
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 5 

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 

 

Την 23η Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής 

Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ι.Κ.Ε.» που εδρεύει 

στην Κομοτηνή, Λεωφόρος Ηρώων 7, συνήλθαν στην Αθήνα μετά από πρόσκληση του 

Διαχειριστή σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή μέσω 

εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων οι Εταίροι της εταιρείας:  

 

1)Ο Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης του Φωτίου και της Μαργαρίτας, με διακόσια πενήντα 

(250) εταιρικά μερίδια και διακόσιες πενήντα (250) ψήφους στην συνέλευση των 

εταίρων, 

2)Ο Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας, με διακόσια (200) 

εταιρικά μερίδια και διακόσιες (200) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων, 

3)Η Μαργαρίτα Αλεξανδρίδη του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας, με εκατόν εβδομήντα 

(170) εταιρικά μερίδια και εκατόν εβδομήντα (170) ψήφους στην συνέλευση των 

εταίρων, 

4)Η Μυρτώ Θεοφιλίδη του Σταύρου και της Ελένης, με είκοσι πέντε (25) εταιρικά 

μερίδια και είκοσι πέντε (25) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων, 

5)Ο Ανδρέας Νιάρχος του Φωτίου και της Ελένης, με πενήντα (50) εταιρικά μερίδια και 

πενήντα (50) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων, 

6)Η Νικολέττα Γιάντσιου του Μάρκου και της Αθανασίας, με είκοσι πέντε (25) εταιρικά 

μερίδια και είκοσι πέντε (25) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων, 

7)Ο Νικόλαος Συμεωνίδης του Φοίβου και της Μαρίνας, με είκοσι πέντε (25) εταιρικά 

μερίδια και είκοσι πέντε (25) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων,  

8)Ο Δημήτριος Καλογιάννης του Ιωάννου και της Κατίνας, με εκατόν είκοσι πέντε (125) 

εταιρικά μερίδια και εκατόν είκοσι πέντε (125) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων, 

9)Ο Λύσανδρος-Καλλίστρατος Σαρρής του Εμμανουήλ και της Θάλειας, με πενήντα ένα 

(51) εταιρικά μερίδια και πενήντα μία (51) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων, 

10)Η Κλειώ Σαρρή του Εμμανουήλ και της Θάλειας, με πενήντα ένα (51) εταιρικά 

μερίδια και πενήντα μία (51) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων, 

11)Ο Χριστόφορος Ρίζος του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, με διακόσια (200) εταιρικά 

μερίδια και διακόσιες (200) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων, 

12)Ο Αθανάσιος Μπόγδης του Γεωργίου και της Έλλης, με πενήντα (50) εταιρικά 

μερίδια και πενήντα (50) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων, 

13)Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος του Ορέστη και της Παρασκευής, με πενήντα (50) 

εταιρικά μερίδια και πενήντα (50) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων, 

14)Η Ευθυμία Αλεξανδρίδη του Δημητρίου και της Δήμητρας, με τριάντα (30) εταιρικά 

μερίδια και τριάντα (30) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων.  

 

 

Επιλέχθηκε ομόφωνα ως πρόεδρος της Συνέλευσης ο κ. Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος και 

γραμματέας ο κ. Αλεξανδρίδης Κωνσταντίνος και χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως 

ένσταση για τον τρόπο σύγκλησης και την συγκρότηση σε σώμα της Συνέλευσης, αυτή 

προχωρά στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

α) Έξοδος από την Εταιρεία των εταίρων Γιάντσιου Νικολέττας και Συμεωνίδη Νικόλαου, 

την οποία αιτήθηκαν εγγράφως την 14-02-2014 και διάθεση των μεριδίων που 

κατέχουν στην Εταιρεία.  

β) Μίσθωση ακινήτου στην Αθήνα, το οποίο θα λειτουργεί ως γραφείο της εταιρείας 



Οι εταίροι αποφάσισαν ομόφωνα τα εξής: 

 

α) Έγινε αποδεκτή η έξοδος των εταίρων Γιάντσιου Νικολέττας και Συμεωνίδη Νικόλαου και 

τα μερίδιά τους διατέθηκαν προς εξαγορά στους λοιπούς εταίρους, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στο Άρθρο 16 του Καταστατικού της εταιρείας. Οι εταίροι Σαρρής Λύσανδρος-

Καλλίστρατος και Σαρρή Κλειώ, ανέλαβαν, κατόπιν συμφωνίας των υπόλοιπων εταίρων, τα 

μερίδια των αποχωρούντων εταίρων, καταβάλλοντας σε αυτούς την ονομαστική τους αξία, 

ως εξής: 

 

- Ο Σαρρής Λύσανδρος-Καλλίστρατος του Εμμανουήλ και της Θάλειας αναλαμβάνει 

το σύνολο των είκοσι πέντε (25) εταιρικών μεριδίων, αξίας επτακοσίων πενήντα (750,00 €) 

που κατέχει στην Εταιρεία η Νικολέττα Γιάντσιου. Συνεπώς, θα κατέχει πλέον εβδομήντα έξι 

(76) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (2.280,00 €), 

τα οποία θα αντιστοιχούν στο 5,84 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα 

αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των 

εταίρων εβδομήντα έξι (76) ψήφους. 

