
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Ν. 959/1979

                                ΕΥΡΩ είκοσι ενός χιλιάδων (21.000)

Στο Γάιο Παξών,  σήμερα την εικοστή πρώτη (21η),  του μηνός

Μαϊου  του έτους  δύο χιλιάδες  δέκα πέντε  2015  ημέρα της

εβδομάδος Πέμπτη, μεταξύ των:

1.  του  «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ  ΠΑΞΩΝ»,  με

έδρα  το  Γάιο  Παξών  και  Α.Φ.Μ.  096070810/Δ.Ο.Υ.

Κέρκυρας,   νομίμως  εκπροσωπουμένου  στο  παρόν  από  τον

Παντελή  Κουβά  του Σπυρίδωνος  και της  Ιουλιέτας,     που

γεννήθηκε στους Παξούς το έτος 1957 κατοίκου Γαϊου Παξών,

έλληνα υπηκόου, κατόχου  του  υπ' αριθ. ΑΔΤ Τα-361669  /3-3-

1999 εκδοθέντος  από το Α.Τ. Παξών ΑΦΜ 025119039 /Δ.Ο.Υ.

Παξών,  δυνάμει  του  υπ.  Αριθμ.  25/2014  πρακτικού

συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. του  «ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΞΩΝ», με εδρα το

Γαίο  Παξών  και  Α.Φ.Μ. 090114990/Δ.Ο.Υ.  Κέρκυρας,

νομίμως  εκπροσωπουμένου  στο  παρόν  από  τον   Διονύσιο

Βλαχόπουλο του  Σπυρίδωνος,    που γεννήθηκε στην Σπάρτη το

έτος 1970, κατοίκου Παξών, έλληνα υπηκόου, κατόχου  του  υπ'

αριθ.  ΑΔΤ  Ν-799039/20-12-1986  εκδοθέντος  από  το  Α.Τ.



Παξών, ΑΦΜ 044543409/Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας,   δυνάμει του υπ.

Αριθμ. 55/9-7-2014 πρακτικού του διοικητικού συμβουλίου. 

3.  του  Συλλόγου  με  την  επωνυμία  «ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ & ΕΞΟΧΙΚΩΝ

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ»,  με  έδρα  το  Γαίο  Παξών  και  Α.Φ.Μ.

80026305/Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας ,  νομίμως εκπροσωπουμένου από

τον   Σωτήριο  Σαρκαβάζη  του  Γεωργίου  και  της  Ειρήνης,

Α.Φ.Μ.  077361514,  Δ.Ο.Υ.  Παξών,  φυσιοθεραπευτή,  που

γεννήθηκε  στην  Κέρκυρα  το  έτος  1971,  και  κατοικεί  στους

Παξούς,  κάτοχος  του  Δελτίου  Αστυνομικής  Ταυτότητας  υπ'

αριθμόν ΑΒ 096570 που εκδόθηκε την 02-03-2006 από το Α. Τ

Παξών,  δυνάμει  του  υπ.  Αριθμ.  25/3-2-2014  πρακτικού  του

διοικητικού συμβουλίου.  

4. Παντελή Κουβά  του Σπυρίδωνος  και της Ιουλιέτας,    που

γεννήθηκε στους Παξούς το έτος 1957 κατοίκου Γαϊου Παξών,

έλληνα υπηκόου, κατόχου  του  υπ' αριθ. ΑΔΤ Τα-361669  /3-3-

1999 εκδοθέντος  από το Α.Τ. Παξών ΑΦΜ 025119039 /Δ.Ο.Υ.

Παξών, 

5. Χαράλαμπου Κάγκα  του Κωνσταντίνου  και της Αυγερινής,

που γεννήθηκε στους Παξούς το έτος 1951  κατοίκου Παξών,

έλληνα υπηκόου, κατόχου  του  υπ' αριθ. ΑΔΤ Φ-271416/2000

εκδοθέντος  από το  Α.Τ.  Παξών,  ΑΦΜ  022950041/Δ.Ο.Υ.

Παξών, 



6.   Ιωάννη  Βλαχόπουλου   του Γεωργίου  και της

Εμμανουελλάδας,    που γεννήθηκε στους Παξούς το έτος 1949

κατοίκου Παξών, έλληνα υπηκόου, κατόχου  του  υπ' αριθ. ΑΔΤ

Ν-799164/31-03-1989/Α.Τ.  Παξών,    Α.Φ.Μ.

014618345/Παξών. 

7.Βλαχόπουλου Αναστασίου  του Ιωάννη και της Χρυσούλας,

που γεννήθηκε στην  Αθήνα  το έτος  1983  κατοίκου  Παξών,

έλληνα υπηκόου  κατόχου  του  υπ' αριθ. ΑΔΤ ΑΖ 258942/27-

01-2008 εκδοθέντος  από το Α.Τ. Παξών,  ΑΦΜ 302201337/Α

Κέρκυρας, 

8.  Βλαχόπουλου Ευάγγελου του  Ιωάννη  και  της  Χρυσούλας,

που γεννήθηκε στην  Αθήνα  το έτος  1980,  κατοίκου  Παξών,

έλληνα υπηκόου, κατόχου  του  υπ' αριθ. ΑΔΤ Ν-799563/9-12-

199/ Δ.Α.  Κέρκυρας,    ΑΦΜ 062614212, 

9.  Αθανασίου  Κάγκα  του Ξενοφώντα  και της  Χριστοφόρας,

που γεννήθηκε στους Παξούς το έτος 1962 κατοίκου Παξών,

έλληνα  υπηκόου, κατόχου  του  υπ' αριθ. ΑΔΤ Φ-271465/5-07-

2001 εκδοθέντος  από το Α.Τ. Παξών, ΑΦΜ 042426547/Δ.Ο.Υ.

