
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 2 

ΔΕΥΤΕΡΑ 21-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-2013 

 

Σήμερα, την 21
η
 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής 

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

στο χωριό Άβατο της Δημοτικής Ενότητας Τοπείρου της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, 

συνήλθαν στην Έδρα αυτής μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή σε Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση. 

 

Εταίροι:  1)Ο Αλεξανδρίδης Κωνσταντίνος του Φωτίου, με τριάντα έξι (36) εταιρικά 

μερίδια,  

2)Ο Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου, με τριάντα έξι (36) 

εταιρικά μερίδια 

3)Η Αλεξανδρίδη Μαργαρίτα του Κωνσταντίνου, με τριάντα έξι (36) 

εταιρικά μερίδια 

4)Η Θεοφιλίδη Μυρτώ του Σταύρου, με δεκαοκτώ (18) εταιρικά μερίδια 

5)Ο Νιάρχος Ανδρέας του Φωτίου, με δεκαοκτώ (18) εταιρικά μερίδια 

6)Η Γιάντσιου Νικολέττα του Μάρκου, με εννέα (9) εταιρικά μερίδια 

7)Ο Συμεωνίδης Νικόλαος του Φοίβου, με εννέα (9) εταιρικά μερίδια 

 

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)  Εισδοχή νέων εταίρων στην Εταιρεία 

β) Αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας  

 

Οι εταίροι αποφάσισαν ομόφωνα τα εξής: 

 

α) την εισδοχή νέων εταίρων στην Εταιρεία, ήτοι των: 

 

1) Καλογιάννη Δημήτριου του Ιωάννη και της Κατίνας 

2) Σαρρή Λύσανδρου του Εμμανουήλ και της Θάλειας 

3) Σαρρή Κλειούς του Εμμανουήλ και της Θάλειας 

4) Ρίζου Χριστόφορου του Κωνσταντίνου και της Μαρίας  

 5) Μπόγδη Αθανασίου του Γεωργίου και της Έλλης  

 6) Θεοδωρόπουλου Παναγιώτη του Ορέστη και της Παρασκευής 

 7) Αλεξανδρίδη Ευθυμίας του Δημητρίου και της Δήμητρας  

 

β) την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά δεκατέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα 

ευρώ (14.130,00 €) με την έκδοση τετρακοσίων εβδομήντα ενός (471) νέων εταιρικών 

μεριδίων, αξίας τριάντα ευρώ (30 €) το καθένα. Το ως άνω εξ ευρώ δεκατεσσάρων χιλιάδων 

εκατόν τριάντα (14.130,00 €) θα καταβλήθει ολόκληρο σε μετρητά στο Ταμείο της 

Εταιρείας, από μεν τους υφιστάμενους εταίρους και πλέον δε και από τους νέους εταίρους, 

ως εξής: 

 2.1 Ο εκ των εταίρων Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης του Φωτίου και της Μαργαρίτας 

θα καταβάλει χίλια εννιακόσια είκοσι ευρώ (1.920,00 €) και θα λάβει εξήντα τέσσερα (64) 

εταιρικά μερίδια, αξίας του κεθενός τριάντα ευρώ (30 €). 



 2.2 Ο εκ των εταίρων Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης του Κωνσταντίνου και της 

Ευθυμίας θα καταβάλει χίλια εννιακόσια είκοσι ευρώ (1.920,00 €) και θα λάβει εξήντα 

τέσσερα (64) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €). 

2.3 Η εκ των εταίρων Μαργαρίτα Αλεξανδρίδη του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας 

θα καταβάλει χίλια τετρακόσια εβδομήντα ευρώ (1.470,00 €) και θα λάβει σαράντα εννέα 

(49) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €). 

2.4 Η εκ των εταίρων Μυρτώ Θεοφιλίδη του Σταύρου και της Ελένης θα καταβάλει 

διακόσια δέκα ευρώ (210,00 €) και θα λάβει επτά (7) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός 

τριάντα ευρώ (30 €). 

2.5 Ο εκ των εταίρων Ανδρέας Νιάρχος του Φωτίου και της Ελένης θα καταβάλει 

τετρακόσια είκοσι ευρώ (420,00 €) και θα λάβει δεκατέσσερα (14) εταιρικά μερίδια, αξίας 

του καθενός τριάντα ευρώ (30 €). 

2.6 Η εκ των εταίρων Νικολέττα Γιάντσιου του Μάρκου και της Αθανασίας θα 

καταβάλει τετρακόσια ογδόντα ευρώ (480,00 €) και θα λάβει δεκαέξι (16) εταιρικά μερίδια, 

αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €). 

2.7 Ο εκ των εταίρων Νικόλαος Συμεωνίδης του Φοίβου και της Μαρίνας θα 

καταβάλει τετρακόσια ογδόντα ευρώ (480,00 €) και θα λάβει δεκαέξι (16) εταιρικά μερίδια, 

αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €). 

