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ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ
«ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή
Ναπηηιηαθή Δηαηξεία»
ΚΔΦΑΛΑΗΟ I
ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ
1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ.
Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Αλψλπκε Δηαηξεία.», ζπλεζηήζε ην έηνο
1957 δπλάκεη ηεο κε αξηζκ. 13512/1957 απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ, πνπ
δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ αξηζκ. 140/18.4.1957θαη κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθε ε άδεηα
ζχζηαζεο ηεο Δηαηξείαο θαη εγθξίζεθε ην Καηαζηαηηθφ ηεο, φπσο θαηαξηίζζεθε κε ηελ
ππ αξηζκ. 5648/1957β πξάμε ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ Ησάλλε Ρψηε. Ζ Δηαηξεία
έρεη ιάβεη αξηζκφ Μεηξψνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 13709/06/Β/86/148. Έδξα ηεο
εηαηξείαο νξίζζεθε ηφηε ν Γήκνο Αζελαίσλ.
Απφ ηνλ έιεγρν ησλ θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ
ζχζηαζή ηεο ζηνηρείσλ πξνθχπηεη φηη ε ζχζηαζή ηεο είλαη απφιπηα λφκηκε θαη έρνπλ
ηεξεζεί φιεο νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο.
Απφ ηα ζηνηρεία θαη ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ ηεζεί ππ φςηλ καο πξνθχπηεη όηη έσο
ζήκεξα ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο έρεη ππνζηεί ηηο αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο, πιελ
ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ππφ 2.03:
Α. Με απφθαζε Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 15. 11.2004 ηξνπνπνηήζεθαλ ηα
άξζξα 3 (έδξα εηαηξείαο) θαη 4 (δηάξθεηα εηαηξείαο) (ΦΔΚ 325/19.1.2005)
Β. Με απφθαζε Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 27.6.2006 ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν
8 ηνπ θαηαζηαηηθνχ πεξί κεηαηξνπήο αλσλχκσλ κεηνρψλ ζε νλνκαζηηθέο (ΦΔΚ
8157/25.7.2006).
Γ. Με ηελ απφ 6.12.2007 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θνηλψλ κεηφρσλ ,
ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 2 ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ήηνη ν ζθνπφο ηεο εηαηξείαο θαη
ελαξκνλίζηεθε ην ζχλνιν ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε ηνλ λ. 3604/2007(ΦΔΚ 1/2.1.2008).
1.02. Έιεγρνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνύ
Γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο εηέζε ππ φςηλ καο
θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ηελ
31.12.2007.
Με ηελ κε αξηζκ. Πξση. Κ2-10388/06-10-2009. βεβαίσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο
(Γηεχζπλζε ΑΔ θαη Πίζηεσο) βεβαηψλεηαη φηη κεηά ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ηνπ
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θαηαζηαηηθνχ πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ ΣΑΔ-ΔΠΔ ππ‟άξηζκ. 01/02-01-2008, ην
Καηαζηαηηθφ δελ έρεη ππνζηεί άιιεο ηξνπνπνηήζεηο.
Πεξαηηέξσ απφ ηνλ έιεγρν ησλ δηαηάμεσλ δηαπηζηψζεθε ην ζχλλνκν ηνπ Καηαζηαηηθνχ
ηεο Δηαηξείαο.
Δηδηθφηεξα ην Καηαζηαηηθφ πεξηιακβάλεη ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν
2 ηνπ Κσδ. Νφκνπ 2190/1920. εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2π
παξ. 1α ηνπ Ν. 2190/20 σο ηζρχεη, ην θαηαζηαηηθφ δελ απαηηείηαη λα πεξηέρεη δηαηάμεηο,,
εθφζνλ απνηεινχλ απιψο επαλάιεςε ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ, εθηφο αλ
εηζάγεηαη επηηξεπηή παξέθθιηζε απφ απηέο. Γελ δηαπηζηψζεθε αληίζεζε πξνο
αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ.
εκεηψλεηαη δε φηη κε ηηο απφ 6.12.2007 θαη 17.12.2007 απνθάζεηο Γεληθψλ
πλειεχζεσλ θνηλψλ θαη πξνλνκηνχρσλ κεηφρσλ ΦΔΚ 1/2.1.2008 ην θαηαζηαηηθφ
ελαξκνλίζηεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3406/2007.
2. ΒΑΗΚΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΚΑΣ/ΚΟΤ - ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2.01. Δπσλπκία -Έδξα- Γηάξθεηα
2.01.1. Δπσλπκία
Ζ Δηαηξεία ζπζηάζεθε κε ηελ πξναλαθεξνκέλε ζηελ αξρή ηνπ παξφληνο επσλπκία. Με
ηελ απφ 20 Ηνπλίνπ 1977 απφθαζε γεληθήο ζπλέιεπζεο ε επσλπκία ηεο εηαηξείαο έγηλε
«ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλψλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή
Δηαηξεία». (ΦΔΚ 3113/1977).
2.01.2. Δδξα
Χο έδξα ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ ζχζηαζε ηεο νξίζζεθε ν Γήκνο Αζελαίσλ.
Με ηελ απφ15. 11.2004 Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο σο έδξα ηεο
Δηαηξείαο νξίδεηαη ν Γήκνο Διεπζίλαο, Αηηηθήο (ΦΔΚ 325/19.1.2005)
Ζ Δηαηξεία δχλαηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα ηδξχεη Δξγνζηάζηα,
εξγαζηήξηα, ππνθαηαζηήκαηα, πξαθηνξεία, πξαηήξηα ή εθζέζεηο πσιήζεσο πξντφλησλ
ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο Αζήλαο θαη ζε άιιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο θαη ηεο αιινδαπήο. Οη
δξαζηεξηφηεηεο θαη νη αξκνδηφηεηεο έθαζηνπ ησλ αλσηέξσ θαζνξίδνληαη είηε κε ηελ
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί ίδξπζήο ηνπο είηε κε κεηαγελέζηεξε απηήο.
Κακία πξάμε Γηεπζπληή ππνθαηαζηήκαηνο, πξάθηνξα ή αληηπξνζψπνπ δελ ππνρξεψλεη
ηελ Δηαηξεία, εάλ γίλεη ρσξίο πξνεγνχκελε εηδηθή έγγξαθε εληνιή ή θαζ‟ππέξβαζε
ησλ εληνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζε απηφλ ή ελαληίνλ ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δηαηξείαο. Σν
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη κε απφθαζή ηνπ λα θαηαξγεί νπνηνδήπνηε
ππνθαηάζηεκα, πξαθηνξείν, πξαηήξην, έθζεζε ή αληηπξνζσπεία ηεο Δηαηξείαο.
Οπνηαδήπνηε δηαθνξά νπνηαζδήπνηε θχζεσο, κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ησλ
απαληαρνχ ππνθαηαζηεκάησλ, πξαθηνξείσλ, αληηπξνζσπεηψλ θ.ι.π. απηήο κε ηνπο
κεηφρνπο ηεο ή κε νπνηνδήπνηε ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν
ζπλαιιάζζεηαη κε απηήλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία θαη ιφγσ ηεο ελ γέλεη εκπνξηθήο θαη
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νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηεο θαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν γέλλεζεο ηεο, ππάγεηαη
ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο ε νπνία θαη
κφλν ελάγεηαη ελψπηνλ ησλ θαζ‟χιελ αξκνδίσλ Γηθαζηεξίσλ ηεο έδξαο ηεο, αθφκε θαη
ζε πεξηπηψζεηο εηδηθήο ή απνθιεηζηηθήο θαηά ηελ Πνιηηηθή Γηθνλνκία ή ηηο δηαηάμεηο
άιισλ λφκσλ δσζηδηθίαο, εθηφο εάλ ε Δηαηξεία έρεη δειψζεη ξεηψο θαη εγγξάθσο φηη
παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηφο απηνχ (απνθιεηνκέλεο ηεο ζησπεξήο παξαίηεζεο).
2.01.3 Γηάξθεηα
Αξρηθά, ε δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο είρε νξηζζεί γηα πελήληα έηε, αξρφκελε απφ ηε
δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο ππνπξγηθήο απνθάζεσο πνπ
ελέθξηλε ην παξφλ Καηαζηαηηθφ θαη ιήγνπζα ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία ηνπ έηνπο
2007.
Με απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ Μεηφρσλ ηεο 15εο Ννεκβξίνπ
2004, ε δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο παξαηείλεηαη γηα πελήληα (50) αθφκε έηε, αξρφκελε απφ
ηε ιήμε ηεο αξρηθήο πεληεθνληαεηίαο θαη ιήγνπζα ηελ 18/04/2057(ΦΔΚ
325/19.1.2005)
.
2.01.4 θνπόο
θνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη θαη‟ άξζξν 2 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο (φπσο ηξνπνηήζεθε κε
ηηο απφ 6.12.2007 θαη 17.12.2007 απνθάζεηο ηεο έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο κεηφρσλ
ηεο εηαηξείαο θνηλψλ θαη πξνλνκηνχρσλ , ΦΔΚ 1/2.1.2008).
1. Ζ εηζαγσγή θαη εκπνξία πάζεο θχζεσο μπιείαο επεμεξγαζκέλεο ή κε, δνκηθψλ
πιηθψλ, πξντφλησλ μχινπ είηε εκεδαπήο είηε αιινδαπήο πξνέιεπζεο, ε επεμεξγαζία
μπιείαο θαη ε παξαγσγή πάζεο θχζεσο πξντφλησλ μχινπ είηε γηα ίδην ινγαξηαζκφ είηε
γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ θαζψο θαη ε εκπνξία απηψλ, ε αληηπξνζψπεπζε νίθσλ
εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ, ε αγνξά θαη εθκεηάιιεπζε πινίσλ, ε δηελέξγεηα
λαπηηιηαθψλ εξγαζηψλ, ε εθηέιεζε ηερληθψλ θαη νηθνδνκηθψλ έξγσλ.
2. Ο ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία θέληξνπ δηαλνκήο πάζεο
θχζεσο πξντφλησλ θαη ε αληίζηνηρε παξνρή ππεξεζηψλ, κεηαθνξψλ, απνζήθεπζεο,
δηαλνκήο απηψλ (3 P L) θαη δηαθίλεζεο θάζε είδνπο αληηθεηκέλσλ θαη εκπνξεπκάησλ
θαη γεληθά ε παξνρή φισλ ησλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο απνζήθεο γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή
γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. Ζ απνζήθεπζε φισλ ησλ άλσ αληηθεηκέλσλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο
ηδίαο ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ κε αληάιιαγκα ζε ηδηφθηεηνπο ή κηζζσκέλνπο ρψξνπο.
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλσηέξσ ζθνπνχ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ίδηα ή κηζζσκέλα
κέζα κεηαθνξάο, εηδηθά ή γεληθά θαζψο θαη εηδηθά κεραλήκαηα θνξηνεθθφξησζεο ησλ
ππφ κεηαθνξά ή απνζήθεπζε αληηθεηκέλσλ.
3. Ζ δεκηνπξγία ηεισλεηαθψλ ρψξσλ γηα ίδηα εκπνξεχκαηα ή γηα εκπνξεχκαηα ηξίησλ.
4. Ζ πξαγκαηνπνίεζε εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ γηα θαη ε εθηέιεζε ηεισλεηαθψλ
πξάμεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ θαη γεληθά ε δηελέξγεηα φισλ ησλ πξάμεσλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηνλ εθηεισληζκφ εκπνξεπκάησλ.
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5. Ζ θχιαμε θαη ελερπξίαζε αληηθεηκέλσλ θαη εκπνξεπκάησλ ηξίησλ ππέξ ηεο ηδίαο θαη
γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ.
6. Ζ δεκηνπξγία ηδηφθηεησλ ή κηζζσκέλσλ εθζεζηαθψλ ρψξσλ θαη ε πξαγκαηνπνίεζε
γεληθψλ ή εηδηθψλ εθζέζεσλ εκπνξεπκάησλ θαη βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ.
7. Ζ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πξνο
θάζε Δηαηξεία, φπσο νξγάλσζε επελδπηηθήο δξάζεο, επνπηηθή ιεηηνπξγία θαη ζπλαθψλ
δξαζηεξηνηήησλ.
8.

Γηα ηελ επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο ε Δηαηξεία δχλαηαη:

α.
Να ηδξχεη, απνθηά ή δηνηθεί νπνηαδήπνηε επηρείξεζε ή λα ζπκκεηέρεη ζε
νπνηαδήπνηε επηρείξεζε κε φκνην ή παξεκθεξή ζθνπφ, νπνηνπδήπνηε εηαηξηθνχ ηχπνπ
ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ.
β.
Να ζπλεξγάδεηαη κε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κε νπνηνδήπνηε
ηξφπν, ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ.
γ.
Να ελεξγεί κε θάζε άιιν ηξφπν πνπ ζα εμππεξεηεί άκεζα ή έκκεζα ην ζθνπφ
ηεο Δηαηξείαο
2.03 Μεηνρηθό Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο - Μεηνρέο - Μέηνρνη
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο νξίζηεθε θαηά ηε ζχζηαζε ηεο ζε 1.600.000
Γξαρκέο ην νπνίν θαηαβιήζεθε νιφθιεξν ζε κεηξεηά θαη κε εηζθνξά ζε είδνο,
θαηαλεκεκέλν ζε 64.000 αλψλπκεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο δξρ. 25. ε κία. Απφ ηε
ζχζηαζε ηεο Δηαηξείαο έσο ζήκεξα, ε εμέιημε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ έρεη σο εμήο:
-Απμήζεθε κε ηελ απφ 31 Ηαλνπαξίνπ 1962 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε νπνία
εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ. 18295/702/6.4.62 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ,
δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟αξηζκ. 171/62 Γ.Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο
Κπβεξλήζεσο, ζε ηξία εθαηνκκχξηα (3.000.000) δξαρκέο θαη δηαηξέζεθε ζε ηξηάληα
ρηιηάδεο (30.000) κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο εθαηφ (100) δξαρκψλ εθάζηε.
- Απμήζεθε κε ηελ απφ 10.4.64 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε νπνία εγθξίζεθε
κε ηελ ππ‟αξηζκ. 32444/2111/10.7.1964 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ,
δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟αξηζκ. 660/24.7.64 Γ.Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο
Κπβεξλήζεσο, ζε ηέζζεξα εθαηνκκχξηα (4.000.000) δξαρκέο θαη δηαηξέζεθε ζε
ζαξάληα ρηιηάδεο (40.000) κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο εθαηφ (100) δξαρκψλ εθάζηε
-Απμήζεθε κε ηελ απφ 27.5.65 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, ε νπνία εγθξίζεθε
κε ηελ ππ‟αξηζκ. 44351/2941/25.8.65 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ, δεκνζηεχζεθε
ζην ππ‟αξηζκ. 797/65 Γειηίν Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, ζε
πέληε εθαηνκκχξηα (5.000.000) δξαρκέο θαη δηαηξέζεθε ζε πελήληα ρηιηάδεο (50.000)
κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο εθαηφ (100) δξαρκψλ εθάζηε.
- Απμήζεθε κε ηελ απφ 27 Ηνπλίνπ 1967 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε νπνία
εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ. 54015/3783/36039/29.8.67 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
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Δκπνξίνπ, δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟αξηζκ. 881/67 Γειηίν Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο
ηεο Κπβεξλήζεσο, ζε έμη εθαηνκκχξηα (6.000.000) δξαρκέο θαη δηαηξέζεθε ζε εμήληα
ρηιηάδεο (60.000) κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο εθαηφ (100) δξαρκψλ εθάζηε
- Απμήζεθε κε ηελ απφ 27 Ηνπλίνπ 1968 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, ε νπνία
εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ. 43772/3610/13.7.1968 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ,
δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟αξηζκ. 868/68 Γειηίν Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο
Κπβεξλήζεσο, ζε δέθα εθαηνκκχξηα (10.000.000) δξαρκέο θαη δηαηξέζεθε ζε εθαηφ
ρηιηάδεο (100.000) κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο εθαηφ (100) δξαρκψλ εθάζηε
- Απμήζεθε κε ηελ απφ 28 Ηνπλίνπ 1969 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, ε νπνία
εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ. 11303/15.10.71 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ,
δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟αξηζκ. 1623/25.10.71 Γειηίν Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο
Κπβεξλήζεσο, ζε δεθαέμη εθαηνκκχξηα (16.000.000) δξαρκέο θαη δηαηξέζεθε ζε εθαηφλ
εμήληα ρηιηάδεο (160.000) κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο εθαηφλ (100) δξαρκψλ εθάζηε
- Απμήζεθε κε ηελ απφ 26 Ηνπλίνπ 1974 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, ε νπνία
εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ. 108934/8.8.74 απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Αηηηθήο, Γ/ηνο
Αζελψλ, δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟αξηζκ. 1716/12.8.74 Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο
Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, ζε είθνζη ηέζζεξα εθαηνκκχξηα (24.000.000) δξαρκέο
θαη δηαηξέζεθε ζε δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) θνηλέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο,
νλνκαζηηθήο αμίαο εθαηφ (100) δξαρκψλ εθάζηε θαη ζε ζαξάληα ρηιηάδεο (40.000)
πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο
νλνκαζηηθήο αμίαο εθαηφ (100) δξαρκψλ εθάζηεο , νη νπνίεο έρνπλ ηα θάησζη πξνλφκηα
:
αα)
Πξνλνκηαθή απφιεςε α‟ κεξίζκαηνο πξνο 8% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο.
ββ)
Πξνλνκηαθή απφδνζε ηνπ θαηαβιεζέληνο θεθαιαίνπ ζε πεξίπησζε δηαιχζεσο
ηεο Δηαηξείαο θαη
γγ)
Καηαβνιή ηφθνπ 8% εηεζίσο επί ηεο νλνκαζηηθήο ηνπο αμίαο ζε πεξίπησζε
αλππαξμίαο θεξδψλ ή κε επάξθεηαο ηνπο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ α‟ κεξίζκαηνο.
- Απμήζεθε κε ηελ απφ 8 Ηνπλίνπ 1975 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, ε νπνία
εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ. 96049/26.5.75 απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Αηηηθήο, Γ/ηνο
Αζελψλ, δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟αξηζκ. 1671/2.7.75 Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο
Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, ζε ζαξάληα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα (44.000.000) δξαρκέο
θαη δηαηξέζεθε ζε εθαηφλ εμήληα ρηιηάδεο (160.000) θνηλέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο,
νλνκαζηηθήο αμίαο δηαθνζίσλ (200) δξαρκψλ εθάζηε θαη ζε εμήληα ρηιηάδεο (60.000)
πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο
νλνκαζηηθήο αμίαο δηαθνζίσλ (200) δξαρκψλ εθάζηε, νη νπνίεο έρνπλ ηα ίδηα κε ηα σο
άλσ πξνλφκηα
- Απμήζεθε κε ηελ απφ 5 Ννεκβξίνπ 1975 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, ε νπνία
εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ. 125528/10.12.75 απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Αηηηθήο, Γ/ηνο
Αζελψλ, δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟αξηζκ. 2565/19.12.75 Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο
Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, κε κεηξεηά θαηά έλδεθα εθαηνκκχξηα (11.000.000)
δξαρκέο κε ηελ έθδνζε πελήληα πέληε ρηιηάδσλ (55.000) κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο
δηαθνζίσλ (200) δξαρκψλ εθάζηε, νη νπνίεο δηεηέζεζαλ ππέξ ην άξηην, ζε ηηκή
δηαθνζίσλ ελελήληα δξαρκψλ (290) εθάζηε, κεηαθεξφκελεο ηεο επηπιένλ δηαθνξάο γηα
ην ζρεκαηηζκφ εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ κε έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην, εθ ησλ νπνίσλ
νη ζαξάληα ρηιηάδεο (40.000) θνηλέο κεηά ςήθνπ θαη νη δέθα πέληε ρηιηάδεο (15.000)
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πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ κεηνρέο, κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηνρέο, νη νπνίεο έρνπλ
ηα ίδηα κε ηηο πξνεγνχκελεο πξνλνκηνχρεο κεηνρέο πξνλφκηα.
ηα)
Με ηελ απφ 8 Απξηιίνπ 1976 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Καηαζηαηηθήο Γεληθήο
πλειεχζεσο ησλ κεηφρσλ, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ. 98826/5.7.76 απφθαζε
ηνπ Ννκάξρε Αηηηθήο (Γ/ηνο Αζελψλ), δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟αξηζκ. 2195/15.7.76
Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, νη εβδνκήληα πέληε ρηιηάδεο
(75.000) πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ κεηνρέο θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηά ςήθνπ
έρνπλ ηα θάησζη πξνλφκηα :
αα)
Πξνλνκηαθή απφιεςε α‟ κεξίζκαηνο πξνο 12% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπο.
ββ)
Πξνλνκηαθή απφδνζε ηνπ θαηαβιεζέληνο θεθαιαίνπ ζε πεξίπησζε δηαιχζεσο
ηεο Δηαηξείαο θαη
γγ)
Καηαβνιή ηφθνπ πξνο 12% εηεζίσο επί ηεο νλνκαζηηθήο ησλ αμίαο ζε
πεξίπησζε αλππαξμίαο θεξδψλ ή κε επάξθεηαο ηνπο γηα ηελ θαηαβνιή ηζφπνζνπ α‟
κεξίζκαηνο.
- Απμήζεθε κε ηελ απφ 20.6.77 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, ε νπνία εγθξίζεθε
κε ηελ ππ‟αξηζκ. 108752/4.9.77 απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Αηηηθήο, Γ/ηνο Αζελψλ,
δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟αξηζκ. 3113/15.10.77 Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο
Κπβεξλήζεσο, θαηά έλδεθα εθαηνκκχξηα (11.000.000) δξαρκέο κε ηελ έθδνζε πελήληα
πέληε ρηιηάδσλ (55.000) θνηλψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο δηαθνζίσλ (200) δξαρκψλ
εθάζηε σο αθνινχζσο:
αα)
κε κεηξεηά θαηά έμη εθαηνκκχξηα εμαθφζηεο ρηιηάδεο (6.600.000) δξαρκέο κε
ηελ έθδνζε ηξηάληα ηξηψλ ρηιηάδσλ (33.000) λέσλ θνηλψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο
δηαθνζίσλ δξαρκψλ εθάζηε (200), νη νπνίεο δηεηέζεζαλ ππέξ ην άξηην ζηελ ηηκή ησλ
ηξηαθνζίσλ (300) δξαρκψλ εθάζηε, ηεο επί πιένλ δηαθνξάο κεηαθεξφκελεο γηα ην
ζρεκαηηζκφ εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην.
ββ)
κε θεθαιαηνπνίεζε ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνθχπηεη ιφγσ ηεο αλαπξνζαξκνγήο
ησλ αθηλήησλ βάζεη ηνπ Ν.542/77, δξαρκψλ ηεηξαθνζίσλ δεθαηξηψλ ρηιηάδσλ
ηεηξαθνζίσλ πέληε (413.405), κε θεθαιαηνπνίεζε ηνπ απνζεκαηηθνχ ιφγσ ηεο
αλαπξνζαξκνγήο αθηλήησλ Ν.1314/72, δξαρκψλ εθαηφλ ηξηάθνληα κηα ρηιηάδσλ
νγδφληα δχν (131.082) θαη κε θαηαβνιή κεηξεηψλ πέληε ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ δέθα
ηξηψλ (5.513) δξαρκψλ, ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ πεληαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ (550.000)
δξαρκψλ κε ηελ έθδνζε δχν ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ πελήληα (2.750) λέσλ θνηλψλ
κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο δηαθνζίσλ (200) δξαρκψλ εθάζηε.
γγ)
κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνχ ιφγσ ηεο έθδνζεο κεηνρψλ ππέξ ην άξηην,
δξαρκψλ ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ (3.850.000) κε ηελ
έθδνζε δέθα ελλέα ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ πελήληα (19.250) λέσλ θνηλψλ κεηνρψλ
νλνκαζηηθήο αμίαο δξαρκψλ δηαθνζίσλ (200) εθάζηε.
- Απμήζεθε κε ηελ απφ 4 Ηνπιίνπ 1980 απφθαζε ηεο Σαθηηθήο θαη Καηαζηαηηθήο
Γεληθήο πλειεχζεσο, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ. 17639/18.7.80 απφθαζε ηνπ
Ννκάξρε Αηηηθήο, Γ/ηνο Αζελψλ, δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟αξηζκ. 2803/19.07.80 Σεχρνο
Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, θαηά δέθα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα
(14.000.000) δξαρκέο σο θάησζη:
αα)
κε κεηξεηά θαηά νθηαθφζηεο ρηιηάδεο (800.000) δξαρκέο κε ηελ έθδνζε
ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ (4.000) λέσλ θνηλψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο δηαθνζίσλ (200)
δξαρκψλ εθάζηε, νη νπνίεο δηεηέζεζαλ ππέξ ην άξηην ζε ηηκή ηξηαθνζίσλ (300)
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δξαρκψλ εθάζηε, ηεο επί πιένλ δηαθνξάο κεηαθεξφκελεο γηα ην ζρεκαηηζκφ εηδηθνχ
απνζεκαηηθνχ κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην.
ββ)
κε θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ησλ δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ ηεο ρξήζεσο 1979,
δξαρκψλ δέθα ελλέα εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (19.800.000) κε ηελ έθδνζε
εμήληα έμη ρηιηάδσλ (66.000) λέσλ κεηνρψλ θνηλψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο δξαρκψλ
δηαθνζίσλ (200) εθάζηε, νη νπνίεο δηεηέζεζαλ ππέξ ην άξηην ζε ηηκή ηξηαθνζίσλ (300)
δξαρκψλ εθάζηε, ηεο επί πιένλ δηαθνξάο κεηαθεξφκελεο γηα ην ζρεκαηηζκφ εηδηθνχ
απνζεκαηηθνχ απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην.
- Απμήζεθε κε ηελ απφ 25.6.81 απφθαζε ηεο Σαθηηθήο θαη Καηαζηαηηθήο Γεληθήο
πλειεχζεσο, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ. 3729/30.6.81 απφθαζε ηνπ Ννκάξρε
Αηηηθήο, Γ/ηνο Αλαη. Αηηηθήο, δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟αξηζκ. 2916/02.07.81 Σεχρνο Α.Δ.
θαη Δ.Π.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, θαηά δέθα έμη εθαηνκκχξηα δξαρκέο
(16.000.000), κε ηελ έθδνζε νγδφληα ρηιηάδσλ (80.000) λέσλ θνηλψλ κεηά ςήθνπ
αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο δηαθνζίσλ (200) δξαρκψλ εθάζηε, νη νπνίεο
δηεηέζεζαλ ππέξ ην άξηην ζηελ ηηκή ησλ ηξηαθνζίσλ (300) δξαρκψλ εθάζηε, ηεο επί
πιένλ δηαθνξάο κεηαθεξνκέλεο γηα ην ζρεκαηηζκφ εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ απφ ηελ
έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην, κε θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ ηεο
ρξήζεσο 1980 δξαρκψλ είθνζη έμη εθαηνκκπξίσλ ηεηξαθνζίσλ ρηιηάδσλ (26.400.000).
- Απμήζεθε κε ηελ απφ 3.12.82 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Καηαζηαηηθήο Γεληθήο
πλειεχζεσο, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ. ΔΜ6833 απφθαζε ηνπ Ννκάξρε
Αηηηθήο, Γ/ηνο Αλαη. Αηηηθήο, δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟αξηζκ. 4467/22.12.82 Σεχρνο Α.Δ.
θαη Δ.Π.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, θαηά πελήληα δχν εθαηνκκχξηα
νθηαθφζηεο ρηιηάδεο (52.800.000) δξαρκέο κε θεθαιαηνπνίεζε πνζνχ ζαξάληα ελλέα
εθαηνκκπξίσλ ελληαθνζίσλ ζαξάληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ είθνζη (49.944.220)
δξαρκψλ, ε νπνία πξνέθπςε απφ ηελ ππεξαμία ιφγσ ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ
αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.1249/82 θαη κε ηελ
θεθαιαηνπνίεζε πνζνχ δξαρκψλ δχν εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ πελήληα πέληε
ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ νγδφληα (2.855.780) απφ ην Απνζεκαηηθφ απφ ηελ έθδνζε
κεηνρψλ ππέξ ην άξηην, κέζσ ηεο απμήζεσο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο ησλ ελ
θπθινθνξία κεηνρψλ θαηά πνζφ εθαηφλ δέθα (110) δξαρκψλ.
- Απμήζεθε κε ηελ απφ 30.3.87 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Καηαζηαηηθήο Γεληθήο
πλειεχζεσο, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ. Κ3 3040/20.5.87 απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ, δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟ αξηζκ. 216 Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο
Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, κε κεηξεηά θαηά ηξηάληα επηά εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο
ρηιηάδεο (37.200.000) δξαρκέο, κε ηελ έθδνζε εθαηφλ είθνζη ρηιηάδσλ λέσλ κεηνρψλ
(120.000) αλσλχκσλ, νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηαθνζίσλ δέθα (310) δξαρκψλ εθάζηε, νη
νπνίεο δηεηέζεζαλ ππέξ ην άξηην ζηελ ηηκήλ ησλ πεληαθνζίσλ ηξηάληα (530) δξαρκψλ
εθάζηε, ηεο επί πιένλ δηαθνξάο κεηαθεξφκελεο γηα ην ζρεκαηηζκφ εηδηθνχ
απνζεκαηηθνχ απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην, εθ ησλ νπνίσλ ζαξάληα ρηιηάδεο
πεληαθφζηεο (40.500) θνηλέο κεηνρέο κεηά ςήθνπ θαη εβδνκήληα ελλέα ρηιηάδεο
πεληαθφζηεο (79.500) πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ κεηνρέο κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο
κεηά ςήθνπ κεηνρέο, νη νπνίεο έρνπλ ηα θάησζη πξνλφκηα :
αα)
Πξνλνκηαθή απφιεςε α‟ κεξίζκαηνο πξνο 16% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο.
ββ)
Πξνλνκηαθή απφδνζε, ζε πεξίπησζε δηαιχζεσο ηεο Δηαηξείαο ηνπ
θαηαβιεζέληνο θεθαιαίνπ θαηά ηελ νπνία ζα πξνεγνχληαη νη ππ‟αχμνληα αξηζκφ 1 έσο
75.000 πξνλνκηνχρεο κεηνρέο θαη ζα έπνληαη νη κε αχμνληα αξηζκφ 75.001 έσο 154.500
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πξνλνκηνχρεο κεηνρέο, επί ησλ ηίηισλ ησλ νπνίσλ ζα αλαγξάθεηαη ε θξάζε “Νέα
Έθδνζε”.
γγ)
Καηαβνιή ηφθνπ 16% εηεζίσο επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ζε πεξίπησζε
αλππαξμίαο θεξδψλ ή κε επάξθεηαο ηνπο γηα ηελ θαηαβνιή ηζφπνζνπ α‟ κεξίζκαηνο.
- Απμήζεθε κε ηελ απφ 27.11.87 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, ε νπνία
εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ. Κ3-352/29.1.88 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ,
δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟αξηζκ. 192/3.2.88 Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο
Κπβεξλήζεσο κε κεηξεηά θαηά ηξηάληα επηά εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο ρηιηάδεο
(37.200.000) δξαρκέο, κε ηελ έθδνζε εθαηφλ είθνζη ρηιηάδσλ λέσλ κεηνρψλ (120.000)
αλσλχκσλ, νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηαθνζίσλ δέθα (310) δξαρκψλ εθάζηε, νη νπνίεο
δηεηέζεζαλ ππέξ ην άξηην ζηελ ηηκή ησλ επηαθνζίσλ πελήληα δξαρκψλ (750) εθάζηε,
ηεο επί πιένλ δηαθνξάο κεηαθεξφκελεο γηα ην ζρεκαηηζκφ εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ απφ
ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην, εθ ησλ νπνίσλ εβδνκήληα κία ρηιηάδεο δηαθφζηεο
νγδφληα (71.280) θνηλέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο , θαη ζαξάληα νθηψ ρηιηάδεο επηαθφζηεο
είθνζη (48.720) πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηνρέο, νη
νπνίεο θέξνπλ ηελ έλδεημε “ΔΚΓΟΔΧ 1988” θαη έρνπλ ηα θάησζη πξνλφκηα :
αα)
Πξνλνκηαθή απφιεςε α‟ κεξίζκαηνο πξνο 16% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο.
ββ)
Πξνλνκηαθή απφδνζε, ζε πεξίπησζε δηαιχζεσο ηεο Δηαηξείαο, ηνπ
θαηαβιεζέληνο θεθαιαίνπ, θαηά ηελ αθφινπζε ζεηξά : (α) Οη πξνλνκηνχρνη κεηνρέο κε
αχμνληα αξηζκφ 1 έσο 75.000, (β) Οη πξνλνκηνχρνη κεηνρέο κε αχμνληα αξηζκφ 75.001
έσο 154.500, νη νπνίεο θαη θέξνπλ ηελ έλδεημε “Νέα „Έθδνζε” θαη ηέινο (γ) Οη
πξνλνκηνχρεο κεηνρέο κε αχμνληα αξηζκφ 154.501 έσο 203.220 θαη νη νπνίεο θέξνπλ
ηελ έλδεημε “Έθδνζε 1988”.
γγ)
Καηαβνιή ηφθνπ 16% εηεζίσο επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ζε πεξίπησζε
αλππαξμίαο θεξδψλ ή κε επάξθεηαο ηνπο γηα ηελ θαηαβνιή ηζφπνζνπ α‟ κεξίζκαηνο.
- Γηα ηεο απφ 28.1.89 απνθάζεσο ηεο Έθηαθηεο Καηαζηαηηθήο Γεληθήο πλειεχζεσο, ε
νλνκαζηηθή ηηκή ηεο κεηνρήο απμήζεθε απφ ηξηαθφζηεο δέθα (310) δξαρκέο αλά κεηνρή
ζε ηεηξαθφζηεο πελήληα (450) δξαρκέο αλά κεηνρή, κεηνπκέλνπ αληίζηνηρα ηνπ αξηζκνχ
ησλ κεηνρψλ ζε ηεηξαθφζηεο ελελήληα έμη ρηιηάδεο (496.000) κεηνρέο εθ ησλ νπνίσλ
ηξηαθφζηεο πελήληα έμη ρηιηάδεο ηέζζεξηο (356.004) θνηλέο κεηά ςήθνπ θαη εθαηφλ
ηξηάληα ελλέα ρηιηάδεο ελληαθφζηεο ελελήληα έμη (139.996) πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ,
κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηά ςήθνπ, νη νπνίεο έρνπλ ηα ελ παξ. 1 εδάθην ηη ηνπ
παξφληνο άξζξνπ πξνλφκηα
- Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο, κεηά ηελ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Καηαζηαηηθήο
Γεληθήο πλειεχζεσο ηεο 28.1.89, ε νπνία ειήθζε κεηά ηελ απφθαζή ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, απμήζεθε κέζσ ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ
ηεο, ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α.Δ. 2665/84/88 θαηά ελελήληα νθηψ εθαηνκκχξηα εθαηφλ
εμήληα κία ρηιηάδεο ελληαθφζηεο πελήληα ελλέα (98.161.959) δξαρκέο θαη κέζσ ηεο
θεθαιαηνπνίεζεο κέξνπο ηνπ απνζεκαηηθνχ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην θαηά
δχν εθαηνκκχξηα εμαθφζηεο ηξηάληα νθηψ ρηιηάδεο ζαξάληα κία (2.638.041) δξαρκέο,
ήηνη ζπλνιηθά θαηά εθαηφ εθαηνκκχξηα νθηαθφζηεο ρηιηάδεο (100.800.000) δξαρκέο, κε
ηελ έθδνζε δηαθνζίσλ είθνζη ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ (224.000) κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο
αμίαο ηεηξαθνζίσλ πελήληα (450) δξαρκψλ εθάζηε, εθ ησλ νπνίσλ εθαηφλ εμήληα
ρηιηάδεο επηαθφζηεο εβδνκήληα έμη (160.776) θνηλέο κεηά ςήθνπ θαη εμήληα ηξεηο
ρηιηάδεο δηαθφζηεο είθνζη ηέζζεξηο (63.224) πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ θαη κε
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κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο θαη νη νπνίεο έρνπλ ηα ελ παξ. 1 εδάθην ηη ηνπ παξφληνο άξζξνπ
πξνλφκηα
΄Δηζη, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε ηξηαθφζηα είθνζη ηέζζεξα
εθαηνκκχξηα (324.000.000) δξαρκέο νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλα θαη θαηαλέκεηαη ζε
επηαθφζηεο είθνζη ρηιηάδεο (720.000) αλψλπκεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο
ηεηξαθνζίσλ πελήληα (450) δξαρκψλ εθάζηε, εθ ησλ νπνίσλ πεληαθφζηεο δέθα έμη
ρηιηάδεο επηαθφζηεο νγδφληα (516.780) θνηλέο κεηά ςήθνπ θαη δηαθφζηεο ηξεηο ρηιηάδεο
δηαθφζηεο είθνζη (203.220) πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο
θαη νη νπνίεο έρνπλ ηα θάησζη πξνλφκηα :
αα)
Πξνλνκηαθή απφιεςε α‟ κεξίζκαηνο πξνο 16% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο.
ββ)
Πξνλνκηαθή απφδνζε, ζε πεξίπησζε δηαιχζεσο ηεο Δηαηξείαο, ηνπ
θαηαβιεζέληνο θεθαιαίνπ, θαηά ηελ αθφινπζε ζεηξά : (α) Οη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο κε
αχμνληα αξηζκφ 1 έσο 75.000, (β) Οη πξνλνκηνχρνη κεηνρέο κε αχμνληα αξηζκφ 75.001
έσο 154.500 θαη νη νπνίεο θέξνπλ ηελ έλδεημε ”ΝΔΑ ΔΚΓΟΗ” θαη ηέινο (γ) Οη
πξνλνκηνχρεο κεηνρέο κε αχμνληα αξηζκφ 154.501 έσο 203.220 θαη νη νπνίεο θέξνπλ
ηελ έλδεημε “ΔΚΓΟΖ 1989”.
γγ)
Καηαβνιή ηφθνπ 16% εηεζίσο επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ζε πεξίπησζε
αλππαξμίαο θεξδψλ ή κε επάξθεηαο ηνπο γηα ηελ θαηαβνιή ηζφπνζνπ α‟ κεξίζκαηνο.
- Απμάλεηαη δηά ηεο απφ 26.04.90 απνθάζεσο ηεο Β‟ Δπαλαιεπηηθήο „Έθηαθηεο
Καηαζηαηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Κνηλψλ θαη Πξνλνκηνχρσλ Μεηφρσλ, κε ηελ
θαηαβνιή κεηξεηψλ θαηά εμήληα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα νθηαθφζηεο ρηιηάδεο
(64.800.000) δξαρκέο, κε ηελ έθδνζε 144.000 λέσλ κεηνρψλ αλσλχκσλ, νλνκαζηηθήο
αμίαο 450 δξαρκψλ εθάζηε, νη νπνίεο δηεηέζεζαλ ππέξ ην άξηην ζηελ ηηκή ησλ δχν
ρηιηάδσλ (2.000) δξαρκψλ εθάζηε, ηεο επί πιένλ δηαθνξάο κεηαθεξφκελεο γηα ην
ζρεκαηηζκφ εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ εθδφζεσο κεηνρψλ ππέξ ην άξηην, εθ ησλ νπνίσλ
εθαηφλ ηξεηο ρηιηάδεο δηαθφζηεο είθνζη (103.220) κεηνρέο θνηλέο κεηά ςήθνπ θαη
ζαξάληα ρηιηάδεο επηαθφζηεο νγδφληα (40.780) κεηνρέο πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ θαη
κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο, νη νπνίεο θέξνπλ ηελ έλδεημε “ΔΚΓΟΖ 1990” θαη έρνπλ
ηα θάησζη πξνλφκηα :
αα)
Πξνλνκηαθή απφιεςε α‟ κεξίζκαηνο πξνο 16% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο.
ββ)
Πξνλνκηαθή απφδνζε, ζε πεξίπησζε δηαιχζεσο ηεο Δηαηξείαο, ηνπ
θαηαβιεζέληνο θεθαιαίνπ, θαηά ηελ αθφινπζε ζεηξά : (α) νη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο κε
αχμνληα αξηζκφ 1 έσο 75.000, (β) νη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο κε αχμνληα αξηζκφ 75.001
έσο 154.500 θαη νη νπνίεο θέξνπλ ηελ έλδεημε “ΝΔΑ ΔΚΓΟΖ”, (γ) νη πξνλνκηνχρεο
κεηνρέο κε αχμνληα αξηζκφ 154.501 έσο 203.220 θαη νη νπνίεο θέξνπλ ηελ έλδεημε
“ΔΚΓΟΖ 1988” θαη (δ) νη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο κε αχμνληα αξηζκφ 203.221 έσο
244.000 θαη νη νπνίεο θέξνπλ ηελ έλδεημε “ΔΚΓΟΖ 1990”.
γγ)
Καηαβνιή ηφθνπ 16% εηεζίσο επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ζε πεξίπησζε
αλππαξμίαο θεξδψλ ή κε επάξθεηαο ηνπο γηα ηελ θαηαβνιή ηζφπνζνπ α‟ κεξίζκαηνο.
- Απμάλεηαη δηα ηεο απφ 18.12.92 απνθάζεσο ηεο Β‟ Δπαλαιεπηηθήο „Έθηαθηεο
Καηαζηαηηθήο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ Μεηφρσλ θαηά εθαηφλ πελήληα πέληε
εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο είθνζη ρηιηάδεο (155.520.000) δξαρκέο, ιφγσ
αλαπξνζαξκνγήο ησλ παγίσλ θαη αλέξρεηαη ζε 544.320.000 δξαρκέο δηα εθδφζεσο
ηξηαθνζίσλ ζαξάληα πέληε ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ (345.600) λέσλ κεηνρψλ θνηλψλ θαη
πξνλνκηνχρσλ δηαλεκεζεζνκέλσλ ζηνπο παιαηνχο κεηφρνπο δσξεάλ κε αλαινγία 4 λέεο
κεηνρέο αλά 10 παιαηέο, νη νπνίεο ζα ζπκκεηέρνπλ ζηα θέξδε ηεο ρξήζεσο 1993
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- Απμάλεηαη δηα ηεο απφ 27.11.98 απνθάζεσο ηεο Έθηαθηεο Καηαζηαηηθήο Γεληθήο
πλειεχζεσο ησλ Μεηφρσλ θαηά 217.728.000 ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο ησλ παγίσλ θαη
αλέξρεηαη ζε 762.048.000 δξαρκέο δηα εθδφζεσο ηεηξαθνζίσλ νγδφληα ηξηψλ ρηιηάδσλ
νθηαθνζίσλ ζαξάληα (483.840) λέσλ κεηνρψλ θνηλψλ θαη πξνλνκηνχρσλ
δηαλεκεζεζνκέλσλ ζηνπο παιαηνχο κεηφρνπο δσξεάλ κε αλαινγία 4 λέεο κεηνρέο αλά
10 παιαηέο, νη νπνίεο ζα ζπκκεηέρνπλ ζηα θέξδε ηεο ρξήζεσο 1999
Έηζη, ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο εθ δξαρκψλ επηαθνζίσλ εμήληα δχν
εθαηνκκπξίσλ ζαξάληα νθηψ ρηιηάδσλ (762.048.000) ζα δηαηξείηαη ζε έλα εθαηνκκχξην
δηαθφζηεο δέθα πέληε ρηιηάδεο δηαθφζηεο δέθα πέληε ρηιηάδεο δηαθφζηεο (1.215.200)
θνηλέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο θαη ηεηξαθφζηεο εβδνκήληα νθηψ ρηιηάδεο δηαθφζηεο
ζαξάληα (478.240) κεηνρέο πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο
αιιά έρνπζεο ηα θάησζη πξνλφκηα :
αα)
Πξνλνκηαθή απφιεςε α' κεξίζκαηνο πξνο 16% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο.
ββ)
Πξνλνκηαθή απφδνζε, ζε πεξίπησζε δηαιχζεσο ηεο Δηαηξείαο ηνπ
θαηαβιεζέληνο θεθαιαίνπ.
γγ)
Καηαβνιή ηφθνπ 16% εηεζίσο επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ζε πεξίπησζε
αλππαξμίαο θεξδψλ ή κε επάξθεηαο ηνπο γηα ηελ θαηαβνιή ηζφπνζνπ α' κεξίζκαηνο.
- Σν Κεθάιαην, δηά ηεο απφ 5/7/1999 απνθάζεσο ηεο 'Έθηαθηεο Καηαζηαηηθήο Γεληθήο
πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ, απμάλεηαη θαηά 381.024.000 δξρ. δηα ηεο θαηαβνιήο
κεηξεηψλ κε ηελ έθδνζε 846.720 λέσλ κεηνρψλ εθ ησλ νπνίσλ 726.160 θνηλέο θαη
119.560 πξνλνκηνχρεο δηαλεκεζεζφκελεο ζηνπο παιαηνχο κεηφρνπο κε αλαινγία 2 λέεο
θνηλέο κεηνρέο αλά 4 παιαηέο, ζηνπο δε θαηφρνπο πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ζα
δηαλεκεζνχλ αλά 4 παιαηέο, κία θνηλή κεηά ςήθνπ θαη κηα πξνλνκηνχρνο άλεπ ςήθνπ,
νη νπνίεο ζα ζπκκεηέρνπλ ζηα θέξδε ηεο ρξήζεσο 1999
Έηζη, ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 1.143.072.000 δξαρκέο θαη
δηαηξείηαη ζε 2.540.160 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 450 δξρ. εθάζηε, εθ ησλ νπνίσλ
1.942.360 είλαη θνηλέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο θαη 597.800 πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ θαη
κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο αιιά έρνπζεο ηα θάησζη πξνλφκηα :
αα)
Πξνλνκηαθή απφιεςε α' κεξίζκαηνο πξνο 16% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο.
ββ)
Πξνλνκηαθή απφδνζε, ζε πεξίπησζε δηαιχζεσο ηεο Δηαηξείαο ηνπ
θαηαβιεζέληνο θεθαιαίνπ.
γγ)
Καηαβνιή ηφθνπ 16% εηεζίσο επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ζε πεξίπησζε
αλππαξμίαο θεξδψλ ή κε επάξθεηαο ηνπο γηα ηελ θαηαβνιή ηζφπνζνπ α' κεξίζκαηνο.
- Γηά ηεο απφ 14/11/2002 απνθάζεσο ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ
Μεηφρσλ, απεθαζίζζε:
α)
Ζ κείσζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ θαηά 1.565,47 Euro, κε ηελ αλάινγε
κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο, ε νπνία θαζνξίδεηαη ζε 1,32 Euro.
β)
Ζ κεηαηξνπή ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ θαη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο
ζε Euro.
γ)
Ζ αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ θαηά 670.602,24 Euro, ιφγσ
αλαπξνζαξκνγήο ησλ παγίσλ, δηα εθδφζεσο ηξηαθνζίσλ νγδφληα νθηψ ρηιηάδσλ
ηεηξαθνζίσλ εβδνκήληα δχν (388.472) λέσλ Κνηλψλ κεηνρψλ θαη εθαηφλ δέθα ελλέα
ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ εμήληα (119.560) Πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο
1,32 Euro, δηαλεκεζεζνκέλσλ ζηνπο παιαηνχο κεηφρνπο δσξεάλ, κε αλαινγία κία (1)
λέα κεηνρή αλά πέληε (5) παιαηέο, νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζηα θέξδε ηεο ρξήζεσο 2002
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Έηζη, ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 4.023.613,44 Euro θαη
δηαηξείηαη ζε 3.048.192 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1,32 εθάζηε, εθ ησλ νπνίσλ
2.330.832 είλαη θνηλέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο θαη 717.360 πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ θαη
κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο αιιά έρνπζεο ηα θάησζη πξνλφκηα
αα)
Πξνλνκηαθή απφιεςε α' κεξίζκαηνο πξνο 16% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο.
ββ)
Πξνλνκηαθή απφδνζε, ζε πεξίπησζε δηαιχζεσο ηεο Δηαηξείαο ηνπ
θαηαβιεζέληνο θεθαιαίνπ.
γγ)
Καηαβνιή ηφθνπ 16% εηεζίσο επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ζε πεξίπησζε
αλππαξμίαο θεξδψλ ή κε επάξθεηαο ηνπο γηα ηελ θαηαβνιή ηζφπνζνπ α' κεξίζκαηνο.
- Με ηηο απφ 9/10/2006 απνθάζεηο ηεο Έθηαθησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ Μεηφρσλ
(θνηλψλ θαη πξνλνκηνχρσλ), απνθαζίζηεθε:
Αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ θαηά ην πνζφλ 804.722,17 Δπξψ απφ
θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ, φπσο εκθαλίδεηαη ζηηο εγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάρζεθαλ κε ηα Γ.Λ.Π. θαη ην νπνίν πνζφ αληηζηνηρεί ζε απηφ ηεο
ππεξαμίαο ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.2065/92 ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζην ινγαξηαζκφ «Γηαθνξά απφ αλαπξνζαξκνγή αμίαο
ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» (41.07.00.0002) ησλ Φνξνινγηθψλ Βηβιίσλ. Ζ
αχμεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ έθδνζε ηεηξαθνζίσλ εμήληα έμη ρηιηάδσλ εθαηφλ
εμήληα έμη (466.166) λέσλ Κνηλψλ Ολνκαζηηθψλ κεηνρψλ θαη εθαηφλ ζαξάληα ηξεηο
ρηιηάδεο ηεηξαθφζηεο εβδνκήληα δχν (143.472) λέσλ Πξνλνκηνχρσλ Ολνκαζηηθψλ
κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 1,32 Δπξψ εθάζηε, δηαλεκεζεζνκέλσλ ζηνπο παιαηνχο
κεηφρνπο δσξεάλ, κε αλαινγία κία (1) λέα κεηνρή αλά πέληε (5) παιαηέο. Οη λέεο
κεηνρέο ζα ζπκκεηέρνπλ ζηα θέξδε ηεο ρξήζεσο 2006 (ΦΕΚ 13542/15.12.2006
πιζηοποίηζη καηαβολήρ ποζού αύξηζηρ από ηο ΔΣ
14.12.2006 ΦΕΚ
13843/22.12.2006)
Μεηά ηελ ελ ιφγσ αχμεζε, ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο, αλέξρεηαη ζε
4.828.335,60 Δπξψ θαη δηαηξείηαη ζε 3.657.830 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1,32 Δπξψ
εθάζηε, εθ ησλ νπνίσλ 2.796.998 είλαη Κνηλέο κεηά ςήθνπ Ολνκαζηηθέο κεηνρέο θαη
860.832 Πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ Ολνκαζηηθέο θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο
κεηνρέο.
- Με ηηο απφ 9/10/2006 απνθάζεηο ηεο Έθηαθησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ Μεηφρσλ
(θνηλψλ θαη πξνλνκηνχρσλ), απνθαζίζηεθε:
Ζ κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο απφ 1,32 Δπξψ ζε 0,44
Δπξψ ε θάζε κία θαη ηελ ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ κεηνρψλ απφ 2.796.998 ζε 8.390.994
Κνηλέο κεηά ςήθνπ Ολνκαζηηθέο κεηνρέο θαη απφ 860.832 ζε 2.582.496 Πξνλνκηνχρεο
άλεπ ςήθνπ Ολνκαζηηθέο θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηνρέο
(ΦΕΚ13542/15.12.2006): .
Οη σο άλσ 5.593.996 λέεο Κνηλέο κεηά ςήθνπ Ολνκαζηηθέο κεηνρέο θαη νη 1.721.664
λέεο Πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ Ολνκαζηηθέο κεηνρέο πξφθεηηαη λα δηαλεκεζνχλ
δσξεάλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο, ζε αλαινγία :
δχν (2) λέεο Κνηλέο κεηά ςήθνπ Ολνκαζηηθέο κεηνρέο γηα θάζε κία (1) παιαηά
Κνηλή κεηά ςήθνπ Ολνκαζηηθή κεηνρή θαη
δχν (2) λέεο Πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ Ολνκαζηηθέο κεηνρέο γηα θάζε κία (1)
παιαηά Πξνλνκηνχρν άλεπ ςήθνπ Ολνκαζηηθή κεηνρή.
Μεηά ηελ σο άλσ εηαηξηθή κεηαβνιή, ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο παξακέλεη
ζην χςνο ησλ 4.828.335,60 Δπξψ, δηαηξνχκελν ζε 10.973.490 κεηνρέο νλνκαζηηθήο
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αμίαο 0,44 Δπξψ εθάζηε, εθ ησλ νπνίσλ 8.390.994 είλαη Κνηλέο κεηά ςήθνπ
Ολνκαζηηθέο κεηνρέο θαη 2.582.496 είλαη Πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ Ολνκαζηηθέο θαη
κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηνρέο.
- Με ηελ απφ 06.12.2007 απφθαζε ηεο „Δθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ
απνθαζίζηεθε ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ην πνζφ ησλ 326.040 επξψ, ην
νπνίν ζα θαιπθζεί απνθιεηζηηθά κε εηζθνξά ζε είδνο ησλ 49.900 θνηλψλ νλνκαζηηθψλ
κεηνρψλ εθδφζεσο ηεο «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΝΧΗ ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.Β.Δ.», κε θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ
παιαηψλ κεηφρσλ κε ηελ έθδνζε 741.000 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο
Δηαηξείαο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,44 επξψ εθάζηεο ελψ ην ππφινηπν πνζφ ηεο αμίαο
εθηίκεζεο (ήηνη αμία εθηίκεζεο 1.862.000,00 επξψ κείνλ νλνκαζηηθή αμία κεηνρψλ
326.040 επξψ κείνλ έμνδα κεηαβίβαζεο 113.000,00 επξψ), θαηαρσξήζεθε ζην
ινγαξηαζκφ «Γηαθνξά απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην» (ΦΕΚ 1/ 2.1.2008,
πιζηοποίηζη καηαβολήρ ποζού αύξηζηρ από ηο ΔΣ 31.12.2007 ΦΕΚ 320/16.1.2008):
Μεηά ηελ ελ ιφγσ αχμεζε, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε
5.154.375,60 επξψ θαη δηαηξείηαη ζε 11.714.490 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,44 επξψ
εθάζηε, εθ ησλ νπνίσλ 9.131.994 είλαη θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη 2.582.496 είλαη
πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ νλνκαζηηθέο θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηνρέο.
- Με ηελ απφ 06.12.2007 απφθαζε ηεο „Δθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ
απνθαζίζηεθε ε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά πνζφ 22.572,00
επξψ κε ηελ αθχξσζε 35.640 θνηλψλ θαη 15.660 πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ πνπ είραλ
απνθηεζεί απφ ηελ Δηαηξεία ιφγσ παξέιεπζεο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν ηξηεηίαο
θαη επηβαιιφκελεο απφ ην άξζξν 16 παξ. 12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθαξκφδεηαη
(ΦΕΚ 1/ 2.1.2008,):
Μεηά ηελ ελ ιφγσ κείσζε, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε
5.131.803,60 Δπξψ θαη δηαηξείηαη ζε 11.663.190 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,44 Δπξψ
εθάζηεο, εθ ησλ νπνίσλ 9.096.354 είλαη θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη 2.566.836 είλαη
πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ νλνκαζηηθέο θαη κή κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηνρέο.
2.
ε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ δελ γίλεηαη κε εηζθνξά ζε
είδνο σο θαη εθδφζεσο νκνινγηψλ κεηαηξέςηκσλ ζε κεηνρέο, νη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο
απμήζεσο ηνπ θεθαιαίνπ ή ηεο εθδφζεσο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ κέηνρνη ηεο
Δηαηξείαο δηθαηνχληαη φπσο αλαιάβνπλ θαηά πξνηίκεζε φιεο ηηο λέεο κεηνρέο ή
νκνινγίεο, θαη‟ αλαινγία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πθηζηάκελν κεηνρηθφ θεθάιαην.
Απφ ηνλ δηελεξγεζέληα έιεγρν πξνέθπςε φηη νη άλσ απμήζεηο έγηλαλ αθνχ ηεξήζεθαλ
νη δηαηάμεηο πεξί αζθήζεσο ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ.
Όιεο νη παξαπάλσ απμήζεηο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο έρνπλ γίλεη
λνκίκσο, νη ζρεηηθέο απνθάζεηο έρνπλ ιεθζεί νκνθψλσο, έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ
αξκνδία επνπηεχνπζα αξρή θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο
(Σεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο).
Παξνύζα δηακόξθσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
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Μεηά ηηο σο άλσ απμήζεηο θαη κεηψζεηο, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη
ζε 5.131.803,60 Δπξψ θαη δηαηξείηαη ζε 11.663.190 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,44
Δπξψ εθάζηεο, εθ ησλ νπνίσλ 9.096.354 είλαη θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη
2.566.836 είλαη πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ νλνκαζηηθέο θαη κή κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο
κεηνρέο.
2.03.2. Μεηνρέο
Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη άπιεο. Έλαληη ηεο Δηαηξείαο ζεσξείηαη κέηνρνο ν
εγγεγξακκέλνο ζηα αξρεία ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑ Α.Δ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ
(Δ.Υ.Α.Δ.).
Οη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο ( απόθαζη Τακηικήρ Γενικήρ Σςνέλεςζηρ 27.6.2006 για
μεηαηποπή ηων ανωνύμων ζε ονομαζηικέρ, ΦΕΚ 8157/2006). Οη κεηνρέο είλαη
αδηαίξεηεο, πεξηζζφηεξνη δε δχλαληαη λα είλαη ζπγθχξηνη απηψλ κφλν εμ αδηαηξέηνπ.
Γηα ηελ κεηαηξνπή ησλ αλσλχκσλ κεηνρψλ ζε νλνκαζηηθέο ή ησλ νλνκαζηηθψλ ζε
αλψλπκεο, απαηηείηαη απφθαζε ηεο Γ.. ησλ κεηφρσλ.
Ζ νλνκαζηηθή αμία εθάζηεο κεηνρήο είρε αξρηθά νξηζζεί ζε δξρ 25 εθάζηε (ΦΕΚ
140/18.4.1957). Με ηελ απφ 06.12.2007 απφθαζε ηεο „Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο
ησλ κεηφρσλ απνθαζίζηεθε ε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά
πνζφ 22.572,00 επξψ κε ηελ αθχξσζε 35.640 θνηλψλ θαη 15.660 πξνλνκηνχρσλ
κεηνρψλ. Μεηά ηελ ελ ιφγσ κείσζε, ε νλνκαζηηθή αμία εθάζηεο κεηνρήο νξίζηεθε ζε
0,44 Δπξψ εθάζηεο (ΦΕΚ 1/2.1.08.).
ήκεξα, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο δηαηξείηαη ζε 11.663.190 κεηνρέο
νλνκαζηηθήο αμίαο 0,44 Δπξψ εθάζηεο, εθ ησλ νπνίσλ 9.096.354 είλαη θνηλέο
νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη 2.566.836 είλαη πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ νλνκαζηηθέο θαη κε
κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηνρέο, αιιά έρνπζεο ηα θάησζη πξνλφκηα
αα)

Πξνλνκηαθή απφιεςε α' κεξίζκαηνο πξνο 16% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο.

ββ)
Πξνλνκηαθή απφδνζε,
θαηαβιεζέληνο θεθαιαίνπ.

ζε

πεξίπησζε

δηαιχζεσο

ηεο

Δηαηξείαο

ηνπ

γγ)
Καηαβνιή ηφθνπ 16% εηεζίσο επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ζε πεξίπησζε
αλππαξμίαο θεξδψλ ή κε επάξθεηαο ηνπο γηα ηελ θαηαβνιή ηζφπνζνπ α' κεξίζκαηνο.
2.03.3 Μεηνρηθή ύλζεζε
Καηά ηελ ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο νη κεηνρέο νξίζηεθαλ ζε 64.000.Σν εθ δξρ. 1.600.000
αξρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο θαιχθζεθε απφ ηνπο πξψηνπο κεηφρνπο θαη ηδξπηέο ηεο
πνπ ήηαλ νη παξαθάησ :
1. Θσκάο Λαλαξάο ηνπ Υξηζηνδνχινπ πνζφ δξρ 370.000 θαη 14.800 κεηνρέο.
2. Ησάλλεο Καπξάινο ηνπ ππξίδσλνο πνζφ δξρ. 1.230.000 θαη 49.200 κεηνρέο
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ήκεξα ην θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 5.131.803,60
Δπξψ θαη δηαηξείηαη ζε 11.663.190 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,44 Δπξψ εθάζηεο, εθ
ησλ νπνίσλ 9.096.354 είλαη θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη 2.566.836 είλαη
πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ νλνκαζηηθέο θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηνρέο θαη
είλαη θαηαλεκεκέλν ζηνπο εμήο κεηφρνπο:
ήκεξα ε Δηαηξεία είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ Α.Δ., νπφηε δελ κπνξεί
λα πξνζδηνξηζζεί ε κεηνρηθή ηεο ζχλζεζε. Δληνχηνηο, εθ ηεο ηειεπηαίαο Σαθηηθή
Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 20εο Ηνπλίνπ 2008 δηαπηζηψζεθε φηη νη ζεκαληηθφηεξνη κέηνρνη
ηφηε κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ θνηλψλ
κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο ήηαλ νη εμήο:
Μέηνρνο
ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΔ
ΚΑΠΡΑΛΟ ΗΧΑΝΝΖ
….