Παξών, 

10. Ελισάβετ  Σαρκαβάζη του Γεωργίου και της Ειρήνης,    που

γεννήθηκε στην  Κέρκυρα   το έτος 1974,  κατοίκου  Παξών,

ελληνίδας  υπηκόου, κατόχου  του  υπ' αριθ. ΑΔΤ Ν-799268/31-

8-1990/Α.Τ. Παξών, ΑΦΜ 064090689/Δ.Ο.Υ. Παξών, 



11. Σπυρίδωνα Βελλιανίτη του Πέτρου και της Ελλάδας,    που

γεννήθηκε στην  Κέρκυρα το έτος 1943,  κατοίκου  Κέρκυρας,

οδός Αρη Κασφίκη αρ. 23, έλληνα υπηκόου , κατόχου  του  υπ'

αριθ.  ΑΔΤ ΑΕ 296257/2007  εκδοθέντος  από  την  Υπ.  Ασφ.

Κέρκυρας,  ΑΦΜ 016637564/Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, 

12.  Σπυρίδωνος  Μπογδάνου  του Χαραλάμπους  και της

Ανθούλας,     που γεννήθηκε στους  Παξούς  το έτος 1958,

κατοίκου Παξών, έλληνα υπηκόου, κατόχου  του  υπ' αριθ. ΑΔΤ

ΑΙ-274032/01-02-2012 εκδοθέντος  από το Α.Τ. Παξών,  ΑΦΜ

008490015/Δ.Ο.Υ. Παξών, 

13. Χαριλάου Μπογδάνου του Χαραλάμπους και της Ανθούλας,

που γεννήθηκε στους Παξούς το έτος 1957  κατοίκου Παξών,

έλληνα  υπηκόου,  κατόχου  του  υπ'  αριθ.  ΑΔΤ ΑΕ 299997/6-

11-2007  εκδοθέντος  από το  Α.Τ.  Παξών,  ΑΦΜ

008490003/Δ.Ο.Υ. Παξών, 

14.  Νεκτάριου  Ζενεμπίση  του Ανέστη  και της  Μαγδαληνής,

που γεννήθηκε στους Παξούς το έτος 1971,  κατοίκου Παξών,

έλληνα υπηκόου, κατόχου  του  υπ' αριθ. ΑΔΤ ΑΗ-753036/15-

12-2009  εκδοθέντος  από το  Α.Τ.  Παξών,  ΑΦΜ

044543852/Δ.Ο.Υ.Παξών, 

15.  Χαράλαμπου  Δακουρά   του Αλκη-Σωτηρίου  και της

Ευριδίκης,    που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής το έτος

1985,  κατοίκου Παξών, έλληνα  υπηκόου,  κατόχου  του  υπ'



αριθ.  ΑΔΤ  Φ-271427/15-3-2001  εκδοθέντος  από το  Α.Τ.

Παξών, ΑΦΜ 30220082/Δ.Ο.Υ. Παξών, 

16. Ιωάννη Αρβανιτάκη του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας,

που γεννήθηκε στους  Παξούς  το έτος1953  κατοίκου  Παξών,

έλληνα υπηκόου, κατόχου  του  υπ' αριθ. ΑΔΤ ΑΑ 399912/2004

εκδοθέντος  από το  Α.Τ.  Παξών,  ΑΦΜ  021799025/Δ.Ο.Υ.

Παξών, 

17. Ανδρέα Μάστορα του Αγγελου και της Μαγδαληνής,    που

γεννήθηκε στους  Παξούς  το έτος  1933  κατοίκου  Παξών,

έλληνα υπηκόου, κατόχου  του  υπ' αριθ. ΑΔΤ ΑΕ 299994/4-11-

2007 εκδοθέντος  από το Α.Τ. Παξών ΑΦΜ 012329503/Δ.Ο.Υ.

Παξών, 

18. Συμεώνος Κεϊκιδη  του Δημητρίου και της Μαρίας,    που

γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963 κατοίκου Παξών, έλληνα

υπηκόου, κατόχου  του  υπ' αριθ. ΑΔΤ ΑΒ 416999 εκδοθέντος

από το Α.Τ. Παξών στις  6/9/2006,   ΑΦΜ 040745760/Δ.Ο.Υ.

Κέρκυρας, 

19.  Δημητρίου  Κίντζιου  του Σπυρίδωνος  και της  Θεοδώρας,

που γεννήθηκε στην  Αθήνα  το έτος 1969,  κατοίκου  Παξών,

έλληνα  υπηκόου,  κατόχου  του  υπ'  αριθ.  ΑΔΤ Χ-109850/23-

01-2002  εκδοθέντος  από το  Α.Τ.  Παξών,  ΑΦΜ

056366220/Δ.Ο.Υ.Παξών, 



20. Χριστόδουλου Μακρή του Δημητρίου και της Αικατερίνης,

που γεννήθηκε στους Παξούς το έτος 1952,  κατοίκου Παξών,

έλληνα υπηκόου,  κατόχου  του  υπ' αριθ. ΑΔΤ ΑΒ-823958/13-

02-2007εκδοθέντος  από το  Α.Τ.  Παξών,  ΑΦΜ

021687734/Δ.Ο.Υ. Παξών, 

21.  Κωνσταντίνου  Αρβανιτάκη  του Χριστοδούλου  και της

Ιωάννας,     που γεννήθηκε στην  Κέρκυρα  το έτος  1983,

κατοίκου Παξών,  έλληνα  υπηκόου,  κατόχου  του  υπ'  αριθ.

