημ 14.07.2021 και ώοα 11:00 π.μ. για ςημ αουική Γεμική σμέλεσρη και μέυοι ςημ 21.07.2021 και ώοα 
11:00 π.μ. για ςημ επαμαληπςική Γεμική σμέλεσρη. 

[Τόπξπ], __/___/2021 
 

Ο/Η ενξσριξδξςώμ/ξύρα Μέςξυξπ  
 

      
 
   __________________________________  

[σπξγοατή & ξμξμαςεπώμσμξ 
& ρτοαγίδα (για μξμικό ποόρωπξ)] 