Πνζνζηφ πκκεηνρήο
29,13%
6,76%

2.03.4 Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο
ην θαηαζηαηηθφ δελ πεξηιακβάλνληαη δηαηάμεηο ζρεηηθέο κε ηα δηθαηψκαηα
κεηνςεθίαο, επνκέλσο εθαξκφδεηαη φηη νξίδεηαη κε ηνλ Κ.Ν. 2190/20 σο ηζρχεη.
2.04 Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ
Γηα ην δηελεξγεζέληα έιεγρν ηέζεθαλ ππφςε καο απιά αλππφγξαθα αληίγξαθα
πξαθηηθψλ ηεο Σαθηηθήο θαη Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. ε θάζε πεξίπησζε
δηεπθξηλίδεηαη φηη ε θαησηέξσ παξνπζίαζε ηειεί ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο πιεξφηεηαο
ησλ πξνζθνκηζζέλησλ εγγξάθσλ.
Μεηά απφ έιεγρν ησλ σο άλσ Πξαθηηθψλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ Μεηφρσλ ηεο
Δηαηξείαο επηζεκαίλνπκε φηη θαηά ηελ ιήςε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ, ηεξήζεθαλ
πηζηά νη νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 σο πξνο ηε
ζπγθξφηεζε θαη ηελ ιήςε απνθάζεσλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ θαη εθπιεξψζεθαλ νη
δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο, φπνπ απηφ ήηαλ απαξαίηεην. Γελ παξαηεξήζεθαλ
παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ππφ ακθηζβήηεζε ηελ εγθπξφηεηα ησλ απνθάζεσλ πνπ
ειήθζεζαλ.
2.04.1 Γεληθά
Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο εηαηξείαο (Κεθ. Γ άξζξα
15-17) είλαη απηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν 2190/20 .
2.04.2 Γ.. 2006 -2009
Κξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηεο πεξηφδνπ απηήο είλαη ε θαηά ην λφκν (άξζξν 35α Κ.Ν.
2190/20) δηεηήο πεξίνδνο ζεξαπείαο ηπρφλ αθπξνηήησλ ησλ απνθάζεσλ ησλ Γ.., ε
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νπνία (αθπξφηεηα) δελ κπνξεί λα αληηηαρζεί κεηά πάξνδν διεηίαρ απφ ηεο ππνβνιήο
ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ηνπ αληηγξάθνπ ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γ.. θαηά ηελ νπνία
ειήθζε ε απφθαζε. εκεηψλεηαη δε φηη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα δηάηαμε ηνπ άξζξνπ
35β ηνπ Ν. 2190/20, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3406/07, ε πξνζβνιή ηεο
αθπξφηεηαο πξνβάιιεηαη εληφο 1 έηνπο απφ ηελ ππνβνιή ζηελ αξκφδηα αξρή ή ηελ
θαηαρψξηζε ζην Μεηξψν.
Ο έιεγρνο ησλ Γ.. δηελεξγήζεθε γηα ηε δηαπίζησζε ηεο έιιεηςεο αθπξσζίαο (θαηά ην
άξζξν 35α Κ.Ν. 2190/20) ή αθπξφηεηαο (θαηά ην άξζξν 35β Κ.Ν. 2190/20). Έηζη
ειέγρνληαη π.ρ. ε ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ ηεο ζχγθιεζεο ησλ Γ.., ε ηήξεζε ησλ
δηαηάμεσλ πεξί απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο, ε κε αληίζεζε ησλ απνθάζεσλ πξνο ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ή ηνπ Καηαζηαηηθνχ θ.ιπ. κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππ‟
φςηλ καο απφ ηελ Δηαηξία. εκεηψλεηαη φηη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία θαη
ζηνπο φξνπο θαηαβνιήο θαη νινθιήξσζεο ησλ απμήζεσλ (φπσο π.ρ. ε άζθεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ κεηφρσλ, ε πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο θ.ιπ.), εμεηάζηεθε
αλσηέξσ .
Ο έιεγρνο πάλησο δελ θαιχπηεη ηελ απζεληηθφηεηα γεγνλφησλ αλαθεξνκέλσλ ζηα
πξαθηηθά ησλ Γ.., ηελ απζεληηθφηεηα ησλ ππνγξαθψλ, ηελ χπαξμε πιεξεμνπζηφηεηαο,
θαζψο θαη ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηήξεζεο νξηζκέλσλ δηαηππψζεσλ νη νπνίεο είηε είλαη εθ
ησλ πξαγκάησλ κε επαιεζεχζηκεο (φπσο π.ρ. ε πξνεγνχκελε ησλ Γ.. θαηάζεζε ησλ
κεηνρψλ απφ ηνπο κεηφρνπο θαηά ην άξζξν 28 § Κ.Ν. 2190/20) είηε δελ απνηεινχλ,
θαηά ηε λνκνινγία θαη ηε λνκηθή ζεσξία, φξν ηνπ θχξνπο ησλ απνθάζεσλ (φπσο π.ρ. ε
ππνβνιή ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζηελ επνπηηθή αξρή 20 εκέξεο πξηλ απφ ηε Γ.., ε
παξάιεηςε ηεο νπνίαο δελ πξνθαιεί αθπξφηεηα). Δπίζεο, δελ θαιχπηεηαη ε πεξίπησζε
ηνπ αλππφζηαηνπ Γ.., ζην κέηξν πνπ νη ιφγνπ ηνπ αλππφζηαηνπ δελ πξνθχπηνπλ απφ
ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ηεζεί ππ‟ φςηλ καο.
ε φιεο ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο, θνηλψλ θαη πξνλνκηνχρσλ φπνπ
ρξεηαδφηαλ) πνπ έιαβαλ ρψξα ην αλσηέξσ δηάζηεκα, ππήξμε ε λφκηκε απαξηία ησλ
παξηζηακέλσλ ή/θαη αληηπξνζσπεπφκελσλ κεηφρσλ θαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο
ειήθζεζαλ κε ηε λφκηκε πιεηνςεθία.
εκεηψλνπκε φηη δε καο έρεη γλσζηνπνηεζεί αγσγή πεξί αθπξψζεσο απνθάζεσλ ηεο
Γ.. ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο ή πεξί αθπξψζεσο απνθάζεσλ ηνπ Γ.. απηήο. Οχηε καο
έρεη γλσζηνπνηεζεί ε χπαξμε ζρεηηθψλ εγγξάθσλ εμψδηθσλ νριήζεσλ, ν δε έιεγρνο δελ
θαιχπηεη ηελ εμαθξίβσζε ηεο χπαξμεο αγσγψλ γηα ηελ αθπξφηεηα ή αθχξσζε ησλ
απνθάζεσλ Γ.. πνπ πξναλαθέξνληαη ή εθείλσλ πνπ έιαβαλ ρψξα πξηλ απφ ηελ
εμεηαδφκελε πεξίνδν, δεδνκέλνπ ηνπ αλέθηθηνπ ηεο ελ ιφγσ εμαθξίβσζεο.
2.05 Γηνίθεζε εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο
Απφ ηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγήζακε ζηα πξνζθνκηζζέληα αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο ησλ εηψλ 2006-2008 πξνθχπηεη φηη νη απνθάζεηο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ην ππφ θξίζε δηάζηεκα ειήθζεζαλ κε λφκηκε απαξηία
θαη πιεηνςεθία θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ
Κ.Ν. 2190/1920.
2.05.1 Γηνηθεηηθό ζπκβνύιην
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Σν Καηαζηαηηθφ νξίδεη φηη ε εηαηξεία ζα δηνηθείηαη απφ 3 έσο 11 κέιε. Ζ ζεηεία ησλ
κειψλ ηνπ Γ.. ηεο εηαηξείαο νξίζηεθε ηξηεηήο.
Απφ ηνλ έιεγρν ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ ηα ζρεηηθά άξζξα πεξί
ζπγθιήζεσο Γ.. εθινγήο , αληηθαηαζηάζεσο , αληηπξνζσπεχζεσο, απνπζίαο κειψλ
Γ. είλαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/20. Σαο πεξί απαξηίαο θαη
πιεηνςεθίαο ηνπ Γ.. δε ξπζκίδνληαη εηδηθά ζην θαηαζηαηηθφ, επνκέλσο εθαξκφδνληαη
φζα πξνβιέπνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/20 .
ήκεξα ε εηαηξεία δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηεινχκελν απφ 9 κέιε κε
ηξηεηή ζεηεία. Σν ελ ελεξγεία Γ.. ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα κε ην πξαθηηθφ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 25.6.2009 (ΦΕΚ 8121/9.7.2009), ζχκθσλα κε ηηο αξρέο
ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, άξζξν 3 θαη 4 ηνπ Ν.3016/2002 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ην άξζξν 26 παξ. 1 ηνπ Ν.3091/2002, σο εμήο :
1.
Γεξάξδεο Γεψξγηνο ηνπ Νηθνιάνπ θαη ηεο Μαξίαο, Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ
χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ κέινο
2.
Μαδνχξνο Γεκήηξηνο ηνπ Μηραήι θαη ηεο Αηθαηεξίλεο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο,
Δθηειεζηηθφ Μέινο
3.

Παπαδάθεο Δπηχρηνο, ηνπ Μηραήι θαη ηεο Αθξνδίηεο, Δθηειεζηηθφ Μέινο

4.

Γεξάξδε νθία ηνπ Αιεμάλδξνπ θαη ηεο Πνιπμέλεο, Με Δθηειεζηηθφ Μέινο

5.

Καπξάινο Ησάλλεο, ηνπ ππξίδσλνο θαη ηεο Γεσξγίαο, Με Δθηειεζηηθφ Μέινο

6.
Θενδσξίδεο Νηθφιανο, ηνπ Γεσξγίνπ θαη ηεο Ηνπιίαο, χκβνπινο, Με
Δθηειεζηηθφ κέινο
7.
Γεξάξδεο Νηθφιανο ηνπ Γεσξγίνπ θαη ηεο νθίαο,. χκβνπινο, Με Δθηειεζηηθφ
Μέινο
8.
Θενδσξίδεο Γεψξγηνο ηνπ Νηθνιάνπ θαη ηεο Τβφλλεο, χκβνπινο, Με
Δθηειεζηηθφ Μέινο
9.
Δθξαίκνγινπ Γεκήηξηνο, ηνπ Μελά θαη ηεο Αγάπεο, χκβνπινο, Αλεμάξηεην
κε Δθηειεζηηθφ Μέινο
10.
ηακπνπιήο Νηθφιανο, ηνπ Γεσξγίνπ θαη ηεο Δηξήλεο, χκβνπινο, Αλεμάξηεην
κε Δθηειεζηηθφ Μέινο
Ζ Δηαηξεία έζεζε ππ‟ φςηλ καο ηηο δειψζεηο πνπ πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηα κέιε ησλ
δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ νξγάλσλ θαη ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε
ηεο ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ζηα πιαίζηα ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
Δηαηξείαο ιφγσ ηεο ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε, δηα ησλ νπνίσλ δειψλεηαη φηη:
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Α) Έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ηδηόηεηα ζηελ Δηαηξεία
Β) Γελ αζθνύλ άιιεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο εθηόο εθείλσλ πνπ δειώλνπλ.
Γ) Γελ δηαηεξνύλ/ή δηαηεξνύλ νπνηνδήπνηε νηθνγελεηαθό δεζκό κε:
α) κέιε ησλ δηνηθεηηθώλ, δηαρεηξηζηηθώλ ή επνπηηθώλ νξγάλσλ ηεο Δηαηξίαο.
β) δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο.
(Δ) Γελ είλαη/ή είλαη ζήκεξα κέιε δηνηθεηηθνύ, δηαρεηξηζηηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ή
κέηνρνο ή εηαίξνο ζε άιιε εηαηξία ή λνκηθό πξόζσπν.
(ΣΤ) Γελ ππήξμαλ κέιε δηνηθεηηθνύ, δηαρεηξηζηηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ή κέηνρνη ή
εηαίξνη ζε άιιε εηαηξία ή λνκηθό πξόζσπν, ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ησλ πέληε (5)
ηειεπηαίσλ εηώλ.
(Ε) Γελ έρεη ππάξμεη νπνηαδήπνηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε πνηληθνύ δηθαζηεξίνπ
ελαληίνλ ηνπο γηα ηέιεζε δόιηαο πξάμεο θαηά ηα πέληε (5) ηειεπηαία έηε.
(Ζ) Γελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία πηώρεπζεο, αλαγθαζηηθήο
δηαρείξηζεο ή εθθαζάξηζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ ηειεπηαίσλ
εηώλ.
(Θ) Γελ έρνπλ γίλεη απνδέθηεο νπνηαζδήπνηε δεκόζηαο επίζεκεο θξηηηθήο ή/θαη
θύξσζεο εθ κέξνπο ησλ θαηαζηαηηθώλ ή ξπζκηζηηθώλ αξρώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ηπρόλ επαγγεικαηηθώλ νξγαλώζεσλ ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ), νύηε θαη έρνπλ
παξεκπνδηζηεί από δηθαζηήξην λα ελεξγνύλ κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ κέινπο δηνηθεηηθνύ,
δηαρεηξηζηηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ελόο εθδόηε ή λα παξέκβνπλ ζηε δηαρείξηζε ή ζην
ρεηξηζκό ησλ ππνζέζεσλ ελόο εθδόηε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ
ηειεπηαίσλ εηώλ.
(Η) Οη ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ην ππό (Α) αμίσκά ηνπο δελ δεκηνπξγνύλ ζην
πξόζσπό ηνπο νπνηαδήπνηε ζύγθξνπζε κε ηδησηηθά κνπ ζπκθέξνληα ή άιιεο
ππνρξεώζεηο ηνπο.
(ΗΑ)
Ζ ηνπνζέηεζή ηνπο ζην ππό (Α) αμίσκά ηνπο δελ είλαη απνηέιεζκα
νπνηαζδήπνηε ξύζκηζεο ή ζπκθσλίαο κεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο ή ζπκθσλίαο κεηαμύ ηεο
Δηαηξίαο θαη πειαηώλ ηεο, πξνκεζεπηώλ ηεο ή άιισλ πξνζώπσλ.
(ΗΒ)
Πιελ ησλ πεξηνξηζκώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ θείκελε λνκνζεζία, δελ
πθίζηαηαη ζην πξόζσπό ηνπο νπνηνζδήπνηε ζπκβαηηθόο πεξηνξηζκόο ν νπνίνο αθνξά
ηε δηάζεζε, εληόο νξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηόδνπ, ησλ θηλεηώλ αμηώλ ηεο Δηαηξίαο πνπ
θαηέρνπλ.
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(ΗΓ)
Καηά ην ηειεπηαίν έηνο δελ απέθηεζαλ νύηε θαηέρνπλ ζήκεξα κεηνρέο (ή
δηθαηώκαηα πξναίξεζεο ή παξάγσγα ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ επί κεηνρώλ) ηεο
Δηαηξίαο.
(ΗΓ)
Γελ γλσξίδνπλ λα εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπο νπνηαδήπνηε πνηληθή δίσμε ή λα
εκπιέθνληαη ζε νπνηαδήπνηε πνηληθή δηαδηθαζία ελ γέλεη.
2. Οη δειώζεηο ησλ ζηνηρείσλ (Γ) σο θαη (ΗΓ) ηεο παξαγξάθνπ 1 γίλνληαη κε ηελ
επηθύιαμε εηδηθόηεξσλ πιεξνθνξηώλ.
3. Γίλεηαη αλαθνξά ζην ύςνο ησλ ακνηβώλ πνπ έρνπλ εηζπξαρζεί από ηελ Δηαηξεία ή
δειώλεηαη όηη δελ έρνπλ εηζπξαρζεί ηέηνηνπ είδνπο ακνηβέο.
4. Γίλεηαη αλαθνξά ζην ύςνο ησλ ακνηβώλ πνπ έρεη πξνεγθξίλεη ή/θαη εγθξίλεη ε
Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Δηαηξίαο ή ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο γηα θάζε είδνπο ππεξεζίεο πξνο
ηελ Δηαηξεία ή δειώλεηαη όηη δελ έρνπλ πξνεγθξηζεί/εγθξηζεί ηέηνηνπ είδνπο ακνηβέο.
5. Αλαθέξεηαη αλ πθίζηαηαη / Γελ πθίζηαηαη ζύκβαζε / ζπκβάζεηο παξνρήο
ππεξεζηώλ κε ηελ Δηαηξία ή νπνηαδήπνηε ζπγαηξηθή ηεο θαη ε/νη νπνία/εο
πξνβιέπεη/νπλ ηελ παξνρή νθειώλ θαηά ηε ιήμε ηεο /ηνπο.
ε ζρέζε κε ηα αλσηέξσ, ε θάζε δήισζε πνπ ππνβιήζεθε πεξηέρεη ηα εμήο εηδηθφηεξα
ζηνηρεία:
1) Γήισζε κε εκεξνκελία 23/10/2009 ηνπ Πξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ
Γεσξγίνπ Γεξαξδή, δηα ηεο νπνίαο δήισζε φηη
Γηαηεξεί νηθνγελεηαθφ δεζκφ κε ην κέινο ηνπ Γ ηεο Δηαηξείαο Νηθφιαν
Γεξάξδε (πηφο)
Δίλαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ζηηο Δηαηξείεο «INTERWOOD AE»,
«Η.ΚΑΣΑΚΟΤΕΖΝΟ ΑΔ», «ELSCAN-ΔΛΛΖΝΟΚΑΝΓΗΝΑΤΗΚΖ ΑΔ» (βι.
θαησηέξσ ππφ 2.05.3)
Έρνπλ εγθξηζεί ακνηβέο ηνπ πνζνχ 93.000 απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο
25/6/2009 γηα θάζε είδνπο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρεη κέρξη ηηο 30/6/2009
2) Γήισζε κε εκεξνκελία 23/10/2009 ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ Γεκεηξίνπ
Μαδνχξνπ, δηα ηεο νπνίαο δήισζε φηη
Δίλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο εηαηξείεο «ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟΗ
ΑΔ» θαη «ΝΟΒΟΣΔΞ ΑΔ» (βι. θαησηέξσ ππφ 2.05.3)
Καηέρεη ζήκεξα 330.340 θνηλέο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο
Έρνπλ εγθξηζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο ηεο 20/6/2008 ακνηβέο
ηνπ πνζνχ 92.610 Δπξψ σο Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ γηα ην δηάζηεκα απφ
20/6/2008 έσο 30/6/2009 θαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο ηεο
25/6/2009 ακνηβέο ηνπ πνζνχ 92.610 Δπξψ σο Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ γηα ην
δηάζηεκα απφ 25/6/2009 έσο 30/6/2010
3) Γήισζε κε εκεξνκελία 23/10/2009 ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ νθίαο
Γεξαξδή δηα ηεο νπνίαο δήισζε φηη
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Γηαηεξεί νηθνγελεηαθφ δεζκφ κε ην κέινο ηνπ Γ ηεο Δηαηξείαο Νηθφιαν
Γεξάξδε (πηφο)
Δίλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ Δηαηξεηψλ «INTERWOOD AE»,
«Η.ΚΑΣΑΚΟΤΕΖΝΟ ΑΔ» θαη «ELSCAN-ΔΛΛΖΝΟΚΑΝΓΗΝΑΤΗΚΖ ΑΔ»
(άλσ πεληαεηίαο) (βι. θαησηέξσ ππφ 2.05.3)
Καηέρεη ζήκεξα 1.320 θνηλέο θαη 1.278 πξνλνκηνχρεο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο
4) Γήισζε κε εκεξνκελία 23/10/2009 ηνπ Τπεχζπλνπ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Δπηχρηνπ Παπαδάθε δηα ηεο νπνίαο δήισζε φηη
Δίλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο εηαηξείεο «INTERWOOD AE»,
«Η.ΚΑΣΑΚΟΤΕΖΝΟ ΑΔ», «ELSCAN-ΔΛΛΖΝΟΚΑΝΓΗΝΑΤΗΚΖ ΑΔ» θαη
«ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟΗ ΑΔ» (βι. θαησηέξσ ππφ 2.05.3)
5) Γήισζε κε εκεξνκελία 23/10/2009 ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
Νηθνιάνπ Θνδσξίδε δηα ηεο νπνίαο δήισζε φηη
Δίλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ εηαηξεία «ELSCANΔΛΛΖΝΟΚΑΝΓΗΝΑΤΗΚΖ ΑΔ» (βι. θαησηέξσ ππφ 2.05.3)
6) Γήισζε κε εκεξνκελία 23/10/2009 ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
Νηθνιάνπ Γεξαξδή δηα ηεο νπνίαο δήισζε φηη
Γηαηεξεί νηθνγελεηαθφ δεζκφ κε ηα κέιε ηνπ Γ ηεο Δηαηξείαο Γεψξγην
Γεξάξδε (παηέξαο) θαη νθία Γεξάξδε (κεηέξα)
Δίλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ εηαηξεία «INTERWOOD AE»,
(βι. θαησηέξσ ππφ 2.05.3)
7) Γήισζε κε εκεξνκελία 23/10/2009 ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
Γεσξγίνπ Θνδσξίδε δηα ηεο νπνίαο δήισζε φηη
Γηαηεξεί νηθνγελεηαθφ δεζκφ κε ην κέινο ηνπ Γ ηεο Δηαηξείαο Νηθφιαν
Θνδσξίδε (παηέξαο)
Δίλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ εηαηξεία «Η. ΚΑΣΑΚΟΤΕΖΝΟ
ΑΔ» (άλσ πεληαεηίαο) (βι. θαησηέξσ ππφ 2.05.3)
8) Γήισζε κε εκεξνκελία 11/11/2009 ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
Γεκεηξίνπ Δθξαίκνγινπ δηα ηεο νπνίαο δήισζε φηη
Γηαηειεί Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο ΔΡΗΟΤΡΓΗΑ ΣΡΗΑ
ΑΛΦΑ θαη αζθεί ην επάγγεικα ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ
Δίλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη κέηνρνο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο
ΔΡΗΟΤΡΓΗΑ ΣΡΗΑ ΑΛΦΑ (άλσ πεληαεηίαο) (βι. θαησηέξσ ππφ 2.05.3)
9) Γήισζε κε εκεξνκελία 26/10/2009 ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
Νηθνιάνπ ηακπνχιε δηα ηεο νπνίαο δήισζε φηη
Δίλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο SITRACO ΑΔ (άλσ
πεληαεηίαο) (βι. θαησηέξσ ππφ 2.05.3)
Έρεη ιάβεη ακνηβή απφ ηελ Δηαηξεία θαηά ηελ ηειεπηαία ρξήζε (1/1/200831/12/1008) πνζνχ 1.605,50 Δπξψ γηα ππεξεζίεο πνπ παξείρε.
10) Γήισζε κε εκεξνκελία 23/10/2009 ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή Γεσξγίνπ
Καξαγηαλλίδε
Σα έηε 2004-2006 ππήξμε Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο εηαηξείαο SHELMAN θαη ηα
έηε
2006-2007
ππήξμε
Γηεπζχλσλ
χκβνπινο
ηεο
εηαηξείαο
«ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ-ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ ΑΔΒΔ-DIPO»

Λακπαδάξηνο θαη Σπλεξγάηεο
Ννκηθόο Έιεγρνο
ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ.
Γεθέκβξηνο 2009

20

Έρεη ιάβεη ακνηβή απφ ηελ Δηαηξεία θαηά ηελ ηειεπηαία ρξήζε (1/1/200831/12/1008) πνζνχ 94.992,97 Δπξψ γηα ππεξεζίεο πνπ παξείρε
Τθίζηαηαη ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηελ Δηαηξεία ε νπνία επηζπλάπηεηαη
ζηε δήισζε θαη πξνβιέπεη ηελ παξνρή νθεηιψλ θαηά ηε ιήμε ηεο
11) Γήισζε κε εκεξνκελία 27/11/2009 ηεο Δζσηεξηθήο Διέγθηξηαο νθίαο Σζνχκα