 

- Η Σαρρή Κλειώ του Εμμανουήλ και της Θάλειας αναλαμβάνει το σύνολο των είκοσι 

πέντε (25) εταιρικών μεριδίων, αξίας επτακοσίων πενήντα (750,00 €) που κατέχει στην 

Εταιρεία ο Νικόλαος Συμεωνίδης. Συνεπώς, θα κατέχει πλέον εβδομήντα έξι (76) εταιρικά 

μερίδια συνολικής αξίας δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (2.280,00 €), τα οποία θα 

αντιστοιχούν στο 5,84 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη 

μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων εβδομήντα 

έξι (76) ψήφους. 

 

Μετά την έξοδο των εταίρων και την ανακατανομή των μεριδίων της εταιρείας, το συνολικό 

κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδων και εξήντα ευρώ (39.060,00 €), 

διαιρούμενο σε χίλια τριακόσια δύο (1.302) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα 

ευρώ (30 €) το καθένα και καθένας από τους εναπομείναντες εταίρους θα μετέχει στην 

εταιρεία ως εξής: 

 - Ο Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης του Φωτίου και της Μαργαρίτας θα κατέχει 

διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 

(7.500,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 19,20 % του συνόλου των μεριδίων της 

εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην 

συνέλευση των εταίρων διακόσιες πενήντα (250) ψήφους.  

- Ο Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας θα κατέχει 

διακόσια (200) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας έξη χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €), τα οποία 

θα αντιστοιχούν στο 15,36 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη 

μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων διακόσιες 

(200) ψήφους. 

- Η Μαργαρίτα Αλεξανδρίδη του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας θα κατέχει εκατόν 

εβδομήντα (170) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας πέντε χιλιάδων εκατό ευρώ (5.100,00 €), 

τα οποία θα αντιστοιχούν στο 13,06 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα 

αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των 

εταίρων εκατόν εβδομήντα (170) ψήφους. 

- Η Μυρτώ Θεοφιλίδη του Σταύρου και της Ελένης θα κατέχει είκοσι πέντε (25) 

εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00 €), τα οποία 

αντιστοιχούν στο 1,92 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη 

μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων είκοσι πέντε 

(25) ψήφους. 



- Ο Ανδρέας Νιάρχος του Φωτίου και της Ελένης θα κατέχει πενήντα (50) εταιρικά 

μερίδια συνολικής αξίας χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν 

στο 3,84 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα 

συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων πενήντα (50) 

ψήφους. 

- Ο Δημήτριος Καλογιάννης του Ιωάννου και της Κατίνας θα κατέχει εκατόν είκοσι 

πέντε (125) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ 

(3.750,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 9,60 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας 

και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των 

εταίρων εκατόν είκοσι πέντε (125) ψήφους. 

- Ο Λύσανδρος-Καλλίστρατος Σαρρής του Εμμανουήλ και της Θάλειας θα κατέχει 

εβδομήντα έξι (76) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα 

ευρώ (2.280,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 5,84 % του συνόλου των μεριδίων της 

εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην 

συνέλευση των εταίρων εβδομήντα έξι (76) ψήφους. 

- Η Κλειώ Σαρρή του Εμμανουήλ και της Θάλειας θα κατέχει εβδομήντα έξι (76) 

εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (2.280,00 €), τα 

οποία θα αντιστοιχούν στο 5,84 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα 

αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των 

εταίρων εβδομήντα έξι (76) ψήφους. 

- Ο Χριστόφορος Ρίζος του Κωνσταντίνου και της Μαρίας θα κατέχει διακόσια (200) 

εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν 

στο 15,36 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα 

συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων διακόσιες (200) 

ψήφους. 

- Ο Αθανάσιος Μπόγδης του Γεωργίου και της Έλλης θα κατέχει πενήντα (50) 

εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), τα οποία θα 

αντιστοιχούν στο 3,84 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη 

μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων πενήντα 

(50) ψήφους. 

- Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος του Ορέστη και της Παρασκευής θα κατέχει 

πενήντα (50) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), τα 

οποία θα αντιστοιχούν στο 3,84 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα 

αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των 

εταίρων πενήντα (50) ψήφους. 

- Η Ευθυμία Αλεξανδρίδη του Δημητρίου και της Δήμητρας θα κατέχει τριάντα (30) 

εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας εννιακοσίων ευρώ (900,00 €), τα οποία αντιστοιχούν στο 

2,30 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής 

της στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων τριάντα (30) ψήφους. 

 

 

β) Θα μισθωθεί διαμέρισμα στον δεύτερο πάνω από το ισόγειο όροφο οικοδομής επί της 

οδού Παπαδιαμαντοπούλου αριθμ. 61, ιδιοκτησίας Θεοχαρίδου Μαρίας του Κωνσταντίνου, 

το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως γραφείο της εταιρείας στην Αθήνα. 

  

 

 

 

 

 

 



Μετά ταύτα, καθώς δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίση και 

υπογράφεται το παρόν πρακτικό. 

 

 

Το παρόν αποτελεί Ακριβές Αντίγραφο από το  Ενιαίο Βιβλίο Πρακτικών Αποφάσεων των 

Εταίρων και Αποφάσεων της Διαχείρισης της Εταιρείας. 

 

Ο Διαχειριστής 

 