ΑΔΤΦ-881181/7-8-2001εκδοθέντος  από Τ.Α.  Αργοστολίου,

ΑΦΜ118267178/Δ.Ο.Υ. Παξών, 

22. Κωνσταντίνου Πέτρου του Διονυσίου και της Αικατερίνης,

που γεννήθηκε στην  Αθήνα  το έτος 1979,  κατοίκου  Παξών,

έλληνα  υπηκόου, κατόχου  του  υπ' αριθ. ΑΔΤ Ν-799438/5-10-

1994  εκδοθέντος  από το  Α.Τ.  Παξών,  ΑΦΜ  049913278/

Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, 

23. Σταυρούλας Απέργη του Αναστασίου και της Ερικέτης, που

γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1965, κατοίκου Λάκκας Παξών,

ελληνίδας   υπηκόου,  κατόχου  του  υπ'  αριθ.  ΑΔΤ.  ΑΖ

753006/8-9-2008 εκδοθέντος  από το Α.Τ. Παξών και  ΑΦΜ.

044542879/Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας. 

24.  Γεωργίου-Μιχαήλ  Βλαχόπουλου  του  Νικολάου  και  της

Αγγελικής,     που γεννήθηκε στους  Παξούς  το έτος 1948,

κατοίκου Παξών, έλληνα   υπηκόου,  κατόχου  του  υπ'  αριθ.



ΑΔΤ  ΑΖ  031825/21-09-2007  εκδοθέντος  από  την  Ασφ.

Αθηνών,  ΑΦΜ 00921435/Δ.Ο.Υ. ΙΣΤ Αθηνών, 

25.  Θεοδώρας  Σκλιβανάκη,  του  Παντελή  και  της  Ελένης,

ελλνίδας  υπηκόου,  που  γεννήθηκε  το  1966  στην  Αθήνα  και

κατοικεί στην Ανάβυσσο Αττικής, κατόχου του ΑΔΤ με αριθμό

ΑΖ-115336/30-4-2008/Τ.Α.  Αναβύσσου  Αττικής,  Α.Φ.Μ.

036677370/Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, 

26. Ιωάννη Μακρή του Χριστοδούλου και της Ελένης, Α.Φ.Μ.

302201583, Δ.Ο.Υ. Παξών, ασφαλιστή, έλληνα υπηκόου, που

γεννήθηκε στην Κέρκυρα την 06-01-1985, και κατοικεί στους

Παξούς,  κάτοχο  του  Δελτίου  Αστυνομικής  Ταυτότητας  υπ'

αριθμόν Φ 271443 που εκδόθηκε την 03-04-2001 από το Α.Τ.

Παξών,, 

27.  Κωνσταντίνου  Αντίοχου  του  Σπυρίδωνος  και  της

Αικατερίνης,     εμπόρου, που γεννήθηκε στην Κέρκυρα το έτος

1963,  κατοίκου Παξών,  έλληνα  υπηκόου,  κατόχου  του  υπ'

αριθ.  ΑΔΤ  Ν-799404/10-3-1994/Α.Τ.  Παξών,  ΑΦΜ

025118737, Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, 

28.  Βασιλείου  Αρβανιτάκη  του  Σταύρου  και  της  Νίτοκρης,

που γεννήθηκε στους Παξούς το έτος 1945,  κατοίκου Παξών,

έλληνα υπηκόου,  κατόχου  του  υπ' αριθ. ΑΔΤ ΑΒ 331332/23-

06-2006  εκδοθέντος  από το  Α.Τ.  Παξών,  ΑΦΜ

038028604/Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, 



29. Αθανασίου Κοντάρη του Χριστοδούλου και της Ερασμίας,

που γεννήθηκε στους  Παξούς  το  1942,  κατοίκου  Παξών,

έλληνα υπηκόου, κατόχου  του  υπ' αριθ. ΑΔΤ Β-768403/13-10-

1961  εκδοθέντος  από το  Υ.Χ.  Παξών,  ΑΦΜ  017282090,

Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, 

30. Θεόφραστου Πέτρου του Δημητρίου και της Βαρβάρας, που

γεννήθηκε στην  Κέρκυρα  το έτος 1966,  κατοίκου  Παξών,

έλληνα υπηκόου, κατόχου  του  υπ' αριθ. ΑΔΤ ΑΒ 823936/2-12-

2006  εκδοθέντος  από το  Α.Τ.,  Παξών,  ΑΦΜ

042417213/Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, 

31. Διονυσίου Βλαχόπουλου του Σπυρίδωνος,    που γεννήθηκε

στην Σπάρτη το έτος 1970, κατοίκου Παξών, έλληνα υπηκόου,

κατόχου  του  υπ' αριθ. ΑΔΤ Ν-799039/20-12-1986 εκδοθέντος

από το Α.Τ. Παξών, ΑΦΜ 044543409/Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, 

32. Κωνσταντίνου Καραμπουρνιώτη του Ιωάννη και της Αννας,

που γεννήθηκε στη  Θεσσαλονίκη  το έτος  1951, κατοίκου

Παξών, έλληνα  υπηκόου,   κατόχου  του  υπ'  αριθ.  ΑΔΤ ΑΒ

823957/13-02-2007  εκδοθέντος  από το  Α.Τ.  Παξών,  ΑΦΜ

021687654/Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, 

33. Ευάγγελου Ζενεμπίση του Ιάσονος,    που γεννήθηκε στους

Παξούς  το έτος 1954,  κατοίκου  Κέρκυρας,  εθνική  οδός

Παλαιοκαστρίτσας  4-6,  έλληνα  υπήκοου,  κατόχου  του  υπ'



αριθ.  ΑΔΤ Τα-922784/10-12-1999/Υ.Α. Κέρκυρας και  ΑΦΜ

022946470/Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, 

34. Νέστορα Απέργη του Δημητρίου,     που γεννήθηκε στην

Κέρκυρα  το έτος  1976,  κατοίκου  Λάκκας  Παξών,  έλληνα

υπηκόου, κατόχου  του  υπ' αριθ. ΑΔΤ 399952/10-10-2005/Α.Τ.