2.05.2 Δθπξνζώπεζε ηεο εηαηξείαο
Α. Καηαζηαηηθφ
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (άξζξν 14), αζθεί φια ηα θαζήθνληα θαη δηθαηψκαηά ηνπ
ελεξγψληαο ζπιινγηθά, δχλαηαη φκσο λα αλαζέηεη κε απφθαζε ηνπ ηελ
αληηπξνζψπεπζε, ηα έξγα, θαζήθνληα ή δηθαηψκαηα ηνπ, πιελ φζσλ απαηηνχλ
ζπιινγηθή ελέξγεηα ελ φισ ή ελ κέξεη ή γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πξάμε ή πεξηνρή ζε
έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ ή άιια πξφζσπα κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (άξζξν 14), είλαη αξκφδην γηα ηελ έθδνζε θνηλψλ
νκνινγηαθψλ δαλείσλ ή κε αληαιιάμηκεο νκνινγίεο.
Β. πγθξφηεζε Γ
χκθσλα κε ην πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 25/06/2009, (ΦΕΚ
8121/2009) θαη ην άξζξν 14 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ν Πξφεδξνο &
Γηεπζχλσλ χκβνπινο θνο Γεψξγηνο Γεξάξδεο ηνπ Νηθνιάνπ θαη ν Γηεπζχλσλ
χκβνπινο θνο Γεκ. Μαδνχξνο ηνπ Μηραήι, εθπξνζσπνχλ θαη δεζκεχνπλ ηελ Δηαηξεία
έθαζηνο δηά κφλεο ηεο ππνγξαθήο ηνπ γηα θάζε ζέκα, ζπλάπηεη επ'νλφκαηη θαη δηά
ινγαξηαζκφλ ηαχηεο νηαλδήπνηε δηθαηνπξαμίαλ θαη ζχκβαζηλ, δηαρεηξίδεηαη ηελ
εηαηξηθήλ πεξηνπζίαλ, κε εμαίξεζε ηελ πψιεζε ηεο αθηλήηνπ πεξηνπζίαο θαη ησλ
ζπκκεηνρψλ σο επίζεο θαη ηελ παξνρή εγγπήζεσλ ππέξ ηξίησλ δηά ηηο νπνίεο
πεξηπηψζεηο ζα απαηηνχληαη νη ππνγξαθέο θαη ησλ δχν Γηεπζπλφλησλ πκβνχισλ θαη
αλαιακβάλεη δηά ινγαξηαζκφλ απηήο πάζεο θχζεσο ππνρξεψζεηο θαη δε, λα εηζπξάηηεη
ρξήκαηα, ρξεκαηφγξαθα, κεξηζκαηαπνδείμεηο θαη ηνθνκεξίδηα, λα εθδίδεη,
νπηζζνγξαθεί θαη εμνθιεί επηηαγάο, λα εθδίδεη, νπηζζνγξαθεί θαη εμνθιεί
ζπλαιιαγκαηηθφο θαη γξακκάηηα εηο δηαηαγήλ, λα παξαιακβάλεη θνξησηηθά έγγξαθα,
λα ζπλάπηεη κεηά Σξαπεδψλ ζπκβάζεηο δηά ην άλνηγκα ελέγγπσλ πηζηψζεσλ δηά ηελ
έθδνζηλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ππέξ ηεο εηαηξείαο ή ππέξ νηνπδήπνηε ηξίηνπ λνκηθνχ ή
θπζηθνχ πξνζψπνπ, δηά ηελ είζπξαμηλ θνξησηηθψλ κεη'ελεγγχνπ πξνθαηαβνιήο, δηά ηελ
παξνρήλ δαλείσλ πξνο ηελ εηαηξείαλ θαη πίζησζηλ δη'αλνηθηνχ ινγαξηαζκνχ επί
πξνζσπηθή αζθάιεηα θαη δηά ηελ αχμεζηλ ησλ ήδε πθηζηακέλσλ ηνχησλ, λα πνηείηαη
ρξήζηλ ησλ επ'νλφκαηη ηεο εηαηξείαο πηζηψζεσλ θαη αλνηθηψλ ινγαξηαζκψλ, λα παξέρεη
άδεηαλ εγγξαθήο πξνζεκηψζεσο εθ'απάζεο ηεο αθηλήηνπ πεξηνπζίαο ηεο εηαηξείαο ππέξ
νηνπδήπνηε ηξίηνπ λνκηθνχ ή θπζηθνχ πξνζψπνπ θαη πξνο νηνλδήπνηε λνκηθφ ή θπζηθφ
πξφζσπν, λα αλαιακβάλεη ηα εηο ελέρπξνλ πάζεο θχζεσο δνζέληα, λα ρνξεγεί
απαιιαγάο εμ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κηζζψζεσο
ρξεκαηνθηβσηίσλ, λα πνηείηαη ρξήζηλ απηψλ θαη λα ιχεη ηνηαχηαο κηζζψζεηο, λα δηνξίδεη
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πιεξεμνπζίνπο δηθεγφξνπο, λα επηβάιιεη θαη αίξεη πξνζεκεηψζεηο ππνζήθαο,
αλαγγέιεηαη επί πιεηζηεξηαζκψλ νθεηιεηψλ ηεο εηαηξείαο θαη επί πησρεχζεσλ, επάγεη,
απνδέρεηαη θαη ιακβάλεη θαη δίδεη ηνπο ελ απηή επαγφκελνπο φξθνπο αλαγθαίνπο δηά
ηελ απφδεημηλ ησλ απαηηήζεσλ ηεο εηαηξείαο εηο πησρεπηηθφο δίθαο θαη ιακβάλεη παλ
έηεξνλ εμαζθαιηζηηθφλ κέηξνλ ησλ απαηηήζεσλ ηεο εηαηξείαο εηο άπαζαλ ηελ
επηθξάηεηαλ, ελ γέλεη δε λα ελεξγεί πάζαλ πξάμηλ δηαρεηξίζεσο, λα παξίζηαηαη θαη
εθπξνζσπεί ηελ εηαηξείαλ ελψπηνλ παληφο είδνπο Γηθαζηεξίσλ Αζηηθψλ, Πνηληθψλ,
Φνξνινγηθψλ θ.ι.π., κεδέ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο
εμαηξνπκέλσλ, δηνξίδσλ άκα ηνπο αλαγθαίνπο πξνο ππννηήξημηλ ησλ δηθαίσλ ηεο
εηαηξείαο δηθεγφξνπο, ηεο αλσηέξσ απαξηζκήζεσο νχζεο ελδεηθηηθήο θαη νπρί
πεξηνξηζηηθήο θαη γεληθψο ην Γηνηθεηηθφλ πκβνχιηνλ κεηαβηβάδεη απάζαο ηαο εθ ηνπ
άλσ άξζξνπ 14 ηνπ Καηαζηαηηθνχ αξκνδηφηεηεο απηνχ εηο ηνλ Πξφεδξνο θαη
Γηεπζχλνληα χκβνπιν .θ. Γεψξγηνλ Ν. Γεξάξδε θαη ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θ.
Γεκήηξην Μ. Μαδνχξν, νη νπνίνη έθαζηνο δηά κφλεο ηεο ππνγξαθήο ηνπ ηηζεκέλεο
πάληνηε ππφ ηεο ζθξαγίδνο κε ηηο ιέμεηο "ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ." δεζκεχεη ηελ
εηαηξείαλ έλαληη παληφο.
Δπηπξνζζέησο ρνξεγείηαη δηθαίσκα ππνγξαθήο εηο ηαο θάησζη πεξηνξηζηηθψο
αλαθεξφκελνο πεξηπηψζεηο ηηζεκέλεο ηεο ππνγξαθήο ησλ (θάζε έλαο εμ απηψλ
αλεμάξηεηα) θάησζη ηεο ζθξαγίδνο ηεο εηαηξείαο κε ηαο ιέμεηο "ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ
Α.Σ.Δ.Ν.Δ." εηο ηνπο θ.θ. Δπηχρην Παπαδάθε ηνπ Μηραήι, Δθηειεζηηθφ Μέινο ηνπ Γ..,
Οηθνλνκνιφγν, Λεσλίδνπ 5- Πεηξνχπνιε, Α.Γ.Σ. Υ 564818, έηνο γελλήζεσο 1957 θαη
Κσλζηαληίλν Π. Φαιηήξα Πξντζηάκελν Γηαρείξηζεο ηεο εηαηξείαο. Ηδ. Τπάιιειν
Λαζθάξεσο 6, Ζιηνχπνιε, Μ 284114, έηνο γελλήζεσο 1964 :
1.
Όπσο εηζπξάηηνπλ ρξήκαηα, ρξεκαηφγξαθα, νπηζζνγξαθνχλ θαη εμνθινχλ
επηηαγέο.
2.
Όπσο παξαιακβάλνπλ, νπηζζνγξαθνχλ θαη εθδίδνπλ θνξησηηθά έγγξαθα.
3.
Όπσο απνδέρνληαηη ζπλαιιαγκαηηθέο εμσηεξηθνχ ή ππνζρεηηθέο επηζηνιέο
εμσηεξηθνχ θαηά ηνλ δηαθαλνληζκφλ θνξησηηθψλ εγγξάθσλ.
4.
Όπσο ζπληάζζνπλ θαη ππνγξάθνπλ έγγξαθα αθνξψληα δηαθαλνληζκνχο
θνξησηηθψλ εγγξάθσλ, αλνίγκαηα πξνεκβαζκάησλ ή αλνίγκαηα ελέγγπσλ πηζηψζεσλ,
αηηήζεηο αζθαιεηψλ θαη παλ ελ γέλεη έγγξαθνλ ζρέζηλ έρνλ κε ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο
πεξηπηψζεηο.
5.
Όπσο εθδίδνπλ επηηαγέο κφλνλ επί Σξαπεδηθψλ Καηαζηεκάησλ ζηελ πεξηνρή
Αηηηθήο, εηο πεξίπησζηλ δε εθδφζεσο επηηαγήο εθ'νηνπδήπνηε Σξαπεδηθνχ
Καηαζηήκαηνο εθηφο ηεο πφιεσο θαη ηεο πεξηνρήο ησλ Αηηηθήο, ε εηαηξεία νπδεκία
επζχλε θέξεη, ηεο επζχλεο βαξπλνχζεο αηνκηθψο ηνπο θ. θ. Δπηχρην Παπαδάθε θαη
Κσλζηαληίλν Φαιηήξα.
6.
Όπσο εθδίδνπλ, νπηζζνγξαθνχλ θαη πξνεμνθινχλ ζπλαιιαγκαηηθέο παξά
Σξαπέδαηο, εηζπξάηηνληεο ην θαζαξφλ πξντφλ απηψλ.
7.
Όπσο ιακβάλνπλ δάλεηα, ζπλνκνινγνχλ θαη ππνγξάθνπλ ζπκβάζεηο δαλείσλ
θαη πηζηψζεσλ, σο θαη ζπκβάζεηο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ.
8.
Όπσο εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξείαλ ελψπηνλ πάζεο Αζηπλνκηθήο, Γηθαζηηθήο,
Αγνξαλνκηθήο, Οηθνλνκηθήο Αξρήο θαη παληφο Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γ.Γ., ππνγξάθσλ
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άκα θαη δηά ινγαξηαζκφλ ηεο εηαηξείαο παλ ζρεηηθφλ έγγξαθνλ δηθφγξαθνλ, δήισζηλ,
αίηεζηλ, αθνξψληα ηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κεληξηθνχ Καηαζηήκαηνο Αζελψλ.
9.
Όπσο παξέρνπλ παξαηάζεηο ή ηκεκαηηθφο θαηαβνιάο επί ζπλαιιαγκαηηθψλ
γξακκαηίσλ ηεο πεξηθεξείαο Καηαζηήκαηνο Κεληξηθνχ Αζελψλ, απνδνρήο πειαηείαο
καο θαη εθρσξήζεσο καο πξνο Σξάπεδεο ή θαη πξνο νηνλδήπνηε ηξίηνλ.
10. Όπσο επηθπξψλνπλ αθξηβή αληίγξαθα Πξαθηηθψλ απν ην Βηβιίν Πξαθηηθψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη' εθαξκνγή ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 11, θαη άξζξνπ 14
παξ. 2 ηνπ Καηαζηαηηθνχ, εμνπζηνδνηνχλ ππαιιήινπο ή άιια πξφζσπα κή ζπλδεφκελα
κε ηελ Δηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα εθπξνζσπνχλ ηελ ηειεπηαία ελψπηνλ Γεκνζίσλ,
Γεκνηηθψλ, Κνηλνηηθψλ ή άιισλ Αξρψλ θαη Τπεξεζηψλ, Οξγαληζκψλ θαη Δηαηξεηψλ
Κνηλήο Χθέιεηαο, θαζψο θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. Σα
αλσηέξσ ηζρχνπλ ππφ ηελ απηνλφεηε πξνυπφζεζε φηη ε ρνξεγνχκελε θάζε θνξά
εμνπζηνδφηεζε δελ ππεξβαίλεη ηελ εμνπζία πνπ έρεη δνζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ζηνπο ίδηνπο.
2.05.3. Από ηα ζηνηρεία, ηα νπνία έζεζε ππόςε καο ε Δηαηξεία, πξνθύπηεη όηη
θάπνηα από ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο ζπκκεηέρνπλ ζηα
Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ησλ θάησζη εηαηξεηώλ:
1. Ο Γεψξγηνο Γεξάξδεο είλαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ζηηο εηαηξείεο «Η.
ΚΑΣΑΚΟΤΕΖΝΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΗΑΓΧΓΔ-ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ
ΚΑΗ
ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ
ΞΤΛΟΤ»,
«INTERWOOD
ΑΔ»
θαη
«ELSCANΔΛΛΖΝΟΚΑΝΓΗΝΑΤΨΚΖ ΑΔ»
2. Ο Γεκήηξηνο Μαδνχξνο είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο εηαηξείεο
«ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟΗ ΑΔ» θαη «ΝΟΒΟΣΔΞ ΑΔ»
3. Ο Δπηχρηνο Παπαδάθεο είλαη κέινο Γ.. ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Η.
ΚΑΣΑΚΟΤΕΖΝΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΗΑΓΧΓΔ-ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ
ΚΑΗ
ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ
ΞΤΛΟΤ»,
ηεο
εηαηξείαο
κε
ηελ
επσλπκία
«ΔΛΛΖΝΟΚΑΝΓΗΝΑΤΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ -ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ–
ΔΗΑΓΧΓΔ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ», ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
«ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΔ» θαη ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟΗ ΑΔ».
4. Ζ νθία Γεξάξδε είλαη Πξφεδξνο Γ.. ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Η.
ΚΑΣΑΚΟΤΕΖΝΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΗΑΓΧΓΔ-ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ
ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΞΤΛΟΤ», Αληηπξφεδξνο Γ.. ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
«ΔΛΛΖΝΟΚΑΝΓΗΝΑΤΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ -ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ–
ΔΗΑΓΧΓΔ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ» θαη Αληηπξφεδξνο Γ. ηεο
«ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΔ»
5. Ο Νηθφιανο Θενδσξίδεο είλαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο εηαηξείαο κε ηελ
επσλπκία
«ΔΛΛΖΝΟΚΑΝΓΗΝΑΤΗΚΖ
ΑΝΧΝΤΜΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ– ΔΗΑΓΧΓΔ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ»
6. Ο Νηθφιανο Γεξάξδεο είλαη κέινο Γ.. ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
«ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΔ».
7. Ο Γεψξγηνο Θενδσξίδεο είλαη κέινο Γ.. ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Η.
ΚΑΣΑΚΟΤΕΖΝΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΗΑΓΧΓΔ-ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ
ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΞΤΛΟΤ».
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8. Ο Γεψξγηνο Θενδσξίδεο είλαη κέινο Γ.. ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Η.
ΚΑΣΑΚΟΤΕΖΝΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΗΑΓΧΓΔ-ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ
ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΞΤΛΟΤ».
9. Ο Γεκήηξηνο Δθξαίκνγινπ είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο
κε ηελ επσλπκία «ΔΡΗΟΤΡΓΗΑ ΣΡΗΑ ΑΛΦΑ».
10. O Νηθφιανο ηακπνχιεο είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο
SITRACO ΑΔ
2.05.4. πκκεηνρή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζην Κεθάιαην άιισλ
εηαηξεηώλ
χκθσλα κε ηα έγγξαθα πνπ ηέζεθαλ ππ‟ φςηλ καο πξνθχπηεη φηη θάπνηα κέιε ηνπ Γ..
ηεο Δηαηξείαο ζπκκεηέρνπλ ζην θεθάιαην άιισλ εηαηξεηψλ σο εμήο :
Ζ νθία Γεξάξδε ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
«Η. ΚΑΣΑΚΟΤΕΖΝΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΗΑΓΧΓΔ-ΔΜΠΟΡΗΑ
ΞΤΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΞΤΛΟΤ», θαζψο έρεη 500 κεηνρέο ζε ζχλνιν
137.000.
2.06. Διεγθηέο
Απφ ηα ζηνηρεία πνπ εηέζεζαλ ππ φςηλ καο ειεγθηέο γηα ηε ρξήζε 2008 εμειέγεζαλ απν
ην ΟΔΛ νη θ.θ. Ησάλλα Φιψξνπ σο ηαθηηθή νη θ.θ. Ησάλλεο Πέξξνο, σο
αλαπιεξσκαηηθφο.
2.07 Γηάζεζε θεξδώλ
χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ θαηαζηαηηθνχ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ
απαηηνχκελσλ θαζαξψλ θεξδψλ γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, θαη ηνπ
απαηηνχκελνπ πνζνχ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ κεξίζκαηνο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 3 ηνπ
Α.Ν. 148/1967, ηα ινηπά θαζαξά θέξδε δηαηίζεληαη κε απφθαζε ηεο γεληθήο
ζπλέιεπζεο.
2.08. Θπγαηξηθέο - πκκεηνρέο
Απφ ηα ζηνηρεία ηα νπνία έζεζε ζηε δηάζεζή καο ε Δηαηξεία, θαηά ην ρξφλν δηελέξγεηαο
ηνπ παξφληνο λνκηθνχ ειέγρνπ, πξνθχπηεη φηη ε εηαηξεία έρεη κία ζπγαηξηθή εηαηξεία,
κε ηελ επσλπκία «ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟΗ ΑΔ ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΞΤΛΟΤ» κε
πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 34% ε νπνία ελνπνηείηαη κε ηελ Δηαηξεία κε ηε κέζνδν ηεο
θαζαξήο ζέζεο
εκείσζε: Ζ Δηαηξεία είρε θαη ηε ζπγαηξηθή εηαηξεία ΞΤΛΔΜΠΟΡΗKH ΔΝΧΗ
ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ-ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ ΑΔΒΔ κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο
100%, ηελ νπνία φκσο απνξξφθεζε. Ζ απνξξφθεζε απηή εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζ.
Κ2-11019/29.8.08 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο.
Γηα ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟΗ ΑΔ ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΞΤΛΟΤ» καο πξνζθνκίζζεθαλ, εθηφο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ
παξαηίζεληαη ππφ ΚΔΦΑΛΑΗΟ VII, ηα εμήο:
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1. Κσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ηεο άλσ εηαηξείαο (ζε απιφ αληίγξαθν) φπσο ηζρχεη
κεηά ηελ απφ 29-12-2006 απφθαζε ηεο έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο
άλσ εηαηξείαο.
2. Πξαθηηθφ ηεο ηαθηηθήο γελ. ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 30/6/2009 (ζε επηθπξσκέλν
αληίγξαθν).
3. Πξαθηηθφ Γ ηεο 30/6/2009 ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζή ηνπ ζε ζψκα θαη ηελ
εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο έσο ηελ 30.6.2014 (ζε επηθπξσκέλν αληίγξαθν).
4. Αλαθνίλσζε θαηαρψξεζεο ζην ΜΑΔ ηνπ Πξαθηηθνχ Γ ηεο 30/6/2009 ζρεηηθά κε ηε
ζπγθξφηεζή ηνπ ζε ζψκα θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο.
5. Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο θαηαρψξεζεο ζην ΜΑΔ ηεο ζχζηαζεο ηεο άλσ
εηαηξείαο (ΦΔΚ 2203/4.5.1998)
6. Βεβαίσζε Ννκαξρίαο Αραταο ζρεηηθά κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ππ‟
αξ. 6000/8.10.2009.
7. Σελ ππ‟άξηζκ. 1040/2764/28.4.2005 άδεηα ιεηηνπξγίαο εξγνζηαζίνπ επεμεξγαζίαο
μχινπ ανξίζηνπ ρξφλνπ.
Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξνθχπηεη φηη:
Ζ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟΗ ΑΔ ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
ΞΤΛΟΤ» ζπλεζηήζε ην έηνο 1998 κε ηελ πξάμε 2749/10.4.98 ηεο ζπκ/θνπ Παηξψλ
Υαξάο Εελφδε, ελεθξίζε κε ηελ απφθαζε 2342/27.4.1998 ηνπ Ννκάξρε Αραταο θαη
θαηαρσξήζεθε κε ΑΡΜΑΔ 40402/22/Β/98/08, κε έδξα ηνλ Γήκν Παηξέσλ θαη δηάξθεηα
50 έηε (ΦΔΚ Σεχρνο ΑΔ & ΔΠΔ 2203/4.5.98), ζχκθσλα δε κε ην θσδηθνπνηεκέλν
θαηαζηαηηθφ ηεο έρεη σο ζθνπφ ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία βηνηερλίαο κεηαπνίεζεο θαη
επεμεξγαζίαο εγρψξηαο θαη επξσπατθήο μπιείαο θαη ηελ πψιεζε ησλ παξαγφκελσλ
πξντφλησλ θαη ηελ αγνξά θαη εκπνξία εγρψξηαο θαη εηζαγφκελεο απφ ην εμσηεξηθφ
μπιείαο. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο άλσ ζπγαηξηθήο αλέξρεηαη ζε 1.882.500 επξψ
δηαηξνχκελν ζε 62.750 νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 30 επξψ εθάζηε, εθ ησλ
νπνίσλ
κεηνρψλ
21.336
αλήθνπλ
ζηελ
ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ
ΑΣΔΝΔ.
Σν Γ ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ απαξηίδεηαη απφ 3 έσο 7 κέιε κε 5εηή ζεηεία. Σν
Γ πνπ ζα δηνηθεί ηελ εηαηξεία κέρξη ηελ 30.6.2014, φπσο νξίζζεθε απφ ηελ ηαθηηθή
γεληθή ζπλέιεπζε ηεο 30.6.2009 θαη ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα, απαξηίδεηαη απφ ηνπο
Αλδξέα Βαζηιφπνπιν (Πξφεδξν), Πεξηθιή Βαζηιφπνπιν (Αληηπξφεδξν), Γεκήηξην
Μαδνχξν (Μέινο), Δπηχρην Παπαδάθε (Μέινο), Κσλζηαληίλν ακαξάθε (Μέινο),
Γεκήηξην Βφθαιε (Μέινο)
Ζ άλσ βεβαίσζε ηεο Ννκαξρίαο Αραταο Σκήκα Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ (αξηζ. πξση.
6000/8.10.2009) πηζηνπνηεί φηη δελ έρνπλ ππνβιεζεί πξαθηηθά γεληθήο ζπλέιεπζεο απφ
ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη έρεη απνθαζηζηεί ε ιχζε ηεο εηαηξείαο θαη ε ζέζε ηεο ζε
εθθαζάξηζε, φηη δελ έρεη αλαθιεζεί ε άδεηα ζχζηαζήο ηεο θαη φηη δελ έρεη ππνβιεζεί
δηθαζηηθή απφθαζε πεξί ιχζεσο θαη ζέζεο ηεο ζε εθθαζάξηζε ζχκθσλα κε ηα άξζξα
48 θαη 48α ηνπ Κ.Ν. 2190/20.
Πεξαηηέξσ ζε ζρέζε κε ηελ εηαηξία απηή καο θνηλνπνηήζεθε επηζηνιή ηνπ λνκηθνχ
ζπκβνχινπ ηεο εηαηξίαο θ. Γεκήηξηνπ Ρήγα ε νπνία επί ιέμεη έρεη σο εμήο:
«Γεκήηξηνο Ρήγαο
Γηθεγφξνο
Πάηξα, 28 επηεκβξίνπ 2009
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Κχξηνη,
Χο Πιεξεμνχζηνο Γηθεγφξνο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
«ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟΗ Α.Δ. ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΞΤΛΟΤ», παξαζέησ
θαησηέξσ ηηο αηηεζείζεο πιεξνθνξίεο: Οηηδήπνηε αλάγεηαη ζηε λφκηκε ζχζηαζε,
ιεηηνπξγία, κεηνρηθή ζχλζεζε, εθπξνζψπεζε θαη ζχλζεζε ηνπ Γ.. έρεη ήδε θαιπθζεί
απφ πξνζθνκηδφκελα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά.
1.
Γηθαζηηθέο εθθξεκφηεηεο. Γελ πθίζηαληαη ζεκαληηθέο δηθαζηηθέο εθθξεκφηεηεο.
2.
Πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε.
α) Οηθφπεδν η.κ. 9.730, επξηζθφκελν ζηελ ΒΗ.ΠΔ Παηξψλ, θνηλφηεηα Αγίνπ ηεθάλνπ
Αραΐαο, ην νπνίν απνθηήζεθε ην 1997, κε ην κε αξηζκφ 23175 / 4-7-1997 ζπκβφιαην
ηεο πκβνιαηνγξάθνπ Παηξψλ Αγγειηθήο Γ. αθειιάξε. β) Οηθφπεδν η.κ. 4.448, ζηελ
ίδηα σο άλσ δηεχζπλζε, ην νπνίν απνθηήζεθε ην 2003, κε ην κε αξηζκφ 8167 / 8-122003 ζπκβφιαην ηεο πκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ Παλαγηψηαο ζπδχγνπ ππξίδσλα
ηαζηλφπνπινπ, γ) Οηθφπεδν η.κ. 5.560, ζηελ ίδηα σο άλσ δηεχζπλζε, ην νπνίν
απνθηήζεθε κε ην κε αξηζκφ 42687 / 30-5-2008 ζπκβφιαην ηεο πκβνιαηνγξάθνπ
Παηξψλ Αγγειηθήο Γ. αθειιάξε.
δ) Κηίξην - βηνκεραλνζηάζην επξηζθφκελν ζην σο άλσ κε αξηζκφ (α) νηθφπεδν, πνπ
θαηαιακβάλεη έθηαζε 2.580 η.κ., ρξνλνινγία απνπεξάησζεο ηνπ ζην ηέινο ηνπ έηνπο
1999, κε αξηζκφ αδείαο 48 / 20-1-1998 ηεο Πνιενδνκίαο Παηξψλ.
ε) Τπφζηεγν 765 η.κ. επξηζθφκελν ζην σο άλσ κε αξηζκφ 1 νηθφπεδν, ρξνλνινγία
απνπεξάησζεο ηνπ ζην ηέινο ηνπ έηνπο 2002. ζη) Απνζήθε 1.500 η.κ., επξηζθφκελν ζην
σο άλσ κε αξηζκφ 2 νηθφπεδν, ρξνλνινγία απνπεξάησζεο ηνπ ζην ηέινο ηνπ έηνπο
2004, κε αξηζκφ αδείαο 146 / 5-2-2004 ηεο Πνιενδνκίαο Παηξψλ.
δ) Τπφζηεγν 509 η.κ. επξηζθφκελν ζην σο άλσ κε αξηζκφ 1 νηθφπεδν, ρξνλνινγία
απνπεξάησζεο ηνπ ζην ηέινο ηνπ έηνπο 2007, κε αξηζκφ αδείαο 17 / 22-1-2007 ηεο
Πνιενδνκίαο Παηξψλ.
ηα αθίλεηα κε αξηζκφ α, β, δ, ε, ζη, δ θαη ηνπ επί απηψλ επξηζθνκέλνπ κεραλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ ππάξρνπλ ππνζήθεο - πξνζεκεηψζεηο αμίαο 2.000.000,00 επξψ, ππέξ ηεο
Σξάπεδαο Πεηξαηψο γηα εμαζθάιηζε καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ ζπλνιηθνχ ππνινίπνπ
ζήκεξα 1.425.000 €. ην αθίλεην κε αξηζκφ γ, ππάξρνπλ ππνζήθεο - πξνζεκεηψζεηο
αμίαο 350.000,00 επξψ, ππέξ ηεο ALPHA BANK γηα εμαζθάιηζε βξαρππξνζέζκσλ
δαλείσλ ζπλνιηθνχ ππνινίπνπ ζήκεξα 455.000 €.
3.
εκαληηθέο ζπκβάζεηο. Γελ πθίζηαληαη.
4.
Γηνηθεηηθέο άδεηεο. Γελ πθίζηαληαη.
5.
Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ. ήκεξα δέθα ελλέα (19).
6.
Γηθαζηηθέο εθθξεκφηεηεο κε εξγαδφκελνπο. Γελ πθίζηαληαη, εθθξεκείο αγσγέο
γηα αμηψζεηο απφ ηελ εξγαζηαθή ζρέζε. Δθθξεκεί κφλν κία αγσγή ηνπ εξγαδφκελνπ
Γεκεηξίνπ Βαζηιφπνπινπ ηνπ Γεσξγίνπ, θαηνίθνπ Παηξψλ, απφ εξγαηηθφ αηχρεκα ζηα
δάρηπια ηνπ ρεξηνχ, ε νπνία έρεη αλαθνηλσζεί κε πξνζεπίθιεζε ζηελ αζθαιηζηηθή
εηαηξία κε ηελ επσλπκία « NATIONAL UNION Α.Δ.», φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη,
φπνπ είλαη αζθαιηζκέλν ην εξγνζηάζην γηα ηπρφλ εξγαηηθά αηπρήκαηα.
Με Δθηίκεζε»
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Δθ ηνπ ειέγρνπ ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο κε ηελ
επσλπκία «ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟΗ ΑΔ ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΞΤΛΟΤ πξνέθπςε
φηη έρεη ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί λνκίκσο.
3. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ
«ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ.» ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ Ν. 3016/2002 ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ
Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.3016/2002 ε ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ ΑΣΔΝΔ πηνζέηεζε ηηο Αξρέο ηεο
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ, ηδηαίηεξα
ησλ κηθξνκεηφρσλ, ζηελ ελίζρπζε ηνπ επνπηηθνχ ξφινπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ζηελ πηνζέηεζε δηαθάλεηαο θαη έγθαηξεο πιεξνθφξεζεο θαζψο επίζεο θαη ζηελ
εμαζθάιηζε επαξθνχο αλεμαξηεζίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηε ιήςε
απνθάζεσλ.
3.01. Οξγαλόγξακκα
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ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΔΩΣΔΡΙΚΟ
ΔΛΔΓΥΟ

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ

ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ

ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ

ΠΩΛΗΔΙ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ

ΔΙΑΓΩΓΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΚΔΣΟΤ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

ΠΩΛΗΔΙ
ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ

ΔΙΑΓΩΓΔ Α ΤΛΩΝ

LOGISTICS

ΜΔΣΟΥΟΙ

ΠΩΛΗΔΙ ΠΑΡΚΔΣΟΤ

ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

3.02. Γηνηθεηηθό πκβνύιην
Ζ εηαηξία δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ ηξία (3) θαη‟
ειάρηζηνλ θαη έλδεθα (11) θαη‟ αλψηαηνλ φξην κέιε, γηα κία ηξηεηία. Οη Γηνηθεηηθνί
χκβνπινη αζθνχλ αλεμάξηεηε θαη ακεξφιεπηε θξίζε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο θαη δχλαληαη λα ιακβάλνπλ, εάλ θξίλνπλ φηη ππάξρεη αλάγθε,
αλεμάξηεηεο επαγγεικαηηθέο ζπκβνπιέο κε έμνδα ηεο εηαηξίαο.
Οη κε- εθηειεζηηθνί Γηνηθεηηθνί χκβνπινη δελ είλαη ιηγφηεξνη απφ ην έλα ηξίην ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ππάξρεη ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ εθηειεζηηθψλ, ησλ κεεθηειεζηηθψλ θαη ησλ αλεμάξηεησλ κε εθηειεζηηθψλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ. Καη‟
ειάρηζην ν θάζε αλεμάξηεηνο κε εθηειεζηηθφο Γηνηθεηηθφο χκβνπινο δελ είλαη
κέηνρνο θαη δελ έρεη ζρέζε εμάξηεζεο κε ηελ εηαηξία ή κε ζπλδεδεκέλα κε απηή
πξφζσπα.

ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ
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Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο θάζε είδνπο ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζηα δηεπζπληηθά
ζηειέρε ηεο εηαηξίαο, ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο απηήο θαη ηελ γεληθφηεξε πνιηηηθή
ησλ ακνηβψλ ηεο εηαηξίαο απνθαζίδνληαη απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ιακβάλεη έγθαηξε, έγθπξε θαη νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε
πνπ λα ηνπ επηηξέπεη λα εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ, θαη ε Γηεχζπλζε έρεη ηελ
ππνρξέσζε λα παξέρεη ηέηνηα πιεξνθφξεζε, ηδηαίηεξα ζε γεγνλφηα πνπ άιιαμαλ ή
δπλαηφλ λα αιιάμνπλ ηηο πξννπηηθέο ή ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο. Σα
κέιε ηνπ Γ απαγνξεχεηαη λα επηδηψθνπλ ίδηα ζπκθέξνληα πνπ αληηβαίλνπλ ηα
ζπκθέξνληα ηεο εηαηξίαο θαη νθείινπλ έγθαηξα λα απνθαιχπηνπλ ζηα ππφινηπα κέιε
ηνπ Γ.. ηα ίδηα ζπκθέξνληα ηνπο, πνπ ελδέρεηαη λα αλαθχςνπλ απφ ζπλαιιαγέο ηεο
εηαηξίαο πνπ εκπίπηνπλ ζηα θαζήθνληα ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιε ζχγθξνπζε ηδίσλ
ζπκθεξφλησλ κε απηψλ ηεο εηαηξίαο ή ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42 ε παξ 5 ηνπ ΚΝ 2190/1920 πνπ αλαθχπηεη θαηά ηελ άζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο.
3.03. Γηεπζύλσλ ύκβνπινο
Δθπξνζσπεί ηελ εηαηξία ελψπηνλ ηξίησλ, δηαρεηξίδεηαη, ηνπνζεηεί θαη εθκεηαιιεχεηαη
ηελ πεξηνπζία ηεο εηαηξίαο,. ζπλάπηεη ζπκβάζεηο αληηπξνζσπεχζεσο κε μέλνπο ή
ειιεληθνχ νίθνπο, απνθαζίδεη ηελ ίδξπζε, ηε ιεηηνπξγία, ηε δηαθνπή ή θαηάξγεζε
εξγαζηεξίσλ, γξαθείσλ, πξαθηνξείσλ, απνζεθψλ ή ππνθαηαζηεκάησλ ηεο εηαηξίαο,
δηνξίδεη θαη παχεη δηεπζπληέο, πξάθηνξεο, αληηπξνζψπνπο θαη πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο,
νξίδεη ηα θαζήθνληα θαη ηελ ακνηβή ηνπο. Γηεπζχλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
εηαηξίαο, κεξηκλά γηα ηελ θαιή ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ απφδνζε
ηθαλνπνηεηηθνχ κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ελ γέλεη
απφδνζε ησλ εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο. Τπνβάιιεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνηάζεηο
πνπ αθνξνχλ ηελ βαζηθή δνκή ηεο νξγαλψζεσο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε δηεχζπλζε ηεο
εηαηξίαο, ηελ πξφζιεςε, ακνηβή, πξναγσγή θαη απνρψξεζε ησλ Γηεπζπληψλ, πξνηάζεηο
γηα καθξνπξφζεζκα ζρέδηα θαη πξνυπνινγηζκνχο, θαη γηα αγνξά ή πψιεζε
εκπξαγκάησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο ή άιισλ επελδχζεσλ θαη ηε
δηαλνκή κεξηζκάησλ. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο εηαηξίαο ειέγρεη ηελ Οηθνλνκηθή θαη
Δκπνξηθή Γηεχζπλζε, θαη ηα Σκήκαηα Απνζεθψλ, Πηζησηηθνχ Διέγρνπ,
Μεραλνγξαθήζεσο, Πξνζσπηθνχ, Γηεθπεξαίσζεο Δηζαγσγψλ, ην ηκήκα Μεηφρσλ θαη
ην ηκήκα Δηαηξηθψλ Αλαθνηλψζεσλ.
3.04. Σκήκα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ εηδηθή ππεξεζία ηεο εηαηξίαο, ζηελ νπνία
απαζρνιείηαη έλα θπζηθφ πξφζσπν, ν Δζσηεξηθφο Διεγθηήο, πιήξνπο θαη
απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. O Δζσηεξηθφο Διεγθηήο νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηεο εηαηξίαο, θαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ είλαη αλεμάξηεηνο,
δελ ππάγεηαη ηεξαξρηθά ζε θακία άιιε ππεξεζηαθή κνλάδα ηεο εηαηξίαο θαη
επνπηεχεηαη απφ ηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Δζσηεξηθφο
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ειεγθηήο δελ κπνξεί λα νξηζζεί κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ελ ελεξγεία
δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ή ζπγγελήο ηνπο κέρξη θαη ηνπ δεχηεξνπ βαζκνχ εμ αίκαηνο ή εμ
αγρηζηείαο. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπλεξγάδνληαη θαη παξέρνπλ
πιεξνθνξίεο ζηνλ Δζσηεξηθφ Διεγθηή.
Δζσηεξηθή Διέγθηξηα ηεο Δηαηξείαο νξίζζεθε ε θ. νθία Σζνχκα κε ηε απφ 27/11/2009
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο έρεη εηζάγεη ζπγθεθξηκέλεο θαη δηαθαλείο
δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ πεξί νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ, εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαηεξνχληαη νη θαηάιιειεο ζρέζεηο κε
ηνπο ειεγθηέο ηεο εηαηξίαο.
χκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ Ν. 3693/2009 ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ
ηεο Δηαηξείαο πνπ έιαβε ρψξα ηελ 25/6/2009 φξηζε ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηεο
Δηαηξείαο ε νπνία απνηειείηαη απφ δχν αλεμάξηεηνπο κε εθηειεζηηθνχο Γηνηθεηηθνχο
πκβνχινπο θαη απφ έλαλ κε εθηειεζηηθφ Γηνηθεηηθφ χκβνπιν. Ζ Δπηηξνπή Έιεγρνπ
επξίζθεηαη ζε δηαξθή επαθή κε ην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξίαο θαη
θξνληίδεη ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη νη άξηζηεο εθείλεο ζπλζήθεο γηα ηελ άζθεζε ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Ζ Δπηηξνπή Έιεγρνπ εηζεγείηαη πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλαθνξηθά κε ηνλ
δηνξηζκφ, ηνλ ηεξκαηηζκφ θαη ηελ ακνηβή ησλ ειεγθηψλ ηεο εηαηξίαο, ηελ ζπλερή
επηζεψξεζε ηεο έθηαζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ, ηελ αλεμαξηεζία θαη
αληηθεηκεληθφηεηα ησλ ειεγθηψλ θαη ηε ζχληαμε έθζεζεο ηνπ Γ. πεξί εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ εηήζηα έθζεζε ηεο εηαηξίαο.
Αλαιπηηθφηεξα ε Δπηηξνπή Έιεγρνπ αζρνιείηαη κε ηελ εμέηαζε ηεο επαξθνχο θαη
θαηάιιειεο ζηειέρσζεο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αηηείηαη ηελ δηελέξγεηα
εηδηθψλ ειέγρσλ φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, ζπληνλίδεη ηηο εξγαζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη
εμσηεξηθνχ ειέγρνπ , αμηνινγεί ηα επξήκαηα ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ
θαη εηδηθφηεξα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ απάηε, παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα,
αδπλακίεο ζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζέκαηα πνπ είλαη πηζαλφλ λα
επεξεάζνπλ άκεζα ή έκκεζα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο, εμεηάδεη
πεξίπινθεο θαη αζπλήζηζηεο ζπλαιιαγέο πνπ ηπρφλ επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο.
Ο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο ιακβάλεη γλψζε νπνηνπδήπνηε βηβιίνπ, εγγξάθνπ, αξρείνπ,
ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη ραξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξίαο θαη έρεη πξφζβαζε ζε
νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηεο εηαηξίαο. Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή θαη ηε ζπλερή
ηήξεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο,
θαζψο θαη ηελ λνκνζεζία ησλ αλψλπκσλ εηαηξηψλ θαη ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο
λνκνζεζίαο.
Οη Γηνηθεηηθνί χκβνπινη ιακβάλνπλ αλά ηξίκελν γλψζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ
ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξίαο θαη βεβαηψλνπλ ζρεηηθά ηελ έθζεζε πεξί
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Ζ ελεκέξσζε θαιχπηεη φια ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ,
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πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη
ησλ ζπζηεκάησλ ζπκκφξθσζεο κε θαλνληζκνχο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Σα κέιε ηεο
Γηνίθεζεο βαζίδνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν σο κέζνλ παξνρήο αληηθεηκεληθψλ
αλαιχζεσλ, αμηνινγήζεσλ, ζπζηάζεσλ, ζπκβνπιψλ θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα
ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο βεβαηψλεη εηεζίσο φηη ε
εηαηξία έρεη πηνζεηήζεη θαη έρεη ζπκκνξθσζεί κε δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο ηεο
νξζφηεηαο θαη πιεξφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο επελδπηέο.
Ο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο αθνινπζεί ηξία ζηάδηα εξγαζηψλ 1) Σελ Πξνθαηαξθηηθή
εμέηαζε γηα ηελ γεληθή γλσξηκία ηεο επηρείξεζεο, ηελ ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ, ηελ
ζχλζεζε θαη πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο, 2) ηελ Δμέηαζε
θαη αλάιπζε ζε βάζνο, ψζηε λα επαιεζεχζεη ηηο εξγαζίεο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ησλ
δηάθνξσλ νηθνλνκηθψλ γεγνλφησλ, φηη δειαδή γηα φια ηα νηθνλνκηθά γεγνλφηα έρνπλ
γίλεη ινγηζηηθέο εγγξαθέο, φηη θάζε εγγξαθή αηηηνινγείηαη απφ πξαγκαηηθφ γεγνλφο θαη
φηη δελ ππάξρνπλ ζθάικαηα ζηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο. θαη 3) ηελ χληαμε ηεο εθζέζεσο
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.
Ο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο δηαζθαιίδεη ηα αλσηέξσ κε ηελ χπαξμε αξηζκεηηθήο ζπλέρεηαο
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ, κε ηελ χπαξμε θαθέισλ
αξρεηνζέηεζεο ησλ εγγξάθσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ επηηξέπνπλ λα επαιεζεπηνχλ νη
δηαδηθαζίεο, κε ηελ χπαξμε θαηαιφγνπ ππνρξεψζεσλ κε ηαθηέο πξνζεζκίεο, κε
δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο ζηα απνζέκαηα, πιηθά, πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ,
δηαζέζηκα θαη φ,ηη άιιν θξίλεη απαξαίηεην, κε εμσηεξηθέο επαιεζεχζεηο θαηεπζείαλ
απφ πξνκεζεπηέο, πειάηεο, ηξάπεδεο θ.η.ι., κε ζπγθξίζεηο ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη
ζπζρεηηζκνχο ηνπ γεληθνχ ηζνδπγίνπ κε ην εκεξνιφγην, ην ηζνδχγην αλαιπηηθνχ
θαζνιηθνχ κε ην γεληθφ θαζνιηθφ, κε αξηζκεηηθνχο ειέγρνπο γηα επαιήζεπζε
αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ.
3.05. Σκήκα Δμππεξέηεζε Μεηόρσλ-Ηζόηηκε Μεηαρείξηζε
Σν ηκήκα εμππεξέηεζεο ησλ κεηφρσλ κεξηκλά γηα ηελ άκεζε, νξζή θαη ηζφηηκε
πιεξνθφξεζε ησλ κεηφρσλ ζρεηηθά κε ηελ δηαλνκή κεξηζκάησλ, ηελ έθδνζε λέσλ
κεηνρψλ, ηελ ρξνληθή πεξίνδν άζθεζεο ησλ ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ ή ηηο κεηαβνιέο ζηα
αξρηθά ρξνληθά πεξηζψξηα, θαζψο θαη γηα ηελ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ θαη δηάζεζή
ηνπο, ή ηπρφλ αθχξσζε απηψλ. Παξέρεη επίζεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εκεξήζηα δηάηαμε
ησλ Σαθηηθψλ ή Δθηάθησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ
ηελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο ην Σκήκα δηαζέηεη
ζηνπο κεηφρνπο ην Δηήζην Γειηίν, θαη απνζηέιιεη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν, ζε έγγξαθε
ή ειεθηξνληθή κνξθή, φιεο ηηο δεκνζηεπκέλεο εηαηξηθέο εθδφζεηο (Δηήζην Γειηίν,
Δλεκεξσηηθά Γειηία). Σν Σκήκα επηθνηλσλεί κε ην Κεληξηθφ Απνζεηήξην Σίηισλ, θαη
ηαπηφρξνλα ελεκεξψλεη ηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξίαο γηα ηπρφλ κεηαβνιέο ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπο ζην θεθάιαην ηεο εηαηξίαο, δηαζθαιίδνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ηελ
ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ.
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Όινη νη κέηνρνη ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα ςήθνπ θαη ηελ
δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο επ‟ απηψλ. Οπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ
ππφθεηληαη ζε ςεθνθνξία ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξίαο. Γηα φινπο ηνπο κεηφρνπο έρεη
εμαζθαιηζζεί ε έγθαηξε θαη αθξηβήο πιεξνθφξεζε γηα φιεο ηηο νπζηψδεηο αιιαγέο πνπ
αθνξνχλ ηελ εηαηξία, ηελ νηθνλνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε, ηνπο νπζηψδεηο
πξνβιέςηκνπο θηλδχλνπο, ηελ απφδνζε θαη ηελ δηαθπβέξλεζε ηεο εηαηξίαο,
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηα εθηειεζηηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε,
ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη πξνο ηελ
Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. Οη θαλφλεο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ δηέπνπλ ηηο εμαγνξέο
εηαηξηψλ ή ζπγρσλεχζεηο γλσζηνπνηνχληαη εγθαίξσο, αλαθέξνληαη νη ηηκέο εμαγνξάο
θαη νη ζπλζήθεο, νχησο ψζηε νη επελδπηέο λα γλσξίδνπλ ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα
δηθαηψκαηά ηνπο θαη λα πξνζηαηεχνληαη ηα δηθαηψκαηα φισλ ησλ κεηφρσλ.
3.06. Σκήκα Δηαηξηθώλ Αλαθνηλώζεσλ
Έρεη ηελ επζχλε ζπκκφξθσζεο ηεο εηαηξίαο κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα
άξζξα 3-6 ηεο απφθαζεο 5/204/2000, Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο πξνο ηηο αξκφδηεο
αξρέο θαη ην επελδπηηθφ θνηλφ. Δλεκεξψλεη επίζεο ην επελδπηηθφ θνηλφ γηα γεγνλφηα
θαη δξαζηεξηφηεηεο θαη αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά πεξηπηψζεηο δεκνζηεπκάησλ
πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη πνπ ελδερνκέλσο παξαπιαλνχλ ην
επελδπηηθφ θνηλφ. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο παξέρεη ζην ηκήκα θάζε ελεκέξσζε θαη
ζπλεξγάδεηαη κε απηφ γηα ηελ δεκνζηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο ή ηνπ γεγνλφηνο.
3.07. Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ θαη Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ
Ο Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ κε ην ηκήκα ηνπ δηεπζχλεη θαη
ζπληνλίδεη ηα νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα, ην ινγηζηήξην, ηνλ νηθνλνκηθφ έιεγρν ηεο
εηαηξίαο θαη επζχλεηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο εηαηξίαο. Τπνβάιιεη
πξνηάζεηο θαη παξέρεη ζπκβνπιέο πνπ αθνξνχλ ηα βαζηθά νηθνλνκηθά ζέκαηα
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαξζξψζεσο ησλ θεθαιαίσλ θαη ηεο επελδχζεσο θαη
εθηακηεχζεσο ησλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο. Παξέρεη νηθνλνκηθέο αλαθνξέο θαη ζηνηρεία
γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ θαιχηεξνπ ειέγρνπ ησλ εξγαζηψλ. Δπηπιένλ παξέρεη επηηειηθή
βνήζεηα θαη ζπκβνπιέο ζηηο δηεπζχλζεηο ηεο εηαηξίαο γηα ζέκαηα θνξνινγηθά ή
ινγηζηηθά.
3.08. Δκπνξηθή Γηεύζπλζε
Ο Δκπνξηθφο Γηεπζπληήο κε ην ηκήκα ηνπ δηεπζχλεη θαη ζπληνλίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο
πσιήζεσο θαη πξνσζήζεσο πσιήζεσλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηελέξγεηα
ηθαλνπνηεηηθψλ πσιήζεσλ, γηα ην κηθηφ θέξδνο, ηηο δαπάλεο, θαη γηα ηελ πξνβνιή ησλ
πξντφλησλ ζην θνηλφ. Αζθεί επηηειηθφ έιεγρν ζηηο πσιήζεηο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο
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πξνσζήζεσο πσιήζεσο ηνπ θεληξηθνχ φζν θαη ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο Θεζζαινλίθεο
θαη αλαθέξεη ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο εηαηξίαο. Αλαπηχζζεη ή ειέγρεη ηελ
αλάπηπμε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο πσιήζεσλ, θαη ππνβάιιεη ζηνλ Γηεπζχλνληα
χκβνπιν πξνηάζεηο. Δπηζθέπηεηαη πξνζσπηθψο, ή ζπλνδεχεη άιια ζηειέρε πσιήζεσλ
φηαλ επηζθέπηνληαη κεγάινπο θαη ζεκαληηθνχο πειάηεο, θαη είλαη ππεχζπλνο πξνο ηνλ
Γηεπζχλνληα χκβνπιν γηα ηε κέγηζηε δπλαηή ηθαλνπνίεζε ηεο πειαηείαο.
3.09. Γηεύζπλζε Πξνκεζεηώλ
Ο Γηεπζπληήο Πξνκεζεηψλ κε ην ηκήκα ηνπ δηεπζχλεη θαη ζπληνλίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο
αγνξάο, είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ αγνξψλ θαη αλαθέξεη
ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο εηαηξίαο. πκκεηέρεη ζηελ θαηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο εηαηξίαο παξέρνληαο ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ησλ αγνξψλ απφ
πξνκεζεπηέο θαη ηηο πξνβιέςεηο γηα ηελ επφκελε πεξίνδν. πκκεηέρεη επίζεο ζηνλ
εηήζην θαζνξηζκφ ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηεο εηαηξίαο, Καζνξίδεη ηηο ηηκέο
πψιεζεο ζχκθσλα κε ηελ εηήζηα εγθεθξηκέλε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή. πιιέγεη θαη
αλαιχεη ηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο θαη ηνπ ππάξρνληνο αληαγσληζκνχ ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα, θαη δηεξεπλά ηελ αγνξά ζρεηηθά κε ηνπο ππάξρνληεο πξνκεζεπηέο θαη ηηο
ηηκέο ησλ εκπνξεπκάησλ. Αλαδεηεί λένπο πξνκεζεπηέο θαη πξντφληα, ιακβάλεη
πξνζθνξέο απφ πξνκεζεπηέο, ηηο αμηνινγεί θαη πξνγξακκαηίδεη ηελ θφξησζε. Ο
Γηεπζπληήο Πξνκεζεηψλ επηιχεη ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ιάζε ή
θαζπζηεξήζεηο ησλ παξαιαβψλ ή κε ηελ κε ηήξεζε ησλ ζπκθσληψλ απφ ηνπο
πξνκεζεπηέο, θαη ηηο κεηαθνξηθέο εηαηξίεο.
3.10. Σερληθή Γηεύζπλζε
Ζ Σερληθή Γηεχζπλζε αλαθέξεη ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο εηαηξίαο θαη αζθεί
επηηειηθφ έιεγρν ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο (δηαρείξηζε πξψησλ πιψλ, θφζηνο
παξαγσγήο, ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ, παξαγσγηθέο επελδχζεηο), θαη ζηηο δηαδηθαζίεο
logistiscs (απνζεθεχζεηο, θνξηψζεηο, κεηαθνξέο). Αλαπηχζζεη θαη ειέγρεη ηελ
αλάπηπμε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππάγεηαη ζε απηφλ θαη
ππνβάιιεη ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα παξαπάλσ.
3.11. Λνγηζηήξην
Σν Λνγηζηήξην ηεο εηαηξίαο Γηελεξγεί έιεγρν πηζηψζεσλ, έιεγρν ινγαξηαζκψλ θαη
έιεγρν απνζεκάησλ θαη γεληθνχο ειέγρνπο πνπ αθνξνχλ φια ηα ινγηζηηθά ζέκαηα.
Δπηιέγεη πξνο έγθξηζε απφ ηνλ άκεζν πξντζηάκελν ηνπ, ην πξνζσπηθφ ινγηζηηθψλ
θαζεθφλησλ θαη ην εθπαηδεχεη αλ θξηζεί απαξαίηεην. Γηεπζχλεη ηελ ηήξεζε ησλ
ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, ειέγρεη, ιακβάλεη απνθάζεηο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηελέξγεηα
ηεο ινγηζηηθήο εξγαζίαο ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπεη ν Κ.Φ.., ν Φ.Π.Α, ην Διιεληθφ
Λνγηζηηθφ ρέδην θαη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ
ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ζπληάζζεη ηα πξνζαξηήκαηα ηνπ ηζνινγηζκνχ θαζψο επίζεο
ειέγρεη θαη πξνεηνηκάδεη ηνλ εηήζην απνινγηζκφ ηεο εηαηξίαο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σν ηκήκα ηνπ Λνγηζηεξίνπ επίζεο ειέγρεη θαη επηιχεη ηα
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παξνπζηαδφκελα ινγηζηηθά πξνβιήκαηα θαηά ηε δηαδηθαζία δηεθπεξαηψζεσο
ινγαξηαζκψλ, πιεξσκψλ θαη ζηνηρείσλ πιεξσκψλ, θαηά ηνλ έιεγρν δξαζηεξηνηήησλ
πσιήζεσλ θαη ινγηζηηθά πξνβιήκαηα απνζεθψλ. Τπνβάιιεη πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ
ηελ νξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ ινγηζηηθήο θαη ηελ εμάιεηςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ.
Αλαθέξεηαη ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη ην Γ ηεο εηαηξίαο κέζσ ηνπ Οηθνλνκηθνχ
Γηεπζπληή.
3.12. Τπεύζπλνο Μεραλνγξάθεζεο
Ο Τπεχζπλνο Μεραλνγξάθεζεο αλαθέξεηαη ζηνλ Σερληθφ Γηεπζπληή, ζηνλ Γηεπζπληή
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν. Καηαρσξεί ηηο ηακεηαθέο
θαη ζπκςεθηζηηθέο εγγξαθέο ηεο εηαηξίαο, είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ έθδνζε Σηκνινγίσλ
Πψιεζεο – Σφθσλ θαη Πηζησηηθψλ Σηκνινγίσλ θαη Δθθαζαξίζεσλ γηα Πσιήζεηο
Σξίησλ, γηα ηελ ελεκέξσζε Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο θαζψο επίζεο γηα ην Κνζηνιφγην
Δπεμεξγαζίαο Πξντφλησλ θαη ηνπ Βηβιίνπ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. Διέγρεη θαη
θαηαρσξεί Δπηηαγέο θαη πλαιιαγκαηηθέο. Δθδίδεη ζεσξεκέλν Ηζνδχγην ΓεληθνχΑλαιπηηθνχ Καζνιηθνχ θαζψο θαη ην Βηβιίν Απνζήθεο. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηηο
ζπκθσλίεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο- Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο -Απνζήθεο θαη Μεηξψνπ
Παγίσλ, γηα ηηο κεραλνγξαθηθέο εξγαζίεο θιεηζίκαηνο Ηζνινγηζκνχ θαη ηελ έθδνζε
ππνβνιήο Φνξνινγηθψλ ηνηρείσλ. Σαμηλνκεί θαη αξρεηνζεηεί ηα παξαζηαηηθά ησλ
ζπκςεθηζηηθψλ εγγξαθψλ θαη ησλ ηηκνινγίσλ.
3.13. Σκήκα Απνζήθεο
Ο Τπεχζπλνο Απνζήθεο ειέγρεη ηηο θαηαζηάζεηο παξαιαβψλ, πξαγκαηνπνηεί ηελ εηήζηα
απνγξαθή, αμηνινγεί ην πξνζσπηθνχ πνπ εξγάδεηαη ζηηο απνζήθεο ζε εμακεληαία θαη
εηήζηα βάζε, δηελεξγεί δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ θπζηθνχ απνζέκαηνο ζε ζρέζε κε
ην ινγηζηηθφ απφζεκα θάζε ηξίκελν, αλαγλσξίδεη ην θαηεζηξακκέλν θαη αξγά
θηλνχκελν απφζεκα θαη ελεκεξψλεη ην Λνγηζηήξην θαη ηελ Γηεχζπλζεο αγνξψλ.
Αλαθέξεηαη θαη ελεκεξψλεη ηνλ Σερληθφ Γηεπζπληή θαη ηνλ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή γηα
δεηήκαηα ηεο απνζήθεο.
Ο Τπεχζπλνο Παξαιαβψλ ειέγρεη ηηο παξαιαβέο ζε ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζε
παξαιαβψλ θαη ηα Γειηία απνζηνιήο, εθθνξηψλεη εκπνξεχκαηα, δηελεξγεί πνηνηηθφ
έιεγρν ησλ παξαιαβψλ, απνζεθεχεη ηα εκπνξεχκαηα. Σεξεί αξρείν παξαιαβψλ θαη
ελεκεξψλεη ηνλ Σερληθφ Γηεπζπληή θαη ηελ Γηεχζπλζε Αγνξψλ γηα ηηο παξαιαβέο.
Ο Τπεχζπλνο Γηαθίλεζεο αμηνινγεί ηηο παξαγγειίεο, πξνγξακκαηίδεη ηα θνξηία,
αμηνινγεί ηα κεηαθνξηθά κέζα, πξνγξακκαηίδεη ηα δξνκνιφγηα γηα ηελ απνζηνιή ησλ
εκπνξεπκάησλ, θαηαρσξεί ηα πξνηηκνιφγηα ζην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα θαη
ππνζηεξίδεη ηελ δηαδηθαζία απνγξαθήο. Σεξεί αξρείν θαη αλαθέξεηαη ζηνλ Σερληθφ
Γηεπζπληή, ζηνλ Γηεπζπληή αγνξψλ, ζηελ Δκπνξηθή Γηεχζπλζε θαη ζηνλ Γηεπζχλνληα
χκβνπιν.
3.14. Σκήκα Πηζησηηθνύ Διέγρνπ
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Ο ππεχζπλνο ηνπ Σκήκαηνο Πηζησηηθνχ Διέγρνπ δηεξεπλά θα βεβαηψλεη ηελ
πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ελφο λένπ πειάηε, θαζνξίδεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δκπνξηθή
Γηεχζπλζε ηα πηζησηηθά φξηα ησλ πειαηψλ θαη ηα αλαζεσξεί. Παξαθνινπζεί επίζεο ηηο
εθθξεκείο παξαγγειίεο, παξαθνινπζεί θαη ζπκθσλεί ππφινηπα πειαηψλ, παξαθνινπζεί
επηζθαιείο απαηηήζεηο. Δλεκεξψλεη ηνπο πσιεηέο θαη ηνπο εηζπξάθηνξεο γηα εηζπξάμεηο
θαη θαζνξίδεη επηζθέςεηο ησλ πσιεηψλ γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ εηζπξάμεσλ. Διέγρεη ηηο
επηηαγέο πνπ εηζπξάηηνληαη, θαη ζπλαληηέηαη ζε κεληαία βάζε κε ηνλ Οηθνλνκηθφ
Γηεπζπληή γηα ηελ ζπδήηεζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ
ηκήκαηνο.
3.15. Σκήκα Γηεθπεξαίσζεο Δηζαγσγώλ
Ο ππεχζπλνο ηνπ Σκήκαηνο Γηεθπεξαίσζεο Δηζαγσγψλ παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε
ηνπ ζπκβνιαίνπ αγνξάο, αλνίγεη ηελ κεξίδα παξαγγειίαο, ελεκεξψλεη ηηο θαηαζηάζεηο
παξαγγειηψλ, παξαιακβάλεη ηηκνιφγηα, θνξησηηθά έγγξαθα θ.ι.π. , θαη ηα πξνσζεί γηα
εθηεισληζκφ. Γηαθαλνλίδεη ηα θνξησηηθά έγγξαθα, ειέγρεη ην θφζηνο παξαιαβήο θαη
δηεθπεξαίσζεο, επηθνηλσλεί κε ην Λνγηζηήξην θαη ηνλ Γηεπζπληή αγνξψλ γηα δεηήκαηα
πιεξσκψλ, θαη αλαθέξεηαη ζηνλ Γηεπζπληή αγνξψλ, ζηνλ Δκπνξηθφ Γηεπζπληή θαη ηνλ
Γηεπζχλσλ χκβνπιν
3.16. Σκήκα Πξνζσπηθνύ
Ο ππεχζπλνο ηνπ Σκήκαηνο Πξνζσπηθνχ ξπζκίδεη θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Γηεπζχλνληνο
πκβνχινπ, ηα πξνθχςαληα ζέκαηα θαηά ηελ απνρψξεζε ή θαηά ηελ θαηαγγειία
ζπκβάζεσο ηνπ πξνζσπηθνχ, πξνεηνηκάδεη ηηο αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηνπ
πξνζσπηθνχ, ζπληάζζεη ηηο θαηαζηάζεηο εξγαζίαο, ηα δειηία πξνζιήςεσο πξνζσπηθνχ,
ηα δειηία νηθεηνζεινχο απνρσξήζεσο θαη απνιχζεσλ θαη φια ηα ινηπά αλαγθαία
έληππα θαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπο απφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη θξνληίδεη γηα
ηε ζεψξεζή ηνπο απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ή ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. Δπίζεο ελεκεξψλεηαη
γηα ηπρφλ παξάπνλα ηνπ πξνζσπηθνχ ή ππεξεζηαθά ζέκαηα απηνχ θαη ηα δηαβηβάδεη
ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν. πγθεληξψλεη ηηο πξνηάζεηο ησλ Γηεπζχλζεσλ γηα ηηο
εηήζηεο άδεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, εθπνλεί ην εηήζην πξφγξακκα θαλνληθψλ αδεηψλ,
ρεηξίδεηαη ηηο αηηήζεηο θαλνληθψλ αδεηψλ βάζεη ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο θαη
ησλ νδεγηψλ ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη ελεκεξψλεη ην βηβιίν θαλνληθψλ αδεηψλ
πξνζσπηθνχ. Παξαθνινπζεί ηηο θαξηέιεο παξνπζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ελεκεξψλεη
ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Γηεπζχλζεσλ γηα ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ.
πληάζζεη θάζε κήλα ηελ θαηάζηαζε κηζζνδνζίαο θαη ηηο αλαιπηηθέο πεξηνδηθέο
δειψζεηο ηνπ ΗΚΑ θαη κεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε απφδνζε εηζθνξψλ ηνπ ΗΚΑ
εξγαδνκέλνπ θαη εξγνδφηνπ θαζψο θαη ησλ ηακείσλ επηθνπξηθήο αζθαιίζεσο ηνπ
πξνζσπηθνχ. Αλαθέξεηαη ζηνλ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή θαη ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν
θαη ελεκεξψλεη ηνλ Δκπνξηθφ Γηεπζπληή, ηνλ Πξντζηάκελν Λνγηζηεξίνπ, ηνλ
Γηεπζπληή Πξνκεζεηψλ θαη ηνλ Σερληθφ Γηεπζπληή.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ
ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ
Α. ΑΚΗΝΖΣΑ
Απφ ηα ζπκβφιαηα θηήζεσο πνπ εηέζεζαλ ππ φςηλ καο θαη ηνλ έιεγρν ησλ
πηζηνπνηεηηθψλ ηνπ Κηεκαηνινγηθνχ Γξαθείνπ Διεπζίλαο, ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ
Αραξλψλ, ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ Πχξγνπ Ζιείαο, ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ Κεθηζηάο,
ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ Ακαξνπζίνπ θαη ηνπ Γξαθείνπ Κηεκαηνγξάθεζεο Κεθηζηάο
πνπ καο πξνζθνκίζζεθαλ, ε Δηαηξεία είλαη ηδηνθηήηξηα ησλ θάησζη αθηλήησλ :
1. Οηθφπεδν εθηάζεσο 977,62 η.κ., πνπ βξίζθεηαη εληφο ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο
Ακπειψλα ηνπ Γήκνπ Πχξγνπ, εληφο ηνπ νπνίνπ ππάξρεη ηζφγεηα νηθία 90 η.κ.,
ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξ. 469/89 άδεηα νηθνδνκήο ηεο Ννκαξρίαο Ζιείαο.
Σν νηθφπεδν απηφ πεξηήιζε θαηά πιήξε θπξηφηεηα, λνκή θαη θαηνρή ζηελ εηαηξεία
δπλάκεη ηεο ππ‟ αξ. 1473/2006 πεξίιεςεο θαηαθπξσηηθήο έθζεζεο ηεο ζπκβ/θνπ
Πχξγνπ Γήκεηξαο Γηνλπζίνπ Θενδσξνπνχινπ, λνκίκσο κεηαγξαθείζεο ζηα βηβιία
κεηαγξαθψλ ηνπ Τπνζ/θείνπ Πχξγνπ (πξψελ Λεηξίλσλ), ηφκνο 16 αξ 302.
χκθσλα κε ηα πξνζθνκηζζέληα πηζηνπνηεηηθά δελ πθίζηαηαη βάξνο επί ηνπ αθηλήηνπ.
2. Οηθφπεδν εθηάζεσο 4.606 η.κ. θαηά ηελ θηεκαηνινγ. Δγγξαθή θαη 4.616,54 η.κ. θαηά
ηνλ ηίηιν θηήζεσο, επξηζθφκελν ζηελ Διεπζίλα Αηηηθήο, εληφο ζρεδίνπ πφιεσο, επί ηεο
νδνχ Καλειινπνχινπ αξ. 7 θαηά ηηο θηεκαηνινγηθέο εγγξαθέο (19-21 θαηά ηνλ ηίηιν
θηήζεσο), ην νπνίν πεξηήιζε θαηά πιήξε θπξηφηεηα, λνκή θαη θαηνρή ζηελ εηαηξεία
δπλάκεη ηεο ππ‟ αξ. 14221/2008 ζχκβαζεο ζπγρσλεχζεσο δη‟ απνξξνθήζεσο ηεο
ζπκβ/θνπ Αζελψλ Βαζηιηθήο Καινγεξνπνχινπ, λνκίκσο θαηαρσξεζείζεο ζηα βηβιία
ηνπ Κηεκαηνινγηθνχ Γξαθείνπ Διεπζίλαο, αξ. 243/10.2.09. Σν άλσ αθίλεην έρεη ιάβεη
ΚΑΔΚ 05049 2812 003/0/0. Καηά ηνλ ηίηιν θηήζεσο εληφο ηνπ νηθνπέδνπ ππάξρεη
ππφζηεγν 1.000 η.κ.
3. Αγξνηεκάρην εθηάζεσο 9.377 η.κ. θαηά ηελ θηεκαηνινγηθή εγγξαθή θαη 9.382 η.κ.
θαηά ηνλ ηίηιν θηήζεσο, επξηζθφκελν ζηελ ζέζε Κνθθηλφππξγνο, ζηελ Διεπζίλα
Αηηηθήο, εθηφο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεσο θαη εθηφο δψλεο, άξηην θαη νηθνδνκήζηκν,
κε πξφζσπν επί αγξνηηθνχ δξφκνπ, πνπ πεξηήιζε θαηά πιήξε θπξηφηεηα, λνκή θαη
θαηνρή ζηελ εηαηξεία δπλάκεη ηεο άλσ ππ‟ αξ. 14221/2008 πξάμεο ηεο ζπκβ/θνπ
Αζελψλ Βαζηιηθήο Καινγεξνπνχινπ, λνκίκσο θαηαρσξεζείζεο ζηα βηβιία ηνπ
Κηεκαηνινγηθνχ Γξαθείνπ Διεπζίλαο, αξ. 243/10.2.09. Φέξεη δε ΚΑΔΚ 05049 4404
009/0/0.
4. Αγξνηεκάρην εθηάζεσο 33.710 η.κ. θαηά ην θηεκαηνιφγην θαη 34.227,81 θαηά ηνλ
ηίηιν θηήζεσο, επξηζθφκελν ζηελ ζέζε Πηζαξάθηα (θαηά ην θηεκαηνιφγην) –ζέζε
Καιηκπάθη (θαηά ηνλ ηίηιν θηήζεσο) ζηελ Διεπζίλα Αηηηθήο, εθηφο εγθεθξηκέλνπ
ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ πφιεσο Διεπζίλαο, αξηην θαη νηθνδνκήζηκν, πνπ πεξηήιζε θαηά
πιήξε θπξηφηεηα, λνκή θαη θαηνρή ζηελ εηαηξεία δπλάκεη ηεο ππ‟ αξ. 14221/2008
πξάμεο ηεο ζπκβ/θνπ Αζελψλ Βαζηιηθήο Καινγεξνπνχινπ, λνκίκσο θαηαρσξεζείζεο
ζηα βηβιία ηνπ Κηεκαηνινγηθνχ Γξαθείνπ Διεπζίλαο, αξ. 243/10.2.09. Δπί ηνπ άλσ
αγξνηεκαρηνπ ζχκθσλα κε ηνλ ηίηιν θηήζεσο επξίζθνληαη βηνκεραληθά θηίξηα
ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 4.956 ηκ. Σν αγξνηεκάρην θέξεη ΚΑΔΚ 05049 4405 004/0/0.
5. Αγξφο εθηάζεσο 877 η.κ. θαηά ηελ θηεκαηνινγηθή εγγξαθή θαη 1045,62 θαηά ηνλ
ηίηιν θηήζεσο, επξηζθφκελν ζηελ ζέζε Πηθξνδάθλε ή Καιηκπάθη ή Κνθθηλφππξγνο
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ζηελ Διεπζίλα Αηηηθήο, εθηφο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεσο θαη εθηφο δψλεο ελεξγνχ
πνιενδνκίαο, εληφο ΓΠ θαη επί αγξνηηθήο νδνχ, πνπ πεξηήιζε θαηά πιήξε θπξηφηεηα,
λνκή θαη θαηνρή ζηελ εηαηξεία δπλάκεη ηεο ππ‟ αξ. 14221/2008 πξάμεο ηεο ζπκβ/θνπ
Αζελψλ Βαζηιηθήο Καινγεξνπνχινπ, λνκίκσο θαηαρσξεζείζεο ζηα βηβιία ηνπ
Κηεκαηνινγηθνχ Γξαθείνπ Διεπζίλαο, αξ. 243/10.2.09. Φέξεη ΚΑΔΚ 05 049 44 02
045/0/0.
6. Αγξνηεκάρην εθηάζεσο 639,30 η.κ. ζηελ πεξηνρή Λνπδηηάληα-παξαιία Αζπξνπχξγνπ
ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ Αζπξνπχξγνπ ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ηέσο Γήκνπ
Αραξλψλ θαη Φπιήο, εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο, κε άξηην θαη κε νηθνδνκήζηκν, πνπ
πεξηήιζε θαηά πιήξε θπξηφηεηα, λνκή θαη θαηνρή ζηελ εηαηξεία δπλάκεη ηεο ππ‟ αξ.
14221/2008 πξάμεο ηεο ζπκβ/θνπ Αζελψλ Βαζηιηθήο Καινγεξνπνχινπ, λνκίκσο
κεηαγεγξακκέλεο ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ Γήκνπ Αραξλψλ ηφκνο 944 αξ. 129.
7. Αγξνηεκάρην εθηάζεσο 197,80 η.κ. ζηε ζέζε «δηαζηαχξσζηο» ή πεξηνρή Λνπδηηάληα
ηεο πεξηθέξεηαο Γήκνπ Αζπξνπχξγνπ ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ηέσο Γήκνπ
Αραξλψλ θαη Φπιήο, εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο , κε άξηην θαη νηθνδνκήζηκν , πνπ πεξηήιζε
θαηά πιήξε θπξηφηεηα, λνκή θαη θαηνρή ζηελ εηαηξεία δπλάκεη ηεο ππ‟ αξ. 14221/2008
πξάμεο ηεο ζπκβ/θνπ Αζελψλ Βαζηιηθήο Καινγεξνπνχινπ, λνκίκσο κεηαγεγξακκέλεο
ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ Γήκνπ Αραξλψλ ηφκνο 944 αξ. 129
8. Πνζνζηφ 60% επί νηθνπέδνπ ζηελ ζπλνηθία Μεζνλχρη ηνπ Γήκνπ Αραξλψλ, αξηίνπ
θαη νηθνδνκεζίκνπ εθηάζεσο 457,48 η.κ., πνπ πεξηήιζε θαηά πιήξε θπξηφηεηα, λνκή
θαη θαηνρή ζηελ εηαηξεία δπλάκεη ηεο ππ‟ αξ. 14221/2008 πξάμεο ηεο ζπκβ/θνπ
Αζελψλ Βαζηιηθήο Καινγεξνπνχινπ, λνκίκσο κεηαγεγξακκέλεο ζηα βηβιία
κεηαγξαθψλ ηνπ Γήκνπ Αραξλψλ ηφκνο 944 αξ. 129
9. Αγξνηεκάρην έθηαζεο 1.971,19 η.κ. κεηά ηνπ ελ απηψ θξέαηνο, ζηε ζέζε Καιπθηάθη
ηνπ Γήκνπ Κεθηζηάο Αηηηθήο, εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο, πνπ πεξηήιζε θαηά πιήξε
θπξηφηεηα, λνκή θαη θαηνρή ζηελ εηαηξεία δπλάκεη ηνπ ππ‟ αξ. 22990/81 ζπκβνιαίνπ
αγνξαπσιεζίαο ηνπ πκβ. Αζελψλ Βαζηιείνπ Καληηάλε, λνκίκσο κεηαγεγξακκέλνπ
ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ Τπνζ/θείνπ Κεθηζηάο, ηφκνο 4 αξ. 307.
χκθσλα κε ηα πξνζθνκηζζέληα πηζηνπνηεηηθά ηνπ Τπνζ/θείνπ Κεθηζηάο νπδεκία
δηεθδίθεζε, ππνζήθε, πξνζεκείσζε ή θαηάζρεζε πθίζηαηαη επί ηνπ ελ ιφγσ αθηλήηνπ.
10. Αγξνηεκάρην έθηαζεο 5.687 ηκ. επξηζθφκελν ζηελ ζέζε «πειηά-Αδάκεο
(Καιπθηάθη)» πεξηνρήο Κάησ Κεθηζηάο ηεο θηεκαηηθήο πεξηθεξείαο ηνπ Γήκνπ
Κεθηζηάο πνπ πεξηήιζε θαηά πιήξε θπξηφηεηα, λνκή θαη θαηνρή ζηελ άλσ εηαηξεία
δπλάκεη ηνπ ππ‟ αξ. 27225/75 ζπκβνιαίνπ αγνξαπσιεζίαο ηνπ πκβ. Κξσπίαο
Λπθνχξγνπ Παπαγηαλλάθνπ λνκίκσο κεηαγεγξακκέλνπ ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ
Τπνζ/θείνπ Aκαξνπζίνπ, ηφκνο 124 αξ. 141.
χκθσλα κε ηα πξνζθνκηζζέληα πηζηνπνηεηηθά ηνπ Τπνζ/θείνπ Κεθηζηάο θαη
Ακαξνπζίνπ νπδεκία δηεθδίθεζε, ππνζήθε, πξνζεκείσζε ή θαηάζρεζε πθίζηαηαη επί
ηνπ ελ ιφγσ αθηλήηνπ.
11. Αγξνηεκάρην έθηαζεο 162 ηκ ζηελ ζέζε «πειηά-Αδάκεο (Καιπθηάθη)» πνπ
πεξηήιζε θαηά πιήξε θπξηφηεηα, λνκή θαη θαηνρή ζηελ άλσ εηαηξεία δπλάκεη ηνπ ππ‟
αξ. 29190/76 ζπκβνιαίνπ αγνξαπσιεζίαο ηνπ πκβ. Κξσπίαο Λπθ. Παπαγηαλλάθνπ,
λνκίκσο κεηαγεγξακκέλνπ ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ Τπνζ/θείνπ Ακαξνπζίνπ, ηφκνο
137 αξ. 395.