2.8 Ο εκ των νέων εταίρων Δημήτριος Καλογιάννης του Ιωάννη και της Κατίνας θα 

καταβάλει χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) και θα λάβει πενήντα (50) εταιρικά μερίδια, 

αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €). 

2.9 Ο εκ των νέων εταίρων Λύσανδρος Σαρρής του Εμμανουήλ και της Θάλειας θα 

καταβάλει τριακόσια ενενήντα ευρώ (390,00 €) και θα λάβει δεκατρία (13) εταιρικά 

μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €). 

2.10 Η εκ των νέων εταίρων Κλειώ Σαρρή του Εμμανουήλ και της Θάλειας θα 

καταβάλει τριακόσια ενενήντα ευρώ (390,00 €) και θα λάβει δεκατρία (13) εταιρικά 

μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €). 

2.11 Ο εκ των νέων εταίρων Χριστόφορος Ρίζος του Κωνσταντίνου και της Μαρίας 

θα καταβάλει τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000,00 €) και θα λάβει εκατό (100) εταιρικά μερίδια, 

αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €). 

2.12 Ο εκ των νέων εταίρων Αθανάσιος Μπόγδης του Γεωργίου και της Έλλης θα 

καταβάλει επτακόσια πενήντα ευρώ (750,00 €) και θα λάβει είκοσι πέντε (25) εταιρικά 

μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €). 

2.13 Ο εκ των νέων εταίρων Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος του Ορέστη και της 

Παρασκευής θα καταβάλει επτακόσια πενήντα ευρώ (750,00 €) και θα λάβει είκοσι πέντε 

(25) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €). 

2.14 Η εκ των νέων εταίρων Ευθυμία Αλεξανδρίδη του Δημητρίου και της Δήμητρας 

θα καταβάλει τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00 €) και θα λάβει δεκαπέντε (15) εταιρικά 

μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €). 

 

Έτσι μετά την αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας, αυτό θα ανέρχεται στο ποσό των 

δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ευρώ (19.530,00 €), διαιρούμενο σε εξακόσια 

πενήντα ένα (651) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) το καθένα και 

καθένας από τους εταίρους θα μετέχει στην εταιρεία ως εξής: 

 - Ο Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης του Φωτίου και της Μαργαρίτας θα κατέχει εκατό 

(100) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €), 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 εκατό (100) 

ψήφους.  

- Ο Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας θα κατέχει εκατό 

(100) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €), 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 εκατό (100) 

ψήφους. 

- Η Μαργαρίτα Αλεξανδρίδη του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας θα κατέχει 

ογδόντα πέντε (85) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα 

ευρώ (2.550,00 €), 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 ογδόντα πέντε (85) 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 3,84 % 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 7,68 % 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 Νικολέττα Γιάντσιου του Μάρκου και της Αθανασίας θα κατέχει είκοσι πέντε 

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

αντιστοιχούν στο 3,84 % 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 Νικόλαος Συμεωνίδης του Φοίβου και της Μαρίνας θα κατέχει είκοσι πέντε (25) 

εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00 €), 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 είκοσι πέντε 

(25) ψήφους. 

- Ο Δημήτριος Καλογιάννης του Ιωάννου και της Κατίνας θα κατέχει πενήντα (50) 

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

αντιστοιχούν στο 7,68 % 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 Λύσανδρος Σαρρής του Εμμανουήλ και της Θάλειας θα κατέχει δεκατρία (13) 

εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας τριακοσίων ενενήντα ευρώ (390,00 €), τα οποία θα 

αντιστοιχούν στο 2,00 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη 

μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και έχει στην συνέλευση των εταίρων δεκατρείς (13) 

ψήφους. 

- Η Κλειώ Σαρρή του Εμμανουήλ και της Θάλειας θα κατέχει δεκατρία (13) εταιρικά 

μερίδια συνολικής αξίας τριακοσίων ενενήντα ευρώ (390,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν 

στο 2,00 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα 

συμμετοχής της στην εταιρεία και έχει στην συνέλευση των εταίρων δεκατρείς (13) 

ψήφους. 

- Ο Χριστόφορος Ρίζος του Κωνσταντίνου και της Μαρίας θα κατέχει εκατό (100) 

εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €), 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 εκατό (100) 

ψήφους. 

- Ο Αθανάσιος Μπόγδης του Γεωργίου και της Έλλης θα κατέχει είκοσι πέντε (25) 

εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00 €), 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 είκοσι πέντε 

(25) ψήφους. 

- Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος του Ορέστη και της Παρασκευής κατέχει είκοσι 

πέντε (25) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00 €), 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 είκοσι πέντε 

(25) ψήφους. 

- Η Ευθυμία Αλεξανδρίδη του Δημητρίου και της Δήμητρας θα κατέχει δεκαπέντε 

(15) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450,00 €), 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 δεκαπέντε 

(15) ψήφους. 

 

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

υπογράφεται το παρόν πρακτικό. 

 
Το παρόν αποτελεί Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών της Εταιρείας. 

 
Ο ∆ιαχειριστής 

 
 
 
 
 
 
 

Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης 
 