Παξών ,και Α.Φ.Μ. 0637772212/Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, 

35.  Δημητρίου  Αρώνη  του  Παναγιώτη  και της  Χρυσούλας,

Α.Φ.Μ.  302209151,  Δ.Ο.Υ.  ΚΕΡΚΥΡΑΣ,  ελεύθερος

επαγγελματίας, έλληνας υπήκοος,  που γεννήθηκε στο Μαρούσι

Αττικής  την  22/03/1989,  και  κατοικεί  στη  Λάκκα  Παξών,

κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΑ

399919 που εκδόθηκε την 03/12/2004 από το Α Τ Παξών,     

36.  Νικόλαου  Μητσιάλη  του  Σωφρονίου  και  της  Μαίρης,

έλληνα υπήκοου,  που γεννήθηκε στην Κέρκυρα το έτος 1955,

κατοίκου  Ανω  Ηλιούπολης  Αττικής,  οδός Δροσίνη   αρ.  2,

έλληνα  υπηκόου, κατόχου  του  υπ' αριθ. ΑΔΤ ΑΙ 117537/22-

12-2009  εκδοθέντος  από το  Τ.Α.  Ηλιούπολης,  ΑΦΜ

033154447/Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, 

37.  Γρηγορίου  Μακρή  του  Παντελή  και  της  Ζαχαρούλας,

έλληνα υπήκου  Α.Φ.Μ. 078458475, Δ.Ο.Υ. Παξών, ελεύθερος

επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Κέρκυρα το έτος 1973, και

κατοικεί  στους  Παξούς,  κάτοχος  του  Δελτίου  Αστυνομικής



Ταυτότητας  υπ'αριθμόν  Ν  799134  που  εκδόθηκε  την  30-09-

1988  από το Α.Τ. Παξών, , 

38. ITALO (ΙΤΑΛΟ) BEDESCHI (ΜΠΕΝΤΕΣΚΙ) του Golfredo

(Γκολφρέντο)  και  της  Maddalena  (Μανταλένα),  Α.Φ.Μ.

302206505,  Δ.Ο.Υ.  Παξών,  επιχειρηματία,   ιταλού  υπηκόου,

που γεννήθηκε στο Solarolo (Σολαρόλο) της Ιταλίας την 15-11-

1946, και κατοικεί στην Ιταλία, οδός Porto Corsini – Ravenna –

Via Volano n.7 (Πόρτο Κορσίνι – Ραβένα – Βία Βολάνο ν.7),

κάτοχος  του  δελτίου  ιταλικής  ταυτότητας  υπ'  αριθμόν  AS

5571361  που  εκδόθηκε  την  01/02/2011  από  τις  αρμόδιες

ιταλικές αρχές, , 

39.  Βασιλείου Βλαχόπουλου του Παναγιώτη και της Ιωάννας,

Α.Φ.Μ. 012329306,  Δ.Ο.Υ.  Κέρκυρας,  συνταξιούχου,  έλληνα

υπήκοου,  που  γεννήθηκε  στους  Παξούς  την  02/06/1937,  και

κατοικεί  επίσης  στους  Παξούς,  κάτοχος  του  Δελτίου

Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΙ 274009 που εκδόθηκε

την 23/12/2011 από το Α.Τ. Παξών, 

40. Νικολάου Παπαδάτου, του Ιωάννη και της Ευφροσύνης, ο

οποίος γεννήθηκε το έτος 1958 στην Αθήνα και κατοικεί στο

Χολαργό  Αττικής,  κατόχου  του  Α.Δ.Τ.  ΑΚ  066921/24-11-

2011/Τ.Α. Χολαργού και Α.Φ.Μ. 019331280/Δ.Ο.Υ. Χολαργού,

41.  Σπυρίδωνος Τράνακα του Κωνσταντίνου και της Μαρίας,

έλληνα  υπήκοου,   Α.Φ.Μ.  030847688,  Δ.Ο.Υ.  ΠΑΞΩΝ,



συνταξιούχου  ΝΑΤ,  που  γεννήθηκε  στους  Παξούς  την

15/10/1940,  και  κατοικεί  επίσης  στους  Παξούς,  κατόχου  του

Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'  αριθμόν Ν 799449 που

εκδόθηκε την 05/12/1994 από το Α.Τ. Παξών, 

42. Αγγελου  Μάστορα  του  Ιωάννη  και  της  Αρετής,  Α.Φ.Μ.

025119076, Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, έλληνα υπηκόου,  εμπόρου, που

γεννήθηκε  στη  Λάκκα Παξών το  1958,  και  κατοικεί  ομοίως,

κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΕ

299970  που  εκδόθηκε  την  9/10/2007  από  το  Α.Τ  Παξών.οι

οποίοι στο εξής θα αποκαλούνται χάριν συντομίας «οι Ιδρυτές»

συμφωνούν,  συνομολογούν και γίνονται αμοιβαίως μεταξύ

των αποδεκτά τα ακόλουθα:

1.  ΣΥΣΤΑΣΗ     ΝΑΥΤΙΚΗΣ     ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   

Συνιστάται Ναυτική Εταιρεία με το Νόμο 959/1979  ,  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τους Ν.  1892/31-07-

1990  και Ν. 2987/21-02-2002,  διεπόμενη από τους κατωτέρω

όρους και συμφωνίες υπό τους οποίους ταύτη λειτουργεί, και οι

οποίοι γίνονται αποδεκτοί από όλους τους Ιδρυτές.

2.  ΕΠΩΝΥΜΙΑ     ΕΔΡΑ  ,    ΣΚΟΠΟΣ     ΚΑΙ     ΔΙΑΡΚΕΙΑ     ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ    

2.1.