Λακπαδάξηνο θαη Σπλεξγάηεο
Ννκηθόο Έιεγρνο
ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ.
Γεθέκβξηνο 2009

37

χκθσλα κε ηα πξνζθνκηζζέληα πηζηνπνηεηηθά ηνπ Τπνζ/θείνπ Κεθηζηάο θαη
Ακαξνπζίνπ νπδεκία δηεθδίθεζε, ππνζήθε, πξνζεκείσζε ή θαηάζρεζε πθίζηαηαη επί
ηνπ ελ ιφγσ αθηλήηνπ.
Καηά δήισζε ηεο εηαηξείαο ηα παξαπάλσ ππ‟ αξ. 1 έσο 3 αθίλεηα απνηεινχλ ζηελ
πξαγκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε εληαίν αθίλεην, εληφο ηνπ νπνίνπ έρνπλ αλεγεξζεί
εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο, ρσξίο λα έρεη επέιζεη ζπλέλσζε απηψλ κε ζπκβ/θηθή
πξάμε, δειψζεθαλ δε ζην θηεκαηνιφγην σο δχν ηδηνθηεζίεο ζχκθσλα κε ην
πξνζθνκηζζέλ απνδεηθηηθφ ππνβνιήο δήισζεο λ. 2308/95.
2. ΜΗΘΧΔΗ
Μεηά απφ κειέηε ησλ Ηδησηηθψλ πκθσλεηηθψλ Μίζζσζεο πνπ ηέζεθαλ ππ‟φςηλ καο
δηαπηζηψζακε φηη δελ πεξηέρνπλ αζπλήζεηο ή ηδηαίηεξνπο φξνπο. Χο εθ ηνχηνπ,
ζεσξνχκε φηη παξέιθεη ε αλαιπηηθή παξάζεζε θαη ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ
επηκέξνπο φξσλ απηψλ.
Παξαζέηνπκε θαησηέξσ γεληθή πεξηγξαθή ησλ πκθσλεηηθψλ Μίζζσζεο.
1) Σέζεθε ππφςε καο (ζε απιφ αληίγξαθν) ην απφ 22.4.2005 Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ
Δπαγγεικαηηθήο Μίζζσζεο κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο (ε «Δθκηζζψηξηα»), θαη ηεο εηαηξείαο
κε ηελ επσλπκία «ΜΖΥΑΝΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΗΣΔΜ Α.Δ.» (ε
«Μηζζψηξηα»), κε ην νπνίν ε εηαηξεία έρεη εθκηζζψζεη θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα πνπ
απνηειείηαη απφ ηζφγεην 646 ηκ, πξψην φξνθν 191,92 ηκ, δεχηεξν φξνθν 506 ηκ θαη
απηφλνκν απνζεθεπηηθφ ρψξν 992 ηκ ζηελ Κάησ Κεθηζηά, ζέζε Καιπθηάθη, 14ν ρικ.
ΔΟ Αζελψλ-Λακίαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1.7.2005 έσο 1.7.2017 αληί κεληαίνπ
κηζζψκαηνο 16.667 επξψ. Σα κίζζσκα αλαπξνζαξκφδεηαη κεηά ηνλ πξψην ρξφλν θαηά
1 πνζνζηηαία κνλάδα απφ ηνλ εηήζην πιεζσξηζκφ. Σν κίζζην ρξεζηκνπνηείηαη σο
επαγγεικαηηθή ζηέγε ηεο κηζζψηξηαο.
Σν σο άλσ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ θέξεη ζθξαγίδα ζεψξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.
2) Σέζεθε ππφςε καο (ζε απιφ αληίγξαθν) ην απφ 8.5.2009 Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ
Δπαγγεικαηηθήο Μίζζσζεο κεηαμχ ησλ ηαχξν Υαηδεδήκα, πχξν Ληαξάθν θαη
ηαχξν Ληαξάθν (νη «Δθκηζζσηέο»), θαη ηεο Δηαηξείαο (ε «Μηζζψηξηα»), κε ην νπνίν ε
Δηαηξεία έρεη κηζζψζεη ηηο θάησζη νξηδφληηεο ηδηνθηεζίεο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε
νηθνδνκή θείκελε επί ηεο Λεσθ. Βνπιηαγκέλεο αξ. 261, ζην Γήκν Αγίνπ Γεκεηξίνπ:
α) ηελ ππφ ζηνηρεία Η1-2 αλεμάξηεηε νξηδφληηα ηδηνθηεζία-θαηάζηεκα ηνπ ηζνγείνπ Α.,
ε νπνία απνηειείηαη απφ έλα ρψξν εκηππαίζξην ζην λφηην ηκήκα ηνπ θαη έρεη εκβαδφλ
171,82 η.κ., ζηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ νπνίνπ αλήθεη φινο ν ρψξνο ηεο πξαζηάο ηεο
νηθνδνκήο πξνο ηε Λεσθφξν Βνπιηαγκέλεο θαη θαηά πιάηνο ηεο πξφζνςήο ηνπο, πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζηάζκεπζε νρεκάησλ
β) ηελ ππφ ζηνηρεία Η-2-2 αλεμάξηεηε νξηδφληηα ηδηνθηεζία-θαηάζηεκα ηνπ ηζνγείνπ
Β, ε νπνία απνηειείηαη απφ έλαλ ρψξν θαη WC, έλαλ εκηππαίζξην ζην λφηην αλαηνιηθφ
ηνπ ηκήκα θαη έρεη εκβαδφ 56,50 ηκ
γ) ηελ ππφ ζηνηρεία Τ1.3 απνζήθε ηνπ ππνγείνπ Α, ε νπνία απνηειείηαη απφ έλαλ ρψξν
θαη έρεη εκβαδφλ 80,50 η.κ.
δ) ηνλ ππφ ζηνηρεία Τ1.5.1 (1) ρψξν ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ηνπ ππνγείνπ Α θαη
ε) ηνλ ππφ ζηνηρεία Τ1.5.2 (2) ρψξν ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ηνπ ππνγείνπ Α
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γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1.6.2009 έσο 31.5.2012 αληί κεληαίνπ κηζζψκαηνο 2.500
επξψ ζπλ ραξηφζεκν 3,6%. Σα κίζζσκα αλαπξνζαξκφδεηαη κεηά ηνλ πξψην ρξφλν
θαηά πνζνζηφ ίζν πξνο 5%. Σν κίζζην ρξεζηκνπνηείηαη γηα εκπνξία πξντφλησλ θαη
εκπνξεπκάησλ μχινπ θαη ζπλαθψλ πιηθψλ.
εκεηψλεηαη φηη ε Δηαηξεία έρεη αλαιάβεη ξεηά ηελ ππνρξέσζε σο κηζζψηξηα λα
αζθαιίζεη ην αλσηέξσ πεξηγξαθφκελν κίζζην θαηά θηλδχλνπ ππξφο ζε θεξέγγπα
αζθαιηζηηθή εηαηξεία γηα ην πνζφ ησλ 400.000 Δπξψ θαη έρεη απνθιεηζηηθή ππνρξέσζε
γηα ηελ θαηαβνιή σλ αζθάιηζηξσλ .
Β. ΑΓΔΗΔ
Μαο πξνζθνκίζζεθε ζε απιφ θσηναληίγξαθν ε άδεηα ιεηηνπξγίαο εξγνζηαζίνπ
θαηαζθεπήο πιαθψλ μπινηχπσλ κεηά πξηζηεξίνπ μπιεία ε νπνία ρνξεγήζεθε ζηελ
εηαηξεία ΞΤΛΔΜΠΟΡΗKH ΔΝΧΗ ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ
ΑΔΒΔ δηα ηεο ππ‟άξηζκ.140/11.2.1999 απφθαζεο ηνπ Ννκάξρε Γπηηθήο Αηηηθήο κε
αξηζκφ πξσηνθφιινπ 2875/Φ14ΔΛ529. Δλ ζπλερεία κε απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Γπηηθήο
Αηηηθήο κε αξηζκ. πξσηνθφιινπ 6015/Φ14.ΔΛ.529-15.9.2008 ηξνπνπνηήζεθε ε
αλσηέξσ άδεηα σο πξνο ηνλ θνξέα ηεο (ζπλεπεία ηεο απνξξνθήζεσο ηνπ θνξέα ηεο απφ
ηελ ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ ΑΣΔΝΔ), κε ζπλέπεηα ε ελ ιφγσ άδεηα λα ηζρχεη ζήκεξα ζην
φλνκα ηεο εηαηξείαο ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ ΑΣΔΝΔ. Με ηελ ίδηα απφθαζε παξαηάζεθε ε
δηάξθεηα ηεο άδεηαο γηα νθηψ (8) έηε απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ήηνη κέρξη ηηο 15/9/2016.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗΗ
ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΤΜΒΑΔΗ
1. Αζθαιηζηήξηα πκβόιαηα.
Ζ Δηαηξεία έρεη ζπλάςεη ηα θάησζη πεξηγξαθφκελα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα:
Α. Οκαδηθό Αζθαιηζηήξην πκβόιαην, ππ’άξηζ. 500023-7 εηήζηαο δηάξθεηαο θαη
πξόζζεηε πξάμε ππ’αξηζ. 11679 γηα ην πξνζσπηθό ηεο Δηαηξείαο (30 ππαιιήισλ,
έρεη πξνζθνκηζζεί θαη θαηάινγνο ησλ αζθαιηζκέλσλ ππαιιήισλ) κε ηελ εηαηξεία
ΑΥΑ Αζθαιηζηηθή.
πλνιηθά αζθάιηζηξα απφ 1/7/2009 έσο 1/1/2010: Δπξψ 3.781,22.
ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΟΥΧΝ
1.ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ
ε πεξίπησζε Θαλάηνπ απφ αηχρεκα, θαηαβάιινληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ
αζθαιηδνκέλνπ € 6.000,00
ε πεξίπησζε Μφληκεο Οιηθήο Αληθαλφηεηαο απφ αηχρεκα, θαηαβάιινληαη ζηνλ
αζθαιηδφκελν € 6.000,00
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ε πεξίπησζε Μφληκεο Μεξηθήο Αληθαλφηεηαο απφ αηχρεκα, θαηαβάιιεηαη ζηνλ
αζθαιηδφκελν, πνζνζηφ % επί € 6.000,00 αλάινγα κε ηνλ βαζκφ αληθαλφηεηαο
(CONTINENTAL SCALE)
2. ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΑΝΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΑΠΟ ΑΘΔΝΔΗΑ Ζ
ΑΣΤΥΖΜΑ
ε πεξίπησζε πξνζσξηλήο αληθαλφηεηαο απφ αζζέλεηα ή αηχρεκα, θαηαβάιινληαη ζηνλ
αζθαιηδφκελν, εβδνκαδηαίσο € 90,000 απφ ηελ 15ε εκέξα ηεο αληθαλφηεηαο απφ
αηχρεκα θαη απφ ηελ 31ε εκέξα ηεο αληθαλφηεηαο απφ αζζέλεηα θαη κέρξη 6 κήλεο
αλψηαην φξην θαηά πεξίπησζε.
3. ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΟ ΔΠΗΓΟΜΑ
ε πεξίπησζε λνζειείαο ζε Ννζνθνκείν ή Κιηληθή απφ αζζέλεηα ή αηχρεκα,
θαηαβάιιεηαη εκεξεζίσο επίδνκα απφ € 30,000 ηελ 1ε εκέξα ηεο λνζειείαο θαη κέρξη
150 εκέξεο αλψηαην φξην θαηά πεξίπησζε, αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ησλ δαπαλψλ
λνζειείαο.
4. ΔΤΡΔΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ
Καηαβάιινληαη γηα έμνδα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εληφο Ννζνθνκείνπ απφ αζζέλεηα
ή αηχρεκα, εηεζίσο κέρξη €6.000,00
ΔΗΓΗΚΟ ΟΡΟ
Καη‟ εμαίξεζε ησλ φξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ, δεινχηαη φηη παξαηείλεηαη ην φξην, ειηθίαο
γηα απνρψξεζε απφ ην ζπκβφιαην ζηα 70 έηε.

Β. Αζθαιηζηήξην πκβόιαην Αηπρεκάησλ ππ’άξηζ. 72072/11 εηήζηαο δηάξθεηαο
από 31/7/2009 έσο 31/7/2010 κε ηελ εηαηξεία ΑΥΑ Αζθαιηζηηθή
πλνιηθά αζθάιηζηξα απφ 31/7/2009 έσο 31/7/2010: Δπξψ 634,74.
ΠΗΝΑΚΑ ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΗΧΝ
ΓΔΝΗΚΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ
ΓΗΑ ΧΜΑΣΗΚΔ ΒΛΑΒΔ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΑΣΟΜΟ (ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ ΚΑΗ Ζ
ΥΡΖΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑ ΖΘΗΚΖ ΒΛΑΒΖ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΟΓΤΝΖ)
€44.020,54
ΓΗΑ ΤΛΗΚΔ ΕΖΜΗΔ ΣΡΗΣΧΝ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΑΣΤΥΖΜΑ Ή ΔΗΡΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ
ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΣΖΝ ΗΓΗΑ ΑΗΣΗΑ
€14.673,51
ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΟΜΑΓΗΚΟ ΑΣΤΥΖΜΑ ΟΟΗ ΚΑΗ ΑΝ ΔΗΝΑΗ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ
ΤΝΟΛΗΚΑ €293.470,29
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ΑΝΧΣΑΣΟ ΟΡΗΟ ΚΑΛΤΦΖ ΓΗΑ ΠΔΡΗΟΣΔΡΑ ΑΠΟ ΔΝΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ
ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΟΤ ΗΥΤΔΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΤΜΒΟΛΑΗΟ
€293.470,29
ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ
ΧΜΑΣΗΚΔ ΒΛΑΒΔ ΚΑΣ‟ ΑΣΟΜΟ (ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΖ ΣΖ ΦΤΥΗΚΖ
ΟΓΤΝΖ Ή ΖΘΗΚΖ ΒΛΑΒΖ) €44.020,54
ΧΜΑΣΗΚΔ ΒΛΑΒΔ Δ ΠΔΡΗΟΣΔΡΑ ΣΟΤ ΔΝΟ ΑΣΟΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΗΓΗΟ
ΤΜΒΑΝ (ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΖ ΣΖ ΦΤΥΗΚΖ ΟΓΤΝΖ Ή ΖΘΗΚΖ
ΒΛΑΒΖ)
€293.470,29
ΑΝΧΣΑΣΟ ΟΡΗΟ ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑ ΠΔΡΗΟΣΔΡΑ ΑΠΟ ΔΝΑ
ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΟΤ ΗΥΤΔΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΤΜΒΟΛΑΗΟ
€293.470,29
ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΠΤΡΚΑΗΑ ΣΡΗΣΧΝ
ΤΛΗΚΔ ΕΖΜΗΔ ΣΡΗΣΧΝ ΤΝΔΠΔΗΑ ΠΤΡΚΑΗΑ ΚΑΣΑ ΤΜΒΑΝ €15.000,00
ΑΝΧΣΑΣΟ ΟΡΗΟ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ, ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ
ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΛΤΦΔΗ ΚΑΣΑ ΤΜΒΑΝ €293.470,29
ΑΝΧΣΑΣΟ ΟΡΗΟ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ, ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ
ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΛΤΦΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ €293.470,29
ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ
Καιχπηεηαη ε αζηηθή επζχλε ηνπ Αζθαιηδνκέλνπ ή ηνπ Λήπηε ηεο αζθάιηζεο, φπσο
απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο Γεληθνχο Όξνπο Αζηηθήο Δπζχλεο ηνπ παξφληνο, ππφ ηελ
ηδηφηεηά ηνπο σο ππεπζχλσλ ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ μπιεκπνξίαο πνπ βξίζθνληαη
ζηηο παξαθάησ δηεπζχλζεηο θαη πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη απφ ζσκαηηθέο βιάβεο ή πιηθέο
δεκηέο ηξίησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πειαηψλ θαη κέρξη ησλ πνζψλ ησλ
αλαγξαθνκέλσλ ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΑΦΑΛΗΜΔΝΧΝ ΟΡΗΧΝ ηνπ παξφληνο.
Καη‟ εμαίξεζε παληφο αληηζέηνπ φξνπ ζα θαιχπηνληαη πιηθέο δεκηέο/αμηψζεηο ηξίησλ
ιφγσ ππξθατάο, έθξεμεο, βξαρπθπθιψκαηνο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ 15.000.
Γ. Αζθαιηζηήξην πκβόιαην Αηπρεκάησλ ππ’άξηζ. 23534/10 εηήζηαο δηάξθεηαο
από 1/4/2009 έσο 1/4/2010 κε ηελ εηαηξεία ΑΥΑ Αζθαιηζηηθή
πλνιηθά αζθάιηζηξα απφ 1/4/2009 έσο 1/4/2010: Δπξψ 481,28.
ΠΗΝΑΚΑ ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΗΧΝ
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ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΥΡΖΜΑΣΧΝ
ΑΦΑΛΗΕΟΝΣΑΗ ΥΡΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΑΠΧΛΔΗΑ ΑΤΣΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ, ΟΠΧ ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΚΗΝΓΤΝΟΤ €225.000,00
ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ
Με ην παξφλ ζπκβφιαην θαιχπηεηαη ην ρξεκαηηθφ πνζφλ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ
ΠΗΝΑΚΑ ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΗΧΝ ηνπ παξφληνο γηα απψιεηα θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο κεηαθνξάο ηνπ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ή ηνπ Λήπηε ηεο αζθάιηζεο ή
απφ ηνλ ίδην ηνλ Αζθαιηζκέλν ή ηνλ Λήπηε ηεο αζθάιηζεο.
ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ: ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΓΡΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΑ
ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΠΡΟ ΣΡΑΠΔΕΔ, ΤΠΖΡΔΗΔ, ΠΔΛΑΣΔ ΚΛΠ ΚΑΗ
ΑΝΣΗΣΡΟΦΧ
Α. ΑΘΖΝΑ:
ΑΝΧΣΑΣΟ ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΑΝΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ €225.000
(ΜΔ ΜΑΥ ΣΑ €25.000 ΜΔΣΡΖΣΑ ΑΝΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ)
Β. ΔΠΑΡΥΗΑ
ΑΝΧΣΑΣΟ ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΑΝΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ €65.000 ΜΔΣΡΖΣΑ
/ ΔΠΗΣΑΓΔ
ΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Ή ΣΟΤ
ΗΓΗΟΚΣΖΣΔ
Γ. Αζθαιηζηήξην πκβόιαην Αηπρεκάησλ ππ’άξηζ. 23535/12 εηήζηαο δηάξθεηαο
από 1/4/2009 έσο 1/4/2010 κε ηελ εηαηξεία ΑΥΑ Αζθαιηζηηθή
πλνιηθά αζθάιηζηξα απφ 1/4/2009 έσο 1/4/2010: Δπξψ 165,35.
ΠΗΝΑΚΑ ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΗΧΝ
ΚΛΟΠΖ ΥΡΖΜΑΣΟΚΗΒΧΣΗΟΤ
ΑΦΑΛΗΕΟΝΣΑΗ ΥΡΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΑΠΧΛΔΗΑ ΤΝΔΠΔΗΑ ΓΗΑΡΡΖΞΔΧ Ή
ΚΛΟΠΖ ΥΡΖΜΑΣΟΚΗΒΧΣΗΟΤ/ΧΝ
€55.760,00
ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ
Με ην παξφλ ζπκβφιαην θαιχπηεηαη ην ρξεκαηηθφ πνζφλ πνπ αλαθέξεηαη πην θάησ εάλ
απσιεζζεί ζπλεπεία δηαξξήμεσο ή θινπήο ηνπ ρξεκαηνθηβσηίνπ πνπ πεξηγξάθεηαη
θαησηέξσ:
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΥΡΖΜΑΣΟΚΗΒΧΣΗΟΤ:
ΜΑΡΚΑ DIABOLD
ΓΗΑΣΑΔΗ: 0, 64 Υ 0,63 Υ 1,50
ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΟΚΗΒΧΣΗΟ ΔΥΔΗ ΚΛΔΗΓΑΡΗΑ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΒΡΗΚΔΣΑΗ ΣΟ
ΗΟΓΔΗΟ (ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ) ΣΟΤ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ.
ΑΝΧΣΑΣΟ ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ €55.760 (ΜΔΣΡΖΣΑ € 11.739 ΚΑΗ
ΔΠΗΣΑΓΔ 44.021).
ΓΔΝΗΚΔ ΔΞΑΗΡΔΔΗ
Απφ ηηο θαιχςεηο πνπ παξέρνληαη κε ην παξφλ αζθαιηζηήξην εμαηξνχληαη νη
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 16 ζηηο ΓΔΝΗΚΔ ΔΞΑΗΡΔΔΗ ησλ
ΓΔΝΗΚΧΝ ΟΡΧΝ ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ.
ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΓΗΚΧΝ ΔΞΑΗΡΔΔΧΝ & ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΧΝ
Ζ θάιπςε πνπ παξέρεηαη κε ην παξφλ ζπκβφιαην ππφθεηηαη ζηηο εμαηξέζεηο ηνπ άξζξνπ
3 ΔΞΑΗΡΔΔΗ ΓΔΝΗΚΧΝ ΟΡΧΝ ΚΛΟΠΖ ΥΡΖΜΑΣΟΚΗΒΧΣΗΟΤ θαη ζηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΡΟΑΡΣΖΜΑΣΟ ΓΔΝΗΚΧΝ ΟΡΧΝ ΚΛΟΠΖ
ΥΡΖΜΑΣΟΚΗΒΧΣΗΟΤ.
ΔΞΑΗΡΟΤΝΣΑΗ ΕΖΜΗΔ Ή ΑΠΧΛΔΗΔ Ή ΓΑΠΑΝΔ ΑΜΔΧ Ή ΔΜΜΔΧ
ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΔ ΑΠΟ ΡΤΠΑΝΖ/ΜΟΛΤΝΖ ΑΠΟ ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΟΠΛΑ/ΣΟΤ.
Δ. Αζθαιηζηήξην Κιάδνπ Ππξόο ππ’άξηζ. 3501653 κε ηελ εηαηξεία Δζληθή
Αζθαιηζηηθή
ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΠΟΟ €2.500.000
ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΚΑΛΗΜΠΑΚΗ ΔΛΔΤΗΝΑ 19200
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΑΦΑΛΗΖ 1 ΔΣΟ
ΔΝΑΡΞΖ: 31-12-2008
ΛΖΞΖ: 31-12-2009
ΟΛΗΚΑ ΑΦΑΛΗΣΡΑ Δ € 5.508,12
(Λείπεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αζθαιηδφκελσλ θηλδχλσλ-θεθαιαίσλ-αληηθεηκέλσλ)
Σ. Αζθαιηζηήξην πκβόιαην Ππξόο ππ’άξηζ. 417244/6 κε ηελ εηαηξεία ΑΥΑ
Αζθαιηζηηθή
ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ €4.620.000,00
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ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΑΦΑΛΗΖ 1 ΔΣΟ
ΔΝΑΡΞΖ: 31-12-2008
ΛΖΞΖ: 31-12-2009
ΤΝΟΛΟ ΑΦΑΛΗΣΡΧΝ Δ €

8.318,01

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΦΑΛΗΜΔΝΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ
ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ
1)

ΔΟ ΑΘΖΝΧΝ-ΛΑΜΗΑ 14 ΥΛΜ

ΚΖΦΗΗΑ 14564
2)

ΚΟΚΚΗΝΟΠΤΡΓΟ-ΚΑΛΗΜΠΑΚΗ

ΔΛΔΤΗΝΑ 19200
3)

ΖΠΔΗΡΟΤ 4

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 56224
ΠΗΝΑΚΑ ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΧΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ

Κεθάιαηα ζε Δπξώ

ΚΣΗΡΗΟ

3.100.000,00

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ

20.000,00

ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ

1.500.000,00

ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΛΤΦΔΧΝ

Κεθάιαηα ζε Δπξώ

ΠΤΡΚΑΓΗΑ

4.620.000,00

ΑΜΔΖ ΠΣΧΖ ΚΔΡΑΤΝΟΤ

4.620.000,00

ΓΑΟ

4.620.000,00

ΔΚΡΖΞΖ ΔΤΡΔΗΑ

4.620.000,00

ΔΗΜΟ (ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΧΝ)

3.120.000,00

ΘΤΔΛΛΑ / ΚΑΣΑΗΓΗΓΑ

3.120.000,00

ΚΛΟΠΖ ΓΗΑΡΡΖΞΔΧ Ή ΑΝΑΡΡΗΥΖΔΧ

225.000,00

ΣΑΔΗ/ΑΠΔΡΓΗΔ/ΟΥΛΑΓΧΓΗΔ
ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΣΑΡΑΥΔ

4.620.000,00

ΚΑΚΟΒΟΤΛΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ

4.620.000,00

ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ

4.620.000,00

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ/ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΤΝΣΡΗΜΑΣΧΝ

75.000,00
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ΠΛΖΜΜΤΡΑ

3.120.000,00

ΘΡΑΤΖ – ΓΗΑΡΡΟΖ ΧΛΖΝΧΔΧΝ

3.120.000,00

ΕΖΜΗΔ ΚΛΔΠΣΟΤ

15.000,00

ΑΦΑΛΗΖ Δ ΑΞΗΑ ΚΑΗΝΟΤΡΓΟΤ
ΒΡΑΥΤΚΤΚΛΧΜΑ

9.000,00

ΠΣΧΖ ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ

4.620.000,00

ΠΡΟΚΡΟΤΖ ΟΥΖΜΑΣΟ

4.620.000,00

ΥΗΟΝΗ – ΠΑΓΔΣΟ – ΥΑΛΑΕΗ

3.120.000,00

ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΠΤΡΚΑΓΗΑ

1.400.000,00

Ζ ΑΥΑ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ κε ην παξφλ αζθαιηζηήξην αλαιακβάλεη ηελ αζθάιηζε ηνπ
αζθαιηδφκελνπ θαηά ησλ θηλδχλσλ πνπ απνθιεηζηηθά θαη αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηνλ
πίλαθα απηφ, εθηφο αλ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο εηδηθέο ζπκθσλίεο.
ΑΦΑΗΡΔΣΔΔ ΑΠΑΛΛΑΓΔ
ΔΗΜΟ (ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΧΝ)
Απαιιαγή επί ηνπ αζθαιηδφκελνπ θεθαιαίνπ