2.1.1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι:



 "ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΞΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" που θα

αναφέρεται στην αγγλική γλώσσα ως:" PAXOS  LINES

MΑRITIME COMPANY".

2.2.

2.2.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται το  Δημοτικό  Διαμέρισμα

Γαϊου  του  Δήμου  Παξών. Με απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου της εταιρείας μπορεί να ιδρυθούν οπουδήποτε στην

Ελλάδα ή στην αλλοδαπή υποκαταστήματα ή γραφεία της

εταιρείας.

2.3.

2.3.1. Αποκλειστικός σκοπός της εταιρείας είναι η κυριότητα,

Ελληνικών  εμπορικών  πλοίων,  η  εκμετάλλευση  ή  διαχείριση

ελληνικών ή ξένης σημαίας εμπορικών πλοίων.

 2.3.2. Για την επιδίωξη του παραπάνω σκοπού η εταιρεία

μπορεί να συνιστά ή να συμμετέχει σε άλλες ναυτικές εταιρίες

του Ν. 959/1979.

2.4.

2.4.1. Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από του χρόνου

καταχώρισης της παρούσας εταιρικής σύμβασης στο Μητρώο

Ναυτικών Εταιριών και περατούται την 31-12-2063.

2.4.2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που

λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5.5.2. της παρούσας η

διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί.



3.  ΕΤΑΙΡΙΚΟ     ΚΕΦΑΛΑΙΟ   ,   ΜΕΤΟΧΕΣ  ,   ΜΕΤΟΧΟΙ   

3.1.

3.1.1.  Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε ευρώ είκοσι  μία

χιλιάδες  (21.000)  και διαιρείται σε  διακόσιες  δέκα   (210)

ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας εκατό

ευρώ (100).

3.1.2. Το εταιρικό κεφάλαιο  κατεβλήθη όπως ορίζεται στην

παρ. 9.4 του παρόντος.

3.1.3 Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται

σύμφωνα με την παρ.  5.5.2.  του παρόντος να αυξήσει το

εταιρικό κεφάλαιο μέχρι του ποσού των ευρώ  δέκα  πέντε

εκατομμυρίων (15.000.000,00)  πλέον του ήδη καταβληθέντος

με έκδοση νέων μετοχών. 

3.1.4. Το ίδιο δικαίωμα αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου αλλά

μόνο μέχρι του ποσού των ευρώ ενός εκατομμυρίου

(1.000.000,00)  πλέον του ήδη καταβληθέντος με έκδοση νέων

μετοχών έχει και το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που

λαμβάνεται σύμφωνα με την παρ. 4.8.1. του παρόντος. 

3.1.5. Οι αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου που προβλέπονται

από τις παρ.  3.1.3.  και 3.1.4.  του παρόντος δεν αποτελούν

τροποποιήσεις του καταστατικού.

3.1.6.  Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου

δίδεται δικαίωμα προτίμησης σε ποσοστό μέχρι 50% του νέου



κεφαλαίου υπέρ των κατά τον χρόνο της αύξησης αυτής

μετόχων της εταιρείας κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στο

υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. 

Στην  περίπτωση  μη  άσκησης  από  κάποιο  μέτοχο  του

δικαιώματος  προτίμησης  μέσα  στην  προθεσμία  που  ορίζεται

από  την  περί  αύξησης  απόφαση,  η  οποία  όμως  δεν  μπορεί

να  είναι  μικρότερη  από δέκα  (10) μέρες,  οι  μετοχές  που  δεν

καλύφθηκαν προσφέρονται  στους  μετόχους,   οι  οποίοι

άσκησαν  το  δικαίωμα τους,  κατά  αναλογία  της  συμμετοχής

τους  στο εταιρικό  κεφάλαιο  που  υπήρχε,  τηρουμένων των

περιορισμών ως προς την αγορά μετοχών που αναφέρεται στο

παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καλυφθεί

πλήρως η σκοπούμενη αύξηση,  η συνέχιση της εν λόγω

διαδικασίας θα αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση.   Το

εναπομείναν  τυχόν  ακάλυπτο  υπόλοιπο κεφάλαιο  διατίθεται

ελεύθερα  από το  διοικητικό  συμβούλιο  της  εταιρείας.

3.2.

3.2.1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και

μεταβιβάζονται με την παράδοση του τίτλου τους δια σχετικής

εγγραφής στο βιβλίο των μετόχων,  σύμφωνα με την ισχύουσα

κάθε φορά νομοθεσία.  Τα δικαιώματα εκ της μετοχής και επί

της μετοχής καθώς και οι εξ αυτής υποχρεώσεις



παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής σε οποιονδήποτε και αν

περιέλθει αυτός.

3.2.2. Σε περίπτωση κλοπής ,  απώλειας ή καταστροφής τίτλου

μετοχής μπορεί να ζητηθεί η ακύρωση αυτού και η έκδοση νέου

τίτλου ,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9  του Νόμου

959/1979 .

3.2.3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες.  Στην περίπτωση

συγκυριότητας σε μετοχή τα απορρέοντα από αυτή δικαιώματα

ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο η δε αντιπροσώπευση

προκύπτει από σχετικό έγγραφο που υπογράφεται απ’ όλους

τους συγκυρίους.  Μέχρι να οριστεί τέτοιος αντιπρόσωπος

αναστέλλεται η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων. 

3.2.4. Υπήκοοι ή νομικά πρόσωπα κρατών που δεν είναι μέλη

της Ε.Ε.  ή δεν ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο,

έγκυρα γίνονται,  ελεύθερα,  χωρίς κανένα περιορισμό,  κύριοι

μετοχών της εταιρείας μέχρι  ποσοστό  σαράντα  εννιά  στα

εκατό  (49%)  του εκάστοτε  εταιρικού  κεφαλαίου, τηρουμένων

των περιορισμών που αναφέρονται στο άρθρο 9.1.  του

παρόντος.

3.2.5. Κάθε τίτλος μετοχών της εταιρείας μπορεί να παριστάνει

περισσότερες από μια μετοχές ύστερα από απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου.



3.2.6. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν στην εμπρόσθια όψη τα

εξής στοιχεία :  α)την επωνυμία και έδρα της εταιρείας και το

εταιρικό κεφάλαιο της,  β)την ημερομηνία έκδοσης του τίτλου,

γ) μνεία ότι είναι τίτλος ονομαστικής ή ονομαστικών  μετοχών,

δ)τους αύξοντες αριθμούς των υπό του τίτλου παρισταμένων

μετοχών και της ονομαστικής αξίας του,  ε)  μνεία για το

μεταβιβαστικό ή όχι αυτών σε αλλοδαπά φυσικά ή νομικά

πρόσωπα ,  στ)  τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού

Συμβουλίου και του Γραμματέα αυτού ή αντί του Γραμματέα

ενός εξουσιοδοτημένου γι’ αυτό Συμβούλου.

3.2.7. Σε οποιαδήποτε ή οποιεσδήποτε μετοχές της εταιρείας,

μεταβιβαστούν ή όχι σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτρέπεται

ελεύθερα η σύσταση ενεχύρου προς ασφάλεια απαιτήσεων

ξένων ή ελληνικών φυσικών ή νομικών προσώπων κατά της

εταιρείας ή άλλων τρίτων ξένων ή ελληνικών φυσικών ή

νομικών προσώπων.

3.3.

3.3.1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία

της μετοχής αυτού.

3.3.2. Κάθε μετοχή δίνει στον μέτοχο δικαίωμα μιας ψήφου στις

Γενικές Συνελεύσεις .

4   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ     ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   

4.1.



4.1.1.  Η εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται από Διοικητικό

Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7)  μέλη που εκλέγονται

από τη Γενική Συνέλευση.

4.1.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να

ανακληθούν και να αντικατασταθούν ελεύθερα και οποτεδήποτε

από τη Γενική Συνέλευση και είναι επανεκλέξιμα.

4.1.3. Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

καθορίζονται από τους Ιδρυτές και είναι τα αναφερόμενα στην

παρ. 9.5. του παρόντος.

4.2.

4.2.1.  Σε περίπτωση που εκκενωθεί θέση συμβούλου λόγω

παραίτησης θανάτου ή από οποιονδήποτε λόγω έκπτωσης,  όλα

τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν

δικαίωμα να εκλέξουν προσωρινό σύμβουλο μέχρι να λήξει η

θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.  Η εκλογή αυτή

υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη Γενική

Συνέλευση.  Οι πράξεις των συμβούλων που εκλέχθηκαν με

αυτόν τον τρόπο είναι έγκυρες και εάν ακόμα η εκλογή τους δεν

εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

4.3.

4.3.1. Η θητεία των συμβούλων είναι τριετής,  αρχίζει από την

εκλογή τους και τελειώνει όταν εκλεγεί νέο Διοικητικό



Συμβούλιο από την Γενική Συνέλευση που συνέρχεται τον

χρόνο που λήγει η θητεία τους.

4.3.2. Αν λήξει η θητεία των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου και για οποιονδήποτε λόγο δεν εκλεγεί νέο

Διοικητικό Συμβούλιο,  η θητεία του παλαιού παρατείνεται

αυτοδίκαια μέχρι να εκλεγεί νέο.

4.4.

4.4.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση μετά

την Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τα μέλη του, εκλέγει από τα

μέλη του τον Πρόεδρο ,  τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα

του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.4.2.  Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον

αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντα ο Αντιπρόεδρος ,  σε

περίπτωση δε που απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός ,  τότε τον

αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται

με απόφαση αυτού.

4.5.

4.5.1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος

αναπληρωτής του σύμφωνα με την πιο πάνω παράγραφο 4.4.2.

συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο,  προïσταται των

συνεδριάσεων και διευθύνει τις εργασίες αυτού και εκδίδει

κυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών των

συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.



4.5.2.Κυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών

Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδει επίσης ο Γραμματέας ή ειδικά

εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλος αυτού για

τις συνεδριάσεις στις οποίες αυτοί παρευρέθηκαν.

4.6.

4.6.1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της

εταιρίας.  Με απόφαση όμως του Διοικητικού Συμβουλίου

μπορεί να ορίζονται άλλοι τόποι συνεδριάσεων αυτού στην

Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

4.6.2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι

υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εάν

ζητηθεί αυτό με έγγραφη αίτηση μέλους αυτού μέσα σε είκοσι

(20) μέρες από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει να

ορίζονται τα θέματα που θα συζητηθούν.

4.7.

4.7.1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα αν

παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται το μισό συν ένα από τα

μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ωστόσο όμως ο αριθμός των

παρόντων ή των αντιπροσωπευομένων μελών δεν μπορεί να

είναι κατώτερος των τεσσάρων (4).  Για εξεύρεση του αριθμού

απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

4.7.2. Καθένας σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα

ακόμα σύμβουλο.



4.7.3. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να

ανατεθεί και σε μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  Η

ανωτέρω παράγραφος 4.7.2.  εφαρμόζεται ανάλογα και στην

περίπτωση αυτή.

4.8.

4.8.1. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβούλιο λαμβάνονται

με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκομένων και

αντιπροσωπευομένων μελών. 

4.8.2.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

καταχωρούνται σε πρακτικό που υπογράφεται από τα

παριστάμενα μέλη ή τους αντιπροσώπους αυτών.

4.8.3. Η προσυπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους

ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.9.