2,00%

ΠΛΖΜΜΤΡΑ
Απαιιαγή επί ηνπ πνζνχ δεκίαο
Με ειάρηζην πνζφ

10,00%
1.000,00 Δπξψ

ΘΤΔΛΛΑ/ΚΑΣΑΗΓΗΓΑ
Απαιιαγή επί ηνπ πνζνχ δεκίαο
Με ειάρηζην πνζφ

10,00%
1.000,00 Δπξψ

ΘΡΑΤΖ – ΓΗΑΡΡΟΖ ΧΛΖΝΧΔΧΝ
Απαιιαγή επί ηνπ πνζνχ δεκίαο
Με ειάρηζην πνζφ

10,00 %
1.000,00 Δξψ

ΥΗΟΝΗ – ΠΑΓΔΣΟ – ΥΑΛΑΕΗ
Απαιιαγή επί ηνπ πνζνχ δεκίαο
Με ειάρηζην πνζφ

10,00%
1.000,00 Δπξψ

ΒΡΑΥΤΚΤΚΛΧΜΑ
Απαιιαγή πνζνχ δεκηάο

150,00 Δπξψ

ΔΠΔΞΖΓΖΜΑΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΦ. ΠΔΡΗΟΤΗΑ
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Α. 14Ο ΥΛΜ Δ.Ο. ΑΘΖΝΧΝ – ΛΑΜΗΑ, ΚΖΦΗΗΑ ΑΣΣΗΚΖ
ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΣΗΡΗΟΤ .................... 2.000.000,00 ΔΤΡΧ
Δπί ηεο αμίαο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζπλνιηθήο επηθαλείαο 3.322 η.κ. κέξνο απηψλ
ρξεζηκεχνπλ γηα απνζήθεο μπιείαο θαη πξντφλησλ μπιείαο θαζψο θαη γξαθεία ηεο
αζθαιηδνκέλεο επσλπκίαο.
1. Κηίξην απνηεινχκελν απφ ηζφγεην, πξψην θαη δεχηεξν φξνθν θαηαζθεπήο εθ κπεηφλ
αξκέ ηαξαηζνζθεπνχο. Μέξνο ηνπ ρψξνπ ηνπ ηζνγείνπ ρξεζηκεχεη γηα απνζήθε μπιείαο
(ζε ειεχζεξε ζηνηβαζία ζε χςνο 4,5 κέηξα) θαη κέξνο γηα απνζήθεο ηξίησλ. Μέξνο ηνπ
δεπηέξνπ νξφθνπ ρξεζηκεχεη γηα γξαθεία ηεο αζθαιηδνκέλεο επσλπκίαο. Οη ππφινηπνη
ρψξνη είλαη ελνηθηαζκέλνη ζε ηξίηνπο.
2. Κηίξην ηζφγεην κε θέξνληα ζθειεηφ απφ ζηνηρεία πξνθαηαζθεπαζκέλνπ
ζθπξνδέκαηνο, επηθάιπςε ζηέγεο απφ θπκαηνεηδή ιακαξίλα ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί γηα
απνζήθε μπιείαο (ειεχζεξε ζηνηβαζία ζε χςνο 4 κέηξα) θαη γηα απνζήθε ελνηθηαζηνχ.
Δπίζεο ππάξρεη ππφζηεγν κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο θαηά κήθνο ηεο πεξίθξαμεο κηαο
πιεπξάο ηνπ νηθνπέδνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη κέξνο απηνχ γηα απνζήθεπζε μπιείαο θαη
ην ππφινηπν ρξεζηκνπνηείηαη απφ ελνηθηαζηή. Ο αθάιππηνο ρψξνο γχξσ απφ ηα θηίξηα
ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα απνζήθεπζε μπιείαο ζε χςνο κέρξη 3 κέηξα ζε ειεχζεξε
ζηνηβαζία, δηαηεξνχληαη δηάδξνκνη γχξσ απφ ηα θηίξηα γηα ηελ θίλεζε ησλ
πεξνλνθφξσλ θαη θνξηεγψλ.
B. Θέζε ΚΟΚΚΗΝΟΠΤΡΓΟ ΚΑΛΗΜΠΑΚΖ, ΔΛΔΤΗΝΑ ΑΣΣΗΚΖ
1) ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΣΗΡΗΟΤ ...................... 700.000,00 ΔΤΡΧ.
Δπί ηεο αμίαο νηθνδνκήο, κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο κε ππφζηεγν ζπλνιηθήο επηθαλείαο
3.500,00 η.κ., πνπ ρξεζηκεχεη γηα απνζήθε μπιείαο θαη πξντφλησλ μπιείαο θαζψο θαη
γξαθεία ηεο αζθαιηδνκέλεο επσλπκίαο (εληφο ηεο απνζήθεο ζε 2 επίπεδα εκβαδνχ 200
η.κ. αλά επίπεδν), επξηζθνκέλεο ζηε Θέζε ΚΟΚΚΗΝΟΠΤΡΓΟ ΚΑΛΗΜΠΑΚΖ,
ΔΛΔΤΗΝΑ Ν. ΑΣΣΗΚΖ.
2) ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΔΝ ΓΔΝΔΗ / ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
ΓΡΑΦΔΗΧΝ .............. .................................. 20.000,00 Δπξψ.
Δπί ηεο αμίαο πεξηερνκέλνπ ελ γέλεη θαζψο θαη εμνπιηζκνχ γξαθείσλ, απάλησλ
επξηζθνκέλσλ ή επξεζεζνκέλσλ εληφο ηεο αλσηέξσ πεξηγξαθνκέλεο θαη
αζθαιηδνκέλεο νηθνδνκήο.
Γ. ΖΠΔΗΡΟΤ 4, ΚΑΛΟΥΧΡΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΣΗΡΗΟΤ ............200.000,00 ΔΤΡΧ
Δπί ηεο αμίαο θηίζκαηνο 1.300 κέηξσλ, ζηδεξνθαηαζθεπή κε ζθεπή απφ ιακαξίλα.
Γ. ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ Αμίαο 1.500.000,00 ΔΤΡΧ
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Δπί ηεο αμίαο Δκπνξεπκάησλ (Ξπιείαο) & πξντφλησλ μπιείαο, απάλησλ επξηζθνκέλσλ
ή επξεζεζνκέλσλ εληφο:
1)

Σεο δηά ηεο Α. παξαγξάθνπ πεξηγξαθνκέλεο θαη αζθαιηδνκέλεο απνζήθεο.

2)

Σεο δηά ηεο Β. παξαγξάθνπ πεξηγξαθνκέλεο θαη αζθαιηδνκέλεο απνζήθεο.

3)
Απνζήθεο ζηε Θέζε ΚΟΚΚΗΝΟΠΤΡΓΟ ΚΑΛΗΜΠΑΚΖ, ΔΛΔΤΗΝΑ Ν.
ΑΣΣΗΚΖ (ζε αλεμάξηεην παξάπιεπξν νηθφπεδν απφ ηελ σο άλσ δηεχζπλζε).
4)

Σεο δηά ηεο Γ. παξαγξάθνπ πεξί πεξηγξαθνκέλεο θαη αζθαιηδνκέλεο απνζήθεο.

5)
Απνζήθεο 1.600 η.κ. θαηαζθεπήο εθ κπεηφλ αξκέ κε ζθεπή απφ ιακαξίλα, ε
νπνία βξίζθεηαη ζην 5ν ΥΛΜ Δ.Ο. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ – ΜΟΗΡΧΝ, Θέζε ΓΗΟΦΤΡΑΚΗΑ,
ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ.
Ε. Αζθαιηζηήξην πκβόιαην Ππξόο Καηνηθίαο Plus ππ’άξηζ. 403822/4 κε ηελ
εηαηξεία ΑΥΑ Αζθαιηζηηθή
ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ €99.000
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΑΦΑΛΗΖ 1 ΔΣΟ
ΔΝΑΡΞΖ: 21-12-2008
ΛΖΞΖ: 21-12-2009
ΤΝΟΛΟ ΑΦΑΛΗΣΡΧΝ Δ €

285,29

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΦΑΛΗΜΔΝΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ
ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ
ΑΜΠΔΛΧΝΑ
ΠΤΡΓΟ 27100
ΠΗΝΑΚΑ ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΧΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ
ΚΣΗΡΗΟ
ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΛΤΦΔΧΝ

Κεθάιαηα ζε Δπξψ
99.000,00
Κεθάιαηα ζε Δπξψ

ΠΤΡΚΑΓΗΑ

99.000,00

ΑΜΔΖ ΠΣΧΖ ΚΔΡΑΤΝΟΤ

99.000,00

ΓΑΟ

99.000,00

ΔΚΡΖΞΖ ΔΤΡΔΗΑ

99.000,00

ΚΑΠΝΟ

99.000,00

ΔΗΜΟ

99.000,00
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99.000,00

ΣΑΔΗ/ΑΠΔΡΓΗΔ/ΟΥΛΑΓΧΓΗΔ/
ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΣΑΡΑΥΔ

99.000,00

ΚΑΚΟΒΟΤΛΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ

99.000,00

ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ

99.000,00

ΣΗΜΑΡΗΘΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ/ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΤΝΣΡΗΜΜΑΣΧΝ

4.950,00

ΠΛΖΜΜΤΡΑ

99.000,00

ΘΡΑΤΖ – ΓΗΑΡΡΟΖ ΧΛΖΝΧΔΧΝ

99.000,00

ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΣΔΓΑΖ

3.000,00

ΔΞΟΓΑ ΜΔΣΑΚΟΜΗΖ

1.500,00

ΑΦΑΛΗΖ Δ ΑΞΗΑ ΚΑΗΝΟΤΡΓΟΤ
ΒΡΑΥΤΚΤΚΛΧΜΑ

900,00

ΑΜΟΗΒΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ/ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ

2.000,00

ΘΡΑΤΖ ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΧΝ

1.500,00

ΠΣΧΖ ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ

99.000,00

ΠΡΟΚΡΟΤΖ ΟΥΖΜΑΣΟ

99.000,00

ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΡΥΖ

29.700,00

ΑΠΧΛΔΗΑ ΔΝΟΗΚΗΧΝ

6.000,00

Ζ ΑΥΑ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ κε ην παξφλ αζθαιηζηήξην αλαιακβάλεη ηελ αζθάιηζε ηνπ
αζθαιηδφκελνπ θαηά ησλ θηλδχλσλ πνπ απνθιεηζηηθά θαη αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηνλ
πίλαθα απηφ, εθηφο αλ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο εηδηθέο ζπκθσλίεο.
ΑΦΑΗΡΔΣΔΔ ΑΠΑΛΛΑΓΔ
ΔΗΜΟ
Απαιιαγή επί ηνπ αζθαιηδφκελνπ θεθαιαίνπ

2,00 %

ΒΡΑΥΤΚΤΚΛΧΜΑ
Απαιιαγή πνζνχ δεκηάο

150,00 Δπξψ

Ζ. Αζθαιηζηήξην πκβόιαην Κιάδνπ Ππξόο ππ’ άξηζ. 59024927 κε ηελ εηαηξεία
Δζληθή Αζθαιηζηηθή
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ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ ΑΔΒΔ

Σνπνζεζία Κηλδχλνπ ΚΑΛΗΜΠΑΚΗ ΔΛΔΤΗΝΑ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΠΔΞ. & ΑΠΟΘΖΚ. ΞΤΛΟΤ
Αληηθείκελν Αζθάιηζεο θαη Αζθαιηζηηθφ Πνζφ
Οηθνδνκή

1.500.000 EUR

Πεξηερφκελν

230.000 EUR

Γηάξθεηα Αζθάιηζεο 365 Ζκέξεο
Έλαξμε 31/12/2008
Λήμε 31/12/2009
Αζθάιηζηξα

5.069,60 EUR

Θ. Αζθαιηζηήξην πκβόιαην Αζηηθήο Δπζύλεο ππ’ άξηζ. 236587/01 κε ηελ εηαηξεία
Commercial Value
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ
Παξέρεηαη θάιπςε Αζηηθήο Δπζχλεο πξνο ηξίηνπο ζηνλ αζθαιηδφκελν απφ ηε ρξήζε
ησλ εγθαηαζηάζεσλ βηνκεραλίαο επεμεξγαζίαο μχινπ, κε επέθηαζε θάιπςεο Αζηηθήο
Δπζχλεο Δξγνδφηε γηα ηηο πέξαλ ηνπ ΗΚΑ παξνρέο έλαληη ηνπ ππαιιειηθνχ
πξνζσπηθνχ.
Α. ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΛΤΦΔΧΝ
ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ

ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΠΟΟ

ΑΟΟ ΓΔΝΗΚΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΔΝΑΝΣΗ ΣΡΗΣΧΝ
Α01

γηα ζσκαηηθέο βιάβεο θαηά άηνκν κέρξη πνζνχ

300.000,00

ΑΟ2

γηα πιηθέο δεκηέο θαηά αηχρεκα κέρξη πνζνχ

150.000,00

Α04

γηα Β + ΤΕ αζξνηζηηθά κέρξη πνζνχ

600.000,00

Α05 αλψηαην φξην επζχλεο ηεο Δηαηξίαο
θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο
Β00

1.000.000,00

ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΔΝΑΝΣΗ
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ

Β01

γηα ζσκαηηθέο βιάβεο θαηά άηνκν κέρξη πνζνχ 100.000,00

Β02 γηα ζσκαηηθέο βιάβεο (νκαδηθφ)
θαηά αηχρεκα κέρξη πνζνχ

200.000,00
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αλψηαην φξην επζχλεο ηεο Δηαηξίαο

θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο

200.000,00

ΧΑ – ΑΝΧΣΑΣΟ ΟΡΗΟ ΚΑΣΑ ΑΣΤΥΖΜΑ ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ
ΑΝΧΣΔΡΧ ΚΑΛΤΦΔΗ

600.000,00

ΧΔ - ΑΝΧΣΑΣΟ ΟΡΗΟ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΑΝΧΣΔΡΧ
ΚΑΛΤΦΔΗ

1.000.000,00

Β. ΑΠΑΛΛΑΓΔ ΚΑΛΤΦΔΧΝ
ΑΟ2 ΓΔΝΗΚΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ γηα πιηθέο δεκηέο θαηά αηχρεκα:
Ηζρχεη απαιιαγή 500,00 Δπξψ γηα θάζε έλα αηχρεκα.
I. Αζθαιηζηηθή ύκβαζε Μεηαθνξάο ππ’ άξηζ. 102555-07 κε ηελ εηαηξεία
Commercial Value
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ
Δηήζηα κε έλαξμε ηζρχνο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009 θαη ιήμε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010
ΔΦΑΡΜΟΣΔΑ ΠΟΟΣΑ ΑΦΑΛΗΣΡΟΤ
Μηθηφ πνζνζηφ αζθαιίζηξνπ
Α) ΚΑΝΓΗΝΑΤΗΑ & ΛΗΜΑΝΗΑ ΒΑΛΣΗΚΖ ΜΔ ΠΛΟΗΟ .............. 0,207 %
Β) ΡΧΗΑ (ΜΑΤΡΖ ΘΑΛΑΑ) & ΛΟΗΠΔ ΥΧΡΔ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ ...... 0,207%
Γ) ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΤΡΧΠΖ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΧ Ή ΟΓΗΚΧ ............. 0, 125%
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΛΤΦΔΧΝ & ΟΡΟΗ – ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ
ΑΦΑΛΗΜΔΝΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ
ΞΤΛΔΗΑ, ΠΑΖ ΦΤΔΧ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ, θαηαιιήισο ζπζθεπαζκέλα θαη
ζηνηβαγκέλα εληφο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ.
ΑΦΑΛΗΜΔΝΑ ΣΑΞΗΓΗΑ
Απφ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ πξνο ΑΠΟΘΖΚΔ ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
(WAREHOUSE TO WAREHOUSE) κε ή ρσξίο κεηαθφξησζε.
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ
Ζ θάιπςε αξρίδεη απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εκπνξεπκάησλ εληφο ηνπ κεηαθνξηθνχ
κέζνπ, ζπλερίδεηαη θαηά ην ζπλήζε ηξφπν κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ ζε φιν ην
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ηαμίδη κε ή ρσξίο κεηαθφξησζε θαη ιήγεη κε ηελ άθημε ησλ εκπνξεπκάησλ ζηηο
απνζήθεο ηνπ αζθαιηδνκέλνπ αλά ηελ Διιάδα. Σα εκπνξεχκαηα είλαη αζθαιηζκέλα κε
ηελ ξήηξα αζθαιίζεσο κεηαθνξάο εληφο ησλ Διιεληθψλ ιηκέλσλ ή θαη Διιεληθψλ
ηεισλεηαθψλ ρψξσλ κέρξη 60 εκέξεο. Δπίζεο ε θάιπςε επεθηείλεηαη θαη ζηηο απνζήθεο
ηνπ αζθαιηζκέλνπ εληφο Διιάδνο κφλν γηα ηνλ θίλδπλν θσηηάο κέρξη 60 εκέξεο.
K. Αζθαιηζηήξην πκβόιαην Κιάδνπ Αλαπηπζζόκελσλ Αγνξώλ ππ’ άξηζ. Ρ
2201001310 κε ηελ εηαηξεία AIG Greece
Πνιπαζθαιηζηήξην Καηά Παληόο Κηλδύλνπ Καηαζηεκάησλ
χλνιν Μηθηψλ Αζθαιίζηξσλ: 1.200 Δπξψ
Γηάξθεηα Αζθάιηζεο: 1 έηνο: απφ 31/12/2008 έσο 31/12/2009
Πεξηγξαθή Κηλδχλνπ
1. Γηεχζπλζε θηλδχλνπ Αγ. Κσλζηαληίλνπ 40, Μαξνχζη, Ν. Αηηηθήο
Έθζεζε εηδψλ μπιείαο θαη παξθεηψλ (άλεπ νπδεκίαο επεμεξγαζίαο). Πξφθεηηαη γηα
ηζφγεην θαηάζηεκα ζε νηθνδνκή εμαηξεηηθήο θαηαζθεπήο κεηά ην 1960.
Μέηξα Πξνζηαζίαο πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ πξφηαζε αζθάιηζεο:
- θαηά Ππξθαγηάο: Σα πξνβιεπφκελα απφ ην Νφκν.
- θαηά Κινπήο: Γελ έρνπλ δεισζεί.
2. Γηεχζπλζε θηλδχλνπ Βνπιηαγκέλεο 52, Βνχια, Ν. Αηηηθήο
Έθζεζε εηδψλ μπιείαο θαη παξθεηψλ (άλεπ νπδεκίαο επεμεξγαζίαο). Πξφθεηηαη γηα
ηζφγεην θαηάζηεκα ζε νηθνδνκή εμαηξεηηθήο θαηαζθεπήο κεηά ην 1960.
Μέηξα Πξνζηαζίαο πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ πξφηαζε αζθάιηζεο:
- θαηά Ππξθαγηάο: Σα πξνβιεπφκελα απφ ην Νφκν.
- θαηά Κινπήο: Γελ έρνπλ δεισζεί.
Πεξηγξαθή Αζθάιηζεο
Σκήκα I - Αζθάιηζε Πεξηνπζίαο - Τιηθέο Εεκίεο
Γηεχζπλζε Κηλδχλνπ : Αγ. Κσλζηαληίλνπ 40, Μαξνχζη, Ν. Αηηηθήο
ΑΦΑΛΗΜΔΝΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ

ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΠΟΟ

1.

Κηίξην – Δγθαηαζηάζεηο – Βειηηψζεηο

€

2

Ζιεθηξνληθφο Δμνπιηζκφο (Γελ θαιχπηεηαη €

3

Δκπνξεχκαηα & Λνηπφο εμνπιηζκφο

€

100.000,00
,00
80.000,00

πλνιηθφ Αζθαιηζηηθφ Πνζφ ζηελ αλσηέξσ ηνπνζεζία :€ 180.000,00
Γηεχζπλζε Κηλδχλνπ : ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ 52 ΒΟΤΛΑ Ν. ΑΣΣΗΚΖ 16673
ΑΦΑΛΗΜΔΝΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ

ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΠΟΟ
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1

Κηίξην – Δγθαηαζηάζεηο – Βειηηψζεηο νηθνδνκήο€ 100.000,00

2

Ζιεθηξνληθφο Δμνπιηζκφο (Γελ θαιχπηεηαη) €

3

Δκπνξεχκαηα & Λνηπφο εμνπιηζκφο

€

,00
80.000,00

πλνιηθφ Αζθαιηζηηθφ Πνζφ ζηελ αλσηέξσ ηνπνζεζία: € 180.000,00
πλνιηθφ Αζθαιηζηηθφ Πνζφ γηα ηελ αλσηέξσ θάιπςε € 360.000,00
Κάιπςε εηζκνχ
ΑΦΑΛΗΜΔΝΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ

ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΠΟΟ

1

Κηίξην – Δγθαηαζηάζεηο – Βειηηψζεηο

€

2

Ζιεθηξνληθφο Δμνπιηζκφο (Γελ θαιχπηεηαη) €

3

Δκπνξεχκαηα & Λνηπφο εμνπιηζκφο

€

100.000,00
,00

80.000,00

Σκήκα ΗΗ – Αζθάιηζε Αζηηθψλ Δπζπλψλ ηεο Δπηρείξεζεο-Γεληθή Αζηηθή Δπζχλε
ΑΦΑΛΗΜΔΝΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ

ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΠΟΟ

1.σκαηηθέο Βιάβεο / Θάλαηνο θαη‟ άηνκν €`

150.000,00

2.σκαηηθέο Βιάβεο / Θάλαηνο θαη΄αηχρεκα

€

300.000,00

3.Τιηθέο Εεκίεο θαη‟ αηχρεκα

€

100.000,00

4.πλνιηθή Δπζχλε ηεο Δηαηξίαο γηα φιε ηελ
εηήζηα δηάξθεηα αζθάιηζεο

€

300.000,00

Δξγνδνηηθή Αζηηθή Δπζχλε
ΑΦΑΛΗΜΔΝΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ

ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΠΟΟ

1.

σκαηηθέο Βιάβεο/ Θάλαηνο θαη‟ άηνκν

2.

σκαηηθέο Βιάβεο/ Θάλαηνο θαη‟ αηχρεκα€

3.

πλνιηθή Δπζχλε ηεο Δηαηξίαο

γηα φιε ηελ εηήζηα δηάξθεηα αζθάιηζεο

€

50.000,00
150.000,00

€

150.000,00

Αζηηθή Δπζχλε Πξντφληνο
ΑΦΑΛΗΜΔΝΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ

ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΠΟΟ

1.πλνιηθή Δχζπλε ηεο Δηαηξίαο γηα φιε ηελ εηήζηα δηάξθεηα αζθάιηζεο
€
50.000,00
Σκήκα ΗΗΗ – Αζθάιηζε Γηαθνπήο Δξγαζηψλ
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ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΠΟΟ

1. Γηαθνπή Δξγαζηψλ ζπλεπεία θαιππηφκελεο απφ ην Σκήκα/Τιηθήο Εεκίαο, θάιπςε
σο ην 10% ηεο δεκίαο
2. Δπηδνκαηηθή Κάιπςε γηα κηζζνδνζία/ελνίθηα/δάλεηα γηα φιε ηε δηάξθεηα αζθάιηζεο
εσο ην πνζφ ησλ
€
10.000,00
Σκήκα ΗV – Κάιπςε Δμφδσλ
ΑΦΑΛΗΜΔΝΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ

ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΠΟΟ

1. Κάιπςε πκπιεξσκαηηθψλ Δμφδσλ σο ην 20% θάζε θαιππηφκελεο απφ ην Σκήκα Η
Τιηθήο Εεκίαο, κε αλψηαην φξην γηα ηελ εηήζηα δηάξθεηα αζθάιηζεο ην πνζφ ησλ €
25.000,00
Σκήκα V – Αζθάιηζε Δπηρεηξεκαηία – Γηεχζπλζεο
ΑΦΑΛΗΜΔΝΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ

ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΠΟΟ

1. Αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζχλεο Γηεπζπληψλ & ηειερψλ (Α.Δ., Ο.Δ., Δ.Δ., Δ.Π.Δ)
€
10.000,00
2. Αζθάιηζε Πξνζσπηθνχ Αηπρήκαηνο

€

50.000,00

3. Αζθάιηζε απψιεηαο θιεηδηψλ

€

200,00

Σκήκα VI – Αζθάιηζε Υξεκαηηθψλ Απσιεηψλ
ΑΦΑΛΗΜΔΝΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ

ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΠΟΟ

1. Καηαζηξνθή ή παξάλνκε αθαίξεζε ( κε ηε ρξήζε βίαο ή απεηιήο ρξήζεο βίαο),
Υξεκάησλ & Δπηηαγψλ θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπο ζηελ Σξάπεδα απφ ζηέιερνο/ππάιιειν
ηεο επηρείξεζεο ή εηαηξεία κεηαθνξάο ρξεκάησλ € 5.000,00
2. Εεκίεο απφ ηελ απνδνρή πιαζηψλ ή πιαζηνγξαθεκέλσλ Υαξηνλνκηζκάησλ
€
1.000,00
3. Καηαζηξνθή ή παξάλνκε αθαίξεζε, (κε ηελ ρξήζε βίαο ή απεηιήο ρξήζεο βίαο),
ρξεκάησλ θαη επηηαγψλ, κέζα απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο ή /θαη κέζα απφ
ηηο εγθαηαζηάζεηο νπνηαζδήπνηε Σξάπεδαο €
3.000,00
4. Γηάξξεμε Υξεκαηνθηβσηίνπ

€

10.000,00

5. Παξαβίαζε ή παξάλνκε αθαίξεζε θιεηδσκέλνπ ζπξηαξηνχ ή ηακεηαθήο κεραλήο €
1.000,00
ΑΦΑΛΗΜΔΝΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ

ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΠΟΟ
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1. σκαηηθέο Βιάβεο/ Σξαπκαηηζκφ ζε ζηειέρε/ ππάιιεινπο σο άκεζν απνηέιεζκα
ιεζηείαο ελψ κεηαθέξνπλ ρξήκαηα ηεο επηρείξεζεο, γηα ην ζχλνιν ησλ ηαηξηθψλ
εμφδσλ €
10.000,00
Λ. Αλαλεσηήξην Κνηλό Αζθαιηζηήξην Μεγάιεο Δπηρείξεζεο ππ’ άξηζ. 22009960 κε
ηελ εηαηξεία Allianz
ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΛΤΦΔΧΝ
ΣΜΖΜΑ Η – ΑΦΑΛΗΖ ΤΛΗΚΧΝ ΕΖΜΗΧΝ
Αζθαιηζκέλνο θίλδπλνο Βηνκεραλία Δπεμεξγαζίαο Ξχινπ θαη ππαίζξηαο απνζήθεπζεο
εκπνξεπκάησλ.
Σνπνζεζία Αζθαι. Κηλδχλνπ ΔΛΔΤΗΝΑ, ΘΔΖ ΚΑΛΗΜΠΑΚΗ
Καιχςεηο
Ππξθαηά – θεξαπλφο, Δπξεία έθξεμε,Εεκίεο απφ θαπλφ, ππξθαηά απφ δάζνο, ζηάζεηο,
απεξγίεο, νριαγσγίεο, πνιηηηθέο ηαξαρέο, θαθφβνπιε βιάβε, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο,
πιεκκχξα, θαηαηγίδα, ζχειια, ραιάδη, παγεηφο, ρηφλη,δηάξξεμε ζσιελψζεσλ ή/ θαη
εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο, ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνχ, απνρέηεπζεο, ππξφζβεζεο,
ππξφζβεζεο, ζεηζκφο, πηψζε αεξνζθαθψλ, πξφζθξνπζε νρήκαηνο, βξαρπθχθισκα,
θινπή απφ δηάξξεμε ή ιεζηεία,έμνδα απνθνκηδήο ζπληξηκκάησλ,αζηηθή επζχλε
ππξθαγηάο – έθξεμεο.
Αζθαιηζκέλν πνζφ
Δπξψ νρηψ εθαηνκκχξηα ηεηξαθφζηεο εμήληα ρηιηάδεο (8.460.000,00)
Πεξίνδνο ηεο αζθάιηζεο
Έλαξμε: 31.12.2008
Λήμε: 31.12.2009
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΛΤΦΔΧΝ
χκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Όξνπο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ απηνχ,
αζθαιίδνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηδηνθηεζίαο ηεο αζθαιηζκέλεο επσλπκίαο, φπσο
πεξηγξάθνληαη ακέζσο παξαθάησ.
ΚΑΛΗΜΠΑΚΗ, ΔΛΔΤΗΝΑ
1. Ηζφγεηνο νηθνδνκή ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 6.200 η.κ., ζε νηθφπεδν ζπλνιηθνχ εκβαδνχ
33.500 η.κ., ζηδεξνθαηαζθεπήο 1972 κε ειιελίη θαη ιακαξηλνζθεπή θαη θηίξην
γξαθείσλ θαηαζθεπήο κπεηφλ αξκέ ηαξάηζα, θαζψο θαη κεηαιιηθφ ππφζηεγν επηθάλεηαο
3.900 η.κ.
Οη νηθνδνκέο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη
απνζήθεπζεο & εκπνξίαο θαη γξαθεία ηεο.