4.9.  Η αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τις

υπηρεσίες στην εταιρεία καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

4.10. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένα

να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για θέματα της εταιρίας,  που

έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως σύμβουλοι. 

4.11.



4.11.1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει

επί κάθε θέματος που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας στην

διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη γενικά του

σκοπού της εταιρίας συμπεριλαμβανομένης της  παροχής

εγγυήσεων και κάθε εμπράγματης ασφάλειας υπέρ άλλων

φυσικών ή νομικών προσώπων.

4.11.2. Από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου

εξαιρούνται μόνο θέματα που κατά τις διατάξεις του Ν.

959/1979  ή της εταιρικής σύμβασης υπάγονται στην

αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης .

4.12.

4.12.1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με

απόφαση του την άσκηση των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του

συμπεριλαμβανομένης και της εξουσίας της εξώδικης ή

δικαστικής εκπροσώπησης της εταιρείας ή την διενέργεια

συγκεκριμένων πράξεων σε ένα ή και περισσότερα μέλη του σε

υπαλλήλους της εταιρείας ή σε τρίτα φυσικά και νομικά

πρόσωπα,  καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των

εξουσιών αυτών.

Επίσης εφ’ όσον τούτο ρητά προβλέπεται στην απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου τα πιο πάνω πρόσωπα μπορούν να

αναθέτουν την άσκηση των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων που

δόθηκαν σε αυτά ή τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων σε



άλλα πρόσωπα,  δίδοντας σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα

με νόμιμο τύπο.

4.12.2.Η απόφαση που λαμβάνεται από το Διοικητικό

Συμβούλιο σύμφωνα με την πιο πάνω παρ. 4.12.1.  πρέπει να

καταχωρείται στο Μητρώο Ναυτικών Εταιριών.

4.12.3.Οι καταχωρήσεις στο Μητρώο Ναυτικών Εταιριών και

τα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με αυτές αποτελούν

πλήρη απόδειξη για τους εκπροσώπους της εταιρίας.

4.13.Οι πράξεις των οργάνων της εταιρίας μέσα στα όρια της

νόμιμης εξουσίας τους,  δεσμεύουν την εταιρία στους τρίτους

έστω και αν ακόμα οι πράξεις αυτές βρίσκονται εκτός του

εταιρικού σκοπού.

5.   ΓΕΝΙΚΗ     ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ     ΤΩΝ     ΜΕΤΟΧΩΝ

5.1.Η γενική συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει επί των

εξής θεμάτων:

5.1.1.α)τροποποιήσεων του καταστατικού

 β)εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

 γ)ανάκλησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

 δ)έγκρισης ισολογισμού και διάθεσης των κερδών

 ε)συγχώνευσης, παράτασης ή διάλυσης της εταιρίας

 στ)διορισμού εκκαθαριστών και

 ζ)απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

από κάθε ευθύνη.



5.2.1.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όποτε κρίνεται σκόπιμο,

διαφορετικά τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση.

5.2.2.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου.

5.2.3.Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας.

Επίσης η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε

άλλους τόπους,  στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό εφόσον

συμφωνούν γι’ αυτό όλοι οι μέτοχοι.

5.2.4.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που υπογράφεται

από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο

σύμφωνα με την πιο πάνω παράγραφο 4.4.2.  αναπληρωτή του

πρέπει να αναφέρει τον τόπο,  την χρονολογία και την ώρα της

συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

σύμφωνα με την σχετική απόφαση σύγκλησης του Διοικητικού

Συμβουλίου και αποστέλλεται ταχυδρομικώς με απόδειξη στην

αναγραφόμενη στο βιβλίο μετόχων διεύθυνση κάθε μετόχου.

Η ημερομηνία της σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, πρέπει

να απέχει τουλάχιστον τριάντα (30)  μέρες από την τελευταία,

σύμφωνα με την παραπάνω, δημοσίευση της πρόσκλησης.

5.2.5.Η μη τήρηση των διατυπώσεων των παραγράφων 5.2.2.

και 5.2.4.  καλύπτεται,  η δε Γενική Συνέλευση έγκυρα

συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις,  εφόσον παρίστανται ή



εκπροσωπούνται σ’ αυτήν όλοι οι μέτοχοι (αυτόκλητη καθολική

Γενική Συνέλευση).

5.3.

5.3.1. 1.  Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν  μέρος στη

Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους  των

μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην

Ελλάδα, τουλάχιστον (5) ολόκληρες ημέρες πριν απο εκείνη, για

την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2.  Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική

Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’ αυτή από

πρόσωπα που έχουν νόμιμα εξουσιοδοτήσει.

3.  Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα

νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων,  πρέπει να

καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5)  ολόκληρες

ημέρες πριν από την ημέρα  συνεδρίασης της Γενικής

Συνέλευσης.

4.  Μέτοχοι,  που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των

παραγραφών 1  και 3  του άρθρου αυτού,  μπορούν να πάρουν

μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο  μετά από άδειά της.



5.3.2.Συμβάσεις μεταξύ των μετόχων της εταιρείας για την

ψήφο τους στις Γενικές Συνελεύσεις επιτρέπονται.

5.4.

5.4.1.Η Γενική Συνέλευση τελεί σε απαρτία και συνεδριάζει

έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται

ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν

μεγαλύτερο από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου.

5.4.2.Αν δεν συντελεστεί απαρτία η Γενική Συνέλευση

συνέρχεται πάλι μετά είκοσι (20)  μέρες από το χρόνο που

ματαιώθηκε η συνεδρίαση και αν αυτή είναι αργία ή εξαιρετέα,

την επόμενη εργάσιμη μέρα χωρίς πρόσκληση ή δημοσίευση,

ευρίσκεται δε η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και

συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής διάταξης,

οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο εταιρικό

κεφάλαιο σε αυτή.