γηα

βηνκεραλία

επεμεξγαζίαο

μχινπ,
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Αζθαιηζκέλν πνζφ: Δπξψ 2.500.000,00
2. Οη βειηηψζεηο (ε δηαθφζκεζε, νη δηάθνξεο πξνζζήθεο θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο, φια
ζεσξνχκελα σο αθίλεηα απφ ηελ θχζε θαη ηνλ πξννξηζκφ ηνπο), πνπ έγηλαλ κε δαπάλεο
ηεο αζθαιηζκέλεο επσλπκίαο ζηηο νηθνδνκέο πνπ πεξηγξάθνληαη θαη αζθαιίδνληαη κε
ηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο Αζθαιηζηεξίνπ.
Αζθαιηζκέλν πνζφ: Δπξψ 500.000,00
3. Σα κεραλήκαηα, ν εμνπιηζκφο γξαθείνπ θαη ηα αλπςσηηθά πνπ βξίζθνληαη ζηηο
νηθνδνκέο γεληθά πνπ πεξηγξάθνληαη θαη αζθαιίδνληαη κε ηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο
Αζθαιηζηεξίνπ.
Μεραλήκαηα: Δπξψ 300.000,00
Δμνπιηζκφο Γξαθείνπ: Δπξψ 100.000,00
Αλπςσηηθά: Δπξψ 60.00,00
Αζθαιηζκέλν πνζφ: Δπξψ 460.000,00
4. Αζθάιηζε Απμνκεηνχκελνπ Πνζνχ (Γεισηηθφ)
Δκπνξεχκαηα, μπιεία θαη πξψηεο χιεο πνπ βξίζθνληαη ζηηο νηθνδνκέο θαζψο θαη ζηνλ
πεξηβάιινληα ρψξν απηψλ, πνπ πεξηγξάθνληαη θαη αζθαιίδνληαη κε ηελ παξ. 1 ηνπ
παξφληνο Αζθαιηζηεξίνπ.
Αζθαιηζκέλν πνζφ: Δπξψ 5.000.00,00
χλνιν Αζθαιηζκέλνπ πνζνχ (παξ. 1 έσο 3): Δπξψ 8.460.000,00
Δηήζηα Οιηθά Αζθάιηζηξα 21.630,00 Δπξψ
εκείσζε: ην αλσηέξσ αζθαιηζηήξην πξνβιεπφηαλ θαη αζθάιηζε απψιεηαο θεξδψλ ε
νπνία θαηαξγήζεθε κε ηελ ππ‟ άξηζκ. 00285549 θνηλή πξφζζεηε πξάμε θαη
επηζηξάθεθαλ ηα θαηαβεβιεκέλα αζθάιηζηξα.
2. Δλ ηζρύ Πηζησηηθέο θαη Γαλεηνιεπηηθέο πκβάζεηο
i) ύκβαζε Κάιπςεο Κνηλνύ Οκνινγηαθνύ Γαλείνπ κέρξη πνζνύ Δπξώ 1.000.000
θαη δηνξηζκνύ πιεξεμνπζίνπ θαηαβνιώλ θαη εθπξνζώπνπ ησλ νκνινγηνύρσλ κεηά
Παξαξηήκαηνο-Όξνη Γαλείνπ.
Σέζεθε ππφςε καο (ζε απιφ αληίγξαθν) ε απφ 14/4/2008 χκβαζε κεηαμχ ηεο
εηαηξείαο ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ ΑΣΔΝΔ ( Δθδφηξηα), ηεο Αλψλπκεο Σξαπεδηθήο Δηαηξείαο
κε ηελ επσλπκία «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS AE» θαη ηεο ηξαπεδηθήο
εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «EFG Private Bank (Luxembourg)» θαη εθ ηξίηνπ ηεο
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Αλψλπκεο Σξαπεδηθήο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK
ERGASIAS AE» ( Πιεξεμνχζηνο Καηαβνιψλ ή Δθπξφζσπνο ησλ Οκνινγηνχρσλ) θαη
ην Πξφγξακκα Δθδφζεσο κε ηνπο φξνπο ηνπ δαλείνπ.
Οη φξνη πνπ δηέπνπλ ηελ ελ ιφγσ χκβαζε έρνπλ σο αθνινχζσο (επηγξακκαηηθή
αλαθνξά ):
Ύςνο δαλείνπ: Σν χςνο ηνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ αλέξρεηαη ζε πνζφ επξψ 1.000.000.
Μνξθή δαλείνπ. Κνηλφ νκνινγηαθφ δάλεην
θνπφο δαλείνπ. Κεθάιαην Κίλεζεο ηεο Δθδφηξηαο.
Ζκεξνκελία εθδφζεσο ηνπ δαλείνπ. 16.04.08.
Αξηζκφο νκνινγηψλ. 1.000.000 αλψλπκεο νκνινγίεο νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 1
εθάζηεο
Δπηηφθην θαη ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ Ο ηφθνο ππνινγίδεηαη ηνθαξηζκηθψο κε βάζε
έηνο 360 εκεξψλ, επί ηνπ νλνκαζηηθνχ θεθαιαίνπ θάζε νκνινγίαο, απφ ηελ εκεξνκελία
εθδφζεσο ηεο νκνινγίαο θαη θαηαβάιιεηαη δεδνπιεπκέλνο αλά εμάκελν. Δάλ ε
Πεξίνδνο Δθηνθηζκνχ νκνινγίαο/νκνινγηψλ εθηείλεηαη πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο ιήμεσο
απηήο/απηψλ, ηφηε ε Πεξίνδνο Δθηνθηζκνχ απηή ζα ζπληέκλεηαη, ψζηε λα ζπκπίπηεη κε
ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο/ησλ ελ ιφγσ νκνινγίαο/νκνινγηψλ.
Ο ηφθνο ππνινγίδεηαη πξνο επηηφθην θπκαηλφκελν, ην νπνίν νξίδεηαη απφ ηνλ
Πιεξεμνχζην Καηαβνιψλ δχν (2) Δξγάζηκεο Ζκέξεο [«Δξγάζηκε Ζκέξα» ζεκαίλεη ηελ
νπνηαδήπνηε εκέξα θαηά ηελ νπνία νη Σξάπεδεο ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αζήλα θαη θαηά ηελ
νπνία δηελεξγνχληαη ζπλαιιαγέο ζην ζχζηεκα Trans-European Automated Real-Time
Gross Settlement Express Transfer πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε Πεξηφδνπ Δθηνθηζκνχ θαη
ην νπνίν ζπληίζεηαη:
α) απφ έλα ζηαζεξφ ηκήκα, ην νπνίν απνθαιείηαη «Πεξηζψξην» (Spread) θαη αλέξρεηαη
ζε 1,10% εηεζίσο θαη
β) απφ έλα θπκαηλφκελν ηκήκα, ην νπνίν ηζνχηαη κε ην EURIBOR.
Τπεξεκεξία Δάλ ν Δθδφηεο δελ εμνθιήζεη νπνηαδήπνηε νθεηιή ηνπ απφ ην Γάλεην,
θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο κε κφλε ηελ παξέιεπζε ηεο εκέξαο θαηά ηελ νπνία ε νθεηιή
έγηλε ιεμηπξφζεζκε, θαηά ηνπο φξνπο πνπ αλαιπηηθά παξαηίζεληαη ζηε ζχκβαζε
Ο πιεξεμνχζηνο θαηαβνιψλ. Ζ ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Δ,.
Δθπξφζσπνο νκνινγηνχρσλ . Ζ ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Δ
Υξφλνο απνπιεξσκήο. Όιεο νη νκνινγίεο ζα εμνθιεζνχλ ζηηο 8-4-2013
Γηθαίσκα Πξνπιεξσκήο Ο Δθδφηεο ησλ νκνινγηψλ έρεη ην δηθαίσκα πξφσξεο
εμνθιήζεσο ηνπο θαηά ηηο εκεξνκελίεο ιήμεο Πεξηφδνπ Δθηνθηζκνχ ππφ ηνλ φξν
έγγξαθεο πξνεηδνπνίεζεο ηνπ Δθπξνζψπνπ ησλ Οκνινγηνχρσλ πξν ηξηάληα (30)
εκεξψλ ηνπιάρηζηνλ.
Καηαγγειία Οη Οκνινγηνχρνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα θαηαγγείινπλ ην Γάλεην πξν ηεο
ιήμεσο ηνπ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεηαη ζην λφκν ή πξνβιέπεηαη ζηνπο φξνπο ηνπ
Γαλείνπ, θαζψο θαη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) αλ ν Δθδφηεο θαζπζηεξήζεη ηελ εμφθιεζε νκνινγίαο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο νθεηιήο
απφ ηελ νκνινγία.
β) αλ δελ ηεξεζεί απφ ηνλ Δθδφηε νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε ηνπ απ' απηέο πνπ νξίδνληαη
ζηνπο Όξνπο ηνπ Γαλείνπ.
γ) ζε πεξίπησζε ιχζεσο ηνπ Δθδφηε ή ιήςεσο νπνηαζδήπνηε απνθάζεσο γηα ηε ιχζε
ηνπ ή αλάθιεζεο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο πνπ ελέθξηλε ηε ζχζηαζή ηνπ

Λακπαδάξηνο θαη Σπλεξγάηεο
Ννκηθόο Έιεγρνο
ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ.
Γεθέκβξηνο 2009

56

δ) αλ ν Δθδφηεο ζπγρσλεπζεί κε άιιε επηρείξεζε, ή αλ δηαζπαζηεί ή απνζρηζηεί
θιάδνο ή ηκήκα ηνπ.
ε) αλ κεησζεί ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ Δθδφηε.
ζη) αλ ν Δθδφηεο κεηαβηβάζεη νπζηψδε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
δ) αλ ν Δθδφηεο παχζεη ηηο πιεξσκέο ηνπ ή πησρεχζεη ή ηεζεί ζε αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε.
ε) αλ δηαηαρζεί θαηάζρεζε ή ζθξάγηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Δθδφηε.
ζ) αλ ν Δθδφηεο δελ εθπιεξψζεη νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή ππνρξέσζε ηνπ πξνο
ηξίηνπο.
η) αλ ε πιεηνςεθία πνπ ειέγρεη ζήκεξα ηνλ Δθδφηε παχζεη λα έρεη ηνλ έιεγρν ηνπ
λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπ Δθδφηε ή ηνπ Οκίινπ ζηνλ νπνίν ηπρφλ αλήθεη.
ηα) αλ, κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε, απαγνξεπζεί ζε Οκνινγηνχρνπο ε θαηνρή ησλ
νκνινγηψλ ηνπ Γαλείνπ.
ε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη νκνινγίεο πνπ δελ έρνπλ εμνθιεζεί θαζίζηαληαη
ιεμηπξφζεζκεο θαη ακέζσο απαηηεηέο καδί κε ηνπο δεδνπιεπκέλνπο, κέρξη ηελ
εκεξνκελία ηεο θαηαγγειίαο, ηφθνπο.
Γηθαηνδνζία - Γσζηδηθία: Σν Γάλεην δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην, ελψ αξκφδηα
γηα θάζε δηαθνξά πνπ ήζειε πξνθχςεη νξίδνληαη θαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο.
Σεκεηώλεηαη όηη ε έθδνζε ηνπ σο άλσ απινύ νκνινγηαθνύ δαλείνπ γηα ην πνζό ησλ
1.000.000 Δπξώ, ππό ηνπο σο άλσ εηδηθόηεξνπο όξνπο, απνθαζίζζεθε από ην
Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Δηαηξείαο ηελ 7/4/2008 (βι. Πξαθηηθό ΓΣ ππ’άξηζκ 735)
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3156/2003 θαη ην άξζξν 14 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο
Δηαηξείαο.
ΠΡΟΟΥΖ: ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΟΤ ΑΝΧΣΔΡΟΤ ΟΜΟΛΟΓΗΑΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΔΗ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΧΝ ΟΜΟΛΟΓΗΟΤΥΧΝ ΓΑΝΔΗΣΧΝ
ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΓΥΧΝΔΤΖ ΣΖ ΜΔ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ INTERWOOD ΑΔ.

ii) ύκβαζε Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο
Σέζεθαλ ππφςε καο (ζε απιφ αληίγξαθν) νη ππ‟άξηζκ. 007794/22-7-2005 Γεληθνί
Όξνη πλάςεσο Υξεκαηνδνηηθψλ Μηζζψζεσλ αλάκεζα ζηελ «EFG EUROBANK
ERGASIAS ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΔ ΜΗΘΧΔΗ ΑΔ» κε δ.η. «EFG EUROBANK
ERGASIAS LEASING» («Δθκηζζψηξηα»)θαη ηελ Δηαηξεία («Μηζζψηξηα»), θαη νη
αλαπφζπαζηεο κεη‟ απηψλ πκθσλίεο Δηδηθψλ Όξσλ, δπλάκεη ησλ νπνίσλ ε
Δθκηζζψηξηα εθκίζζσζε ρξεκαηνδνηηθά ζηε Μηζζψηξηα θηλεηφ εμνπιηζκφ κε ηνπο
εμήο φξνπο:
α) πκθσλία Δηδηθψλ Όξσλ 007794-11 θαη Παξάξηεκα 07794-11-0001
Μίζζην: Δμνπιηζκφο
Σόπνο Δγθαηάζηαζεο: Έδξα ηεο Δηαηξείαο
Αλώηαην Άζξνηζκα Οξηζηηθήο Αμίαο Μηζζίσλ: 108.000 Δπξψ (δηα ηεο απφ
20/9/2005 ηξνπνπνίεζεο ησλ Δηδηθψλ Όξσλ)
Μήλεο Μίζζσζεο: 60
Έλαξμε θαη Λήμε Μίζζσζεο: 20/9/2005-19/9/2010
Πεξηνδηθόηεηα θαη είδνο κηζζσκάησλ: Μεληαίν Πξνθαηαβιεηέν Μίζζσκα
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Ύςνο θαη Ζκεξνκελία Καηαβνιήο Μηζζσκάησλ: Χο νξίδεηαη ζηνλ πίλαθα ηνπ
Παξαξηήκαηνο 07794-11-0001 σο ηξνπνπνηήζεθε ηελ 18ε Γεθεκβξίνπ 2008
Δπηηόθην Πξνθαηαβνιώλ: 4,2%
Μέηξν Αλαθνξάο: Κπκαηλφκελν επηηφθην ην νπνίν νξίδεηαη ζε δχν εξγάζηκεο εκέξεο
πξηλ ηε δήιε εκέξα θαηαβνιήο ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ κηζζψκαηνο θαη νξίδεηαη
σο έλα θπκαηλφκελν ηκήκα ην νπνίν ηζνχηαη κε ην Euribor Σξηκήλνπ; φπσο απηφ
ηζρχεη ηελ εκέξα πνπ θαζίζηαηαη ιεμηπξφζεζκν ην πξνεγνχκελν κίζζσκα.
(ζηα κηζζψκαηα ππάξρεη θαη επηβάξπλζε κε ΦΠΑ 19%)
β) πκθσλία Δηδηθψλ Όξσλ 007794-10 θαη Παξάξηεκα 07794-10-0001
Μίζζην: Δμνπιηζκφο
Σόπνο Δγθαηάζηαζεο: Έδξα ηεο Δηαηξείαο
Αλώηαην Άζξνηζκα Οξηζηηθήο Αμίαο Μηζζίσλ: 490.000 Δπξψ
Μήλεο Μίζζσζεο: 120
Έλαξμε θαη Λήμε Μίζζσζεο: 20/9/2005-19/9/2015
Πεξηνδηθόηεηα θαη είδνο κηζζσκάησλ: Μεληαίν Πξνθαηαβιεηέν Μίζζσκα
Ύςνο θαη Ζκεξνκελία Καηαβνιήο Μηζζσκάησλ: Χο νξίδεηαη ζηνλ πίλαθα ηνπ
Παξαξηήκαηνο 07794-10-0001 σο ηξνπνπνηήζεθε ηελ 18ε Γεθεκβξίνπ 2008
Δπηηόθην Πξνθαηαβνιώλ: 4,2%
Μέηξν Αλαθνξάο: Κπκαηλφκελν επηηφθην ην νπνίν νξίδεηαη ζε δχν εξγάζηκεο εκέξεο
πξηλ ηε δήιε εκέξα θαηαβνιήο ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ κηζζψκαηνο θαη νξίδεηαη
σο έλα θπκαηλφκελν ηκήκα ην νπνίν ηζνχηαη κε ην Euribor Σξηκήλνπ; φπσο απηφ
ηζρχεη ηελ εκέξα πνπ θαζίζηαηαη ιεμηπξφζεζκν ην πξνεγνχκελν κίζζσκα.
(ζηα κηζζψκαηα ππάξρεη θαη επηβάξπλζε κε ΦΠΑ 19%)
ΠΡΟΟΥΖ: Γηα ηεο απφ 8 επηεκβξίνπ 2005 Πξφζζεηεο Πξάμεο ηξνπνπνηήζεθαλ
νη ππ‟άξηζκ. 007794/22-7-2005 Γεληθνί Όξνη πλάςεσο Υξεκαηνδνηηθψλ
Μηζζψζεσλ, δηα ησλ νπνίσλ πιένλ νξίδνληαη ηα εμήο
α.20 παξ. 1 εδ. δ: «Ζ Δθκηζζψηξηα δηθαηνχηαη λ θαηαγγείιεη εγγξάθσο είηε ηελ Δληαία
χκβαζε θαη ην χλνιν ησλ Υξεκαηνδνηηθψλ Μηζζψζεσλ είηε νξηζκέλεο απφ ηηο
Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο νπνηεδήπνηε κε έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ην Μηζζσηή
εάλ ζπληξέμεη έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ιφγνπο πνπ πεξηγξάθνληα θαησηέξσ
(«Λφγνη Καηαγγειίαο»)
……..
ε πεξίπησζε πνπ απσιεζζεί ν έιεγρνο ή/θαη ε δηνίθεζε (management) ηνπ
Μηζζσηή απφ ηνπο ζεκεξηλνχο θνξείο ηνπ ή κεηαβιεζεί ε εζληθφηεηά ηνπ, ή κεησζεί
ην κεηνρηθφ θεθάιαηφ ηνπ ή ζπγρσλεπζεί ζε άιιε επηρείξεζε ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε
έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Δθκηζζψηξηαο. Ρεηά ζεκεηψλεηαη φηη ε ελεκέξσζε ηεο
Δθκηζζψηξηαο ζα γίλεηαη θαη ε ζπλαίλεζε ηεο ηειεπηαίαο ζα παξέρεηαη, κεηά ηελ
νινθιήξσζε απφ ην Μηζζσηή ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ δηαδηθαζηψλ πεξί
ελεκέξσζεο. ε πεξίπησζε ελαληηψζεσο ηεο Δθκηζζψηξηαο, ν Μηζζσηήο ζα έρεη ην
δηθαίσκα, κέζα ζε 30 εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ πξνο απηφλ γλσζηνπνίεζε ηεο
αξλεηηθήο απάληεζεο ηεο Δθκηζζψηξηαο, λα πξνβεί ζε πξνεμφθιεζε ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο θαη λα εμαγνξάζεη ην Μίζζην, ζχκθσλα κε ηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο πνπ
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δηαιακβάλνληαη ζην άξζξν 23 απηήο, άιισο ηα δηθαηψκαηα ηεο Δθκηζζψηξηαο ζα
δχλαηαη λα αζθεζνχλ αθψιπηα».
α.26 παξ. 3 «Ο Μηζζσηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ εγγξάςεη
νπνηνδήπνηε εκπξάγκαην ή άιιν βάξνο, νχηε λα επηηξέςεη ηελ θαζ‟ νηνλδήπνηε
ηξφπν επηβάξπλζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ππέξ άιιεο εηαηξείαο
ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ πξνο εμαζθάιηζε ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
πνπ πξφθεηηαη λα ζπλάςεη κεη‟ απηήο, ρσξίο ηελ έγγξαθε ελεκέξσζε ηεο
Δθκηζζψηξηαο».
iii) πκβάζεηο Πηζηώζεσο Γηα Αιιειόρξενπ Λνγαξηαζκνύ
Σξάπεδα

Ζκεξνκελία
ύλαςεο ύκβαζεο

Σξάπεδα Αηηηθήο
Σξάπεδα Αηηηθήο
Alpha Bank
Γεληθή Σξάπεδα
Δκπνξηθή Σξάπεδα
Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο
EFG Eurobank Ergasias

11-4-2001
11-4-2001
24-5-1994
29-9-2008
3-5-2001
28-1-1975
7-12-1993c

Όξην
Πίζησζεο
ήκεξα
€1.027.146
€8.027.146
€6.000.000
€1.500.000
€3.000.000
€8.000.000
€5.000.000

Καηάζηαζε
ινγαξηαζκνύ
ζήκεξα

3. Λνηπέο ζπκβάζεηο
πκβάζεηο κε ηελ αλώλπκε εηαηξεία «ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΔ»:
Ζ Δηαηξεία έρεη ζπλάςεη ηηο θάησζη ζπκβάζεηο κε ηελ αλσηέξσ εηαηξεία:
Α. Σελ απφ 2.10.07 ζχκβαζε πψιεζεο εκπνξεπκάησλ επί πξνκεζεία, δηαξθείαο έσο
31.12.08 (κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο γηα έλα ρξφλν ζην ηέινο θάζε έηνπο, εθφζνλ δελ
έρεη δεηεζεί ε ιχζε ή παχζε ηζρχνο ηεο), κε ηελ νπνία ζπκθσλήζεθε λα πσιεί ε
Δηαηξεία έλαληη πξνκήζεηαο νπνηαδήπνηε απφ ηα εκπνξεχκαηα πνπ εκπνξεχεηαη ε
«ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΔ» γηα ινγαξηαζκφ ηεο «ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΔ» σο ηξίηεο. Ζ
πξνκήζεηα νξηδεηαη ζε πνζνζηφ 8% επί ηεο ηηκήο πσιήζεσο ησλ εκπνξεπκάησλ απφ
ηελ Δηαηξεία γηα ινγαξηαζκφ ηεο «ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΔ». Ζ ζχκβαζε ιχεηαη θαηφπηλ
θνηλνπνηήζεσο εγγξάθνπ θαηαγγειίαο, ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα επέξρνληαη 3
κήλεο κεηά ηελ άλσ θνηλνπνίεζε.
Β. Σελ απφ 2.1.08 ζχκβαζε πψιεζεο εκπνξεπκάησλ επί πξνκεζεία, δηαξθείαο έσο
31.12.08 (κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο γηα έλα ρξφλν ζην ηέινο θάζε έηνπο, εθφζνλ δελ
έρεη δεηεζεί ε ιχζε ή παχζε ηζρχνο ηεο), κε ηελ νπνία ζπκθσλήζεθε λα πσιεί ε
Δηαηξεία έλαληη πξνκήζεηαο νπνηαδήπνηε απφ ηα εκπνξεχκαηα πνπ εκπνξεχεηαη ε
«ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΔ» γηα ινγαξηαζκφ ηεο «ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΔ» σο ηξίηεο. Ζ
πξνκήζεηα νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο ηηκήο πσιήζεσο ησλ εκπνξεπκάησλ απφ
ηελ Δηαηξεία γηα ινγαξηαζκφ ηεο «ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΔ». Ζ ζχκβαζε ιχεηαη θαηφπηλ
θνηλνπνηήζεσο εγγξάθνπ θαηαγγειίαο, ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα επέξρνληαη 3
κήλεο κεηά ηελ άλσ θνηλνπνίεζε.
εκεηψλνπκε φηη δελ πξνβιέπεηαη ξεηψο φηη ε δεχηεξε ζχκβαζε ππεγξάθε πξνο
αληηθαηάζηαζε ηεο πξψηεο.
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Γ. Σo απφ 2.4.08 Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ, δηα ηνπ νπνίνπ ε εηαηξεία ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΚΖ
ΔΝΧΗ
ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ
ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ
ΑΔΒΔΑΠΟΘΖΚΔΤΔΗ (LOGISTICS), ε νπνία έρεη ήδε απνξξνθεζεί από ηελ
Δηαηξεία, αλέιαβε λα παξέρεη πξνο ηελ INTERWOOD ΑΔ ππεξεζίεο απνζήθεπζεο,
δηαθίλεζεο θαη θφξησζεο-εθθφξησζε εκπνξεπκάησλ. Ζ ζχκβαζε ζα αλαλεψλεηαη
απηνδηθαίσο γηα έλα έηνο θάζε θνξά αλ νπνηνδήπνηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ
δειψζεη εγγξάθσο πξνο ην άιιν φηη δελ επηζπκεί ηελ αλαλέσζε απηή. Σν πνζφ ηεο
ακνηβήο γηα ηηο ππεξεζίεο ππνινγίδεηαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) κήλα θαη
πξνζδηνξίδεηαη αλά θπβηθφ ή ηξέρνλ κέηξν εκπνξεχκαηνο κε βάζε ηνλ ηηκνθαηάινγν
πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζχκβαζε.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗV
ΤΜΒΑΔΗ ΜΔΣΟΥΧΝ
Γελ εηέζεζαλ ππ φςηλ καο νπνηαζδήπνηε θχζεσο ζπκβάζεηο ζπλαθζείζεο κεηαμχ ησλ
κεηφρσλ ξπζκίδνπζεο ηηο ζρέζεηο ηνπο ή πξνβιέπνπζεο δηθαηψκαηα ή/θαη
ππνρξεψζεηο ησλ κεηφρσλ έλαληη ηεο εηαηξείαο θαηά παξέθθιηζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ
απφ ην θαηαζηαηηθφ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ V
ΓΗΚΑΣΗΚΔ ΔΚΚΡΔΜΟΣΖΣΔ
Σέζεθε ππφςε καο ε απφ 10 Οθησβξίνπ 2009 επηζηνιή κεηά ζπλεκκέλνπ θαηαιφγνπ
ηνπ θ. Γξεγνξίνπ Φαιηήξα, λνκηθνχ ζπκβνχινπ ηεο Δηαηξίαο, ζρεηηθά κε ηηο
εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζην παξφλ
έγγξαθν θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηνχ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ VI
ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ
1. Ζ Δηαηξεία απφ ηεο ζπζηάζεσο ηεο θαη κέρξη ηελ 27/7/2009 δελ έρεη θεξπρζεί ζε
θαηάζηαζε πησρεύζεσο νύηε εθθξεκεί ελαληίνλ ηεο αίηεζε έσο ηελ 20/7/2009 γηα
λα θεξπρζεί ζε πηψρεπζε (πηζηνπνηεηηθά Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ ππ‟ αξ. 40745/2009
θαη 26453/2009 θαη αληίζηνηρα).
2. Ζ Δηαηξεία απφ ηεο ζπζηάζεσο ηεο θαη κέρξη ηελ 27/7/2009 δελ έρεη ηεζεί ππό
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε νύηε εθθξεκεί ηέηνηα αίηεζε ( πηζηνπνηεηηθφ
Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ ππ‟ αξηζκ. 13021/2009).
2. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηε ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία «ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟΗ ΑΔ
ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΞΤΛΟΤ»
πγθεθξηκέλα καο ππεβιήζεζαλ πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ ππ‟αξηζκ.
3978/8.10.09 πεξί κε πησρεύζεσο θαη πεξί κε πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο γηα
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θήξπμε πηώρεπζεο, πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ ππ‟αξηζκ. 1748/9.10.09
πεξί κε ζέζεσο ή θαηάζεζεο αίηεζεο γηα ζέζε ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη
πηζηνπνηεηηθφ Δθεηείνπ Παηξψλ ππ‟αξηζκ. 1252/9.10.09 πεξί κε ζέζεσο θαη πεξί
κε θαηάζεζεο αίηεζεο γηα ζέζε ζε εηδηθή-αλαγθαζηηθή εθθαζάξηζε.
ΠΔΡΗΛΖΦΖ – ΠΟΡΗΜΑ ΝΟΜΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
Ζ παξνχζα έθζεζε λνκηθνχ ειέγρνπ (ζην εμήο: «ε Έθζεζε») ζπληάρζεθε ζην
πιαίζην εληνιήο πνπ δφζεθε ζην γξαθείν Λακπαδάξηνο θαη πλεξγάηεο απφ ηελ
Σξάπεδα Πεηξαηψο ελ φςεη ηεο ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε ηεο εηαηξείαο
«INTEΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ
ΞΤΛΔΗΑ» απφ ηελ εηαηξεία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλψλπκε Σερληθή
Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία».
ηελ παξνχζα έθζεζε εμεηάζζεθε ε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία
«ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλψλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή
Δηαηξεία» (ζην εμήο «ε Δηαηξεία»), θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ζχζηαζή ηεο
έσο ζήκεξα. Βάζε ηεο Έθζεζεο απνηέιεζαλ ηα έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά, δειψζεηο
θαη ινηπά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο επηκέξνπο ελφηεηέο ηεο θαη ηα νπνία
ηέζεθαλ ζηε δηάζεζή καο απφ ηελ Δηαηξία, ζε ηθαλνπνίεζε ζρεηηθνχ αηηήκαηφο καο.
Ζ παξνχζα Έθζεζε ηειεί ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο γλεζηφηεηαο, πιεξφηεηαο θαη
αθξίβεηαο ησλ ρνξεγεζέλησλ απφ ηελ Δηαηξία εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθψλ,
δειψζεσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ηεο χπαξμεο θαη αθξίβεηαο ησλ
γεγνλφησλ ή λνκηθψλ ζρέζεσλ πνπ βεβαηψλνληαη ή αλαθέξνληαη ζε απηά.
εκεηψλεηαη φηη ν λνκηθφο έιεγρνο επεθηάζεθε ζε φια ηα αληηθείκελα ηα νπνία
ζεσξήζεθαλ νπζηψδε. εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη ν δηελεξγεζείο λνκηθφο έιεγρνο δελ
έρεη επηθεληξσζεί ζε ζηνηρεία ηα νπνία άπηνληαη ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνξνινγηθνχ
ειέγρνπ.
πκπεξαζκαηηθά, απφ ηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε, αλ θαη έρνπλ εθθξαζζεί
παξαηεξήζεηο θαη επηθπιάμεηο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο Έθζεζεο, βεβαηψλεηαη
φηη:
-Σα ζηνηρεία πνπ ειέγρζεθαλ είλαη επαξθή γηα ηνλ πιήξε λνκηθφ έιεγρν ηεο
Δηαηξείαο θαη ηπρφλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξηψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα
εληνιή θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 809/2004 ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.
-Ζ λνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαη θάζε ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ εηαηξίαο,
είλαη ζχκθσλε κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ζηνπο νπνίνπο ππφθεηηαη,
ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ ίδξπζε θαη ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο ιεηηνπξγία.
-Γελ πξνέθπςε γεγνλφο ή άιιν ζηνηρείν πνπ λα εκπνδίδεη απφ λνκηθή άπνςε ηελ
εηζαγσγή ησλ λέσλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζηελ θαηεγνξία «Μεζαίαο θαη Μηθξήο
Κεθαιαηνπνίεζεο» ηνπ Υ.Α. θαη ηεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο ηνπο,
έηζη φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή λνκνζεζία θαη ζηνλ Καλνληζκφ
Λεηηνπξγίαο ηνπ Υ.Α.
-Ζ Δηαηξία δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, νχηε
εθθξεκνχλ θαηά απηήο αηηήζεηο πηψρεπζεο. Οη άδεηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δελ έρνπλ
αλαθιεζεί θαη δελ έρεη ιεθζεί απφθαζε πεξί ιχζεο ή εθθαζάξηζήο ηεο.
-Γελ ππάξρνπλ άιια ζηνηρεία θαη δελ έρνπλ ζπκβεί γεγνλφηα λνκηθήο θχζεο, πέξαλ
απηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Έγγξαθν, ηα νπνία δχλαληαη λα έρνπλ ή έρνπλ άκεζα
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ή έκκεζα ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ εθηίκεζε ηεο πεξηνπζίαο, ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ησλ απνηειεζκάησλ, ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ησλ
πξννπηηθψλ ηεο Δηαηξείαο.
-Ζ λνκηθή θαηάζηαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο είλαη ζχκθσλε κε ηνπο λφκνπο
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ζηνπο νπνίνπο ππφθεηληαη.
-Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκεο θαη πιήξσο
απνπιεξσκέλεο
-Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο κεηφρσλ πνπ λα πεξηνξίδνπλ ηελ ειεχζεξε
δηαπξαγκαηεπζηκφηεηα ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο.
-Ζ δηαλνκή ηνπ κεξίζκαηνο ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο είλαη
ζχκθσλε κε ην λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο θαη κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ
παξαπάλσ κεξίζκαηνο, δελ ππάξρνπλ άιιεο απαηηήζεηο απφ ηνπο θαηφρνπο ησλ
πξνλνκηνχρσλ κεηφρσλ βάζεη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ εηαηξηθνχ
λφκνπ, φπσο ηζρχεη.
-Ζ Δηαηξία είλαη θνξνινγηθά ελήκεξε έλαληη ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη
αζθαιηζηηθά έλαληη ησλ αξκφδησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ.
-Ζ Δηαηξεία έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε
ζχκθσλα κε ην Ν. 3016/2002, φπσο ηζρχεη.
-Ζ Δηαηξεία έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο λνκνζεζίαο,
φπσο ηζρχνπλ.
-Ζ δηαδηθαζία ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε ηεο εηαηξείαο «INTEΡΓΟΤΝΣ
ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ» απφ ηελ
Δηαηξεία ζπληειείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ηνπ
Ν.2166/1993, ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Υ.Α. θαη ηε ινηπή ρξεκαηηζηεξηαθή λνκνζεζία
φπσο ηζρχεη θαη έρνπλ πιεξσζεί φιεο νη ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ
παξαπάλσ λνκνζεζία.
-Σν Έγγξαθν ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ)
αξηζ. 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.
Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Έγγξαθν θαη άπηνληαη ηνπ Ννκηθνχ Διέγρνπ
είλαη αιεζείο θαη δελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ λα αιινηψλνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπ.
Σέινο δειψλεηαη φηη ην Γηθεγνξηθφ Γξαθείν ΛΑΜΠΑΓΑΡΗΟ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ
θαη νη εηαίξνη ή ζπλεξγάηεο ηνπ δελ ζπλδένληαη θαη δελ δηαηεξνχλ νπνηνδήπνηε
ζπκθέξνλ ή ζρέζε κε ηελ Δηαηξεία θαη ηηο ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο ηεο θαη ζπλαηλνχλ:
α) γηα ηε δηάζεζε απφ ηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο ηεο έθζεζεο ηνπ λνκηθνχ
ειέγρνπ, ζην επελδπηηθφ θνηλφ,
β) γηα ηελ παξάζεζε ζην Έγγξαθν ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο έθζεζεο λνκηθνχ
ειέγρνπ (θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο πιεξνθφξεζεο πεξηιακβάλεηαη ζε απηήλ θαη
θξηζεί απαξαίηεην λα ζπκπεξηιεθζεί ζην Έγγξαθν).
Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2009
Γηθεγφξνο Αζελψλ,
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