5.5.

5.5.1.Πριν από κάθε συζήτηση σε θέματα της ημερήσιας

διάταξης, η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται

σύμφωνα με την παρ.  5.5.2.  του παρόντος εκλέγει από τους

παριστάμενους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους Πρόεδρο

και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

5.5.2.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με

απόλυτη πλειοψηφία των μετόχων που εκπροσωπούνται σ’



αυτήν,  με την επιφύλαξη της περίπτωσης Β’ της παραγράφου

8.1.1. του παρόντος.

5.6.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλούμενα μετέχουν

στις συζητήσεις της Γενικής Συνέλευσης, στην λήψη όμως των

αποφάσεων συμμετέχουν μόνο αν είναι μέτοχοι ή εκπρόσωποι

μετόχων.

5.7.1.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε

Πρακτικό που συντάσσεται από τον Γραμματέα και

υπογράφεται από τους παρευρισκόμενους μετόχους ή τους

αντιπροσώπους τους.  Σε περίπτωση άρνησης κάποιου να

υπογράψει το Πρακτικό γίνεται μνεία γι’ αυτό.  Καθένας από

τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους δικαιούται να

ζητήσει την καταχώρηση στα πρακτικά περίληψης της άποψής

του που δηλώθηκε στη Γενική Συνέλευση.

5.7.2.Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης,

εκδίδουν από κοινού κυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα

Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης στην οποία παρευρίσκοντο

και εξετέλεσαν χρέη Προέδρου και Γραμματέα αντίστοιχα.

5.8.Η προσυπογραφή Πρακτικού από όλους τους μετόχους ή

τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης σ’ όλα έγκυρη και ισχυρή.

6.   ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ,   ΔΙΑΘΕΣΗ     ΚΕΡΔΩΝ  ,   ΕΛΕΓΧΟΣ

6.1.



6.1.1.Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει δε

την 1η μέρα κάθε Ιανουαρίου και λήγει την 31η μέρα κάθε

Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

6.1.2.Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με την

σύσταση της εταιρίας και λήγει την 31/12/2015 .

6.2.

6.2.1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό

Συμβούλιο συντάσσει είτε λογιστική κατάσταση ή ισολογισμό

που εμφανίζει την οικονομική θέση της εταιρείας με βάση τα

βιβλία που τηρούνται από την εταιρεία κατά την τελευταία μέρα

της εταιρικής χρήσης και στη συνέχεια υποβάλλει αυτόν για

έγκριση και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε

ευθύνη στην Γενική Συνέλευση.

6.3.Τα καθαρά κέρδη διατίθενται μετά από απόφαση της

Γενικής Συνέλευσης ελεύθερα χωρίς υποχρέωση για διανομή

μερίσματος ή σχηματισμό αποθεματικού.  Σε  περίπτωση  κατά

την  οποία  με  απόφαση  της  γενικής  συνέλευσης  προβλέπεται

διανομή  μερίσματος  στους  μετόχους,  τότε  οι καταβολές  που

γίνονται  με  την  απόφαση  αυτή  στους  μετόχους  θα  γίνονται

με  την  προσκόμιση  και  παράδοση  από  τους  μετόχους  των

σχετικών  μερισματαποδείξεων  των  οποίων  ο  αύξοντας

αριθμός  πρέπει  να  αναφέρεται στην  απόφαση  της  γενικής

συνέλευσης  για  την  διανομή  μερίσματος.  



6.4. Με  απόφαση  της  γενικής  συνέλευσης  μπορεί  να

ορισθεί  ότι ο  συντασσόμενος  ισολογισμός  από  το  διοικητικό

συμβούλιο  πριν  να  υποβληθεί για  έγκριση  στην  γενική

συνέλευση  πρέπει  να  έχει  προηγούμενα  ελεγχθεί  από

ελεγκτές  οργανωμένης  ελεγκτικής  επιχείρησης  και  να

συνοδεύεται  με  σχετική  έκθεση  αυτών.  Στην  παραπάνω

απόφαση  της  γενικής  συνέλευσης  μπορούν  να καθορίζονται

και  άλλες  λεπτομέρειες  ελέγχου.

7.   ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ     ΤΗΣ     ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

7.1.

7.1.1.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20  του

εταιρικού κεφαλαίου,  το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί

υποχρεωτικώς τη Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20)  ημερών

από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως. Εάν η αίτηση δεν γίνει

δεκτή,  η Γενική Συνέλευση της εταιρείας συγκαλείται με

απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της

εταιρείας, δικάζοντος κατά την διαδικασία των άρθρων 739 επ.

του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

7.1.2.Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20  του

εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως από τη Γενική

Συνέλευση επί τινός θέματος της ημερησίας διάταξης

αναβάλλεται μία φορά και για δέκα (10) το πολύ μέρες.

7.2.



7.2.1.Με αίτηση των μετόχων εκπροσωπούντων τα 3/20  του

εταιρικού κεφαλαίου, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της

εταιρείας,  δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 739 και

επ.  του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,  έχει τη δυνατότητα να

διατάξει έλεγχο της εταιρείας, εάν πιθανολογούνται ατασθαλίες

σε σχέση με την διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας.

7.2.2.Με απόφαση του το Δικαστήριο ορίζει τους Ελεγκτές

καθώς και τον χρόνο μέσα στον οποίο πρέπει να έχουν

ολοκληρώσει τον έλεγχο και κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο για τη

διεξαγωγή του ελέγχου.

7.2.3.Εάν διαταχθεί η διεξαγωγή ελέγχου,  το Διοικητικό

Συμβούλιο υποχρεούται να συνδράμει την διεξαγωγή του.

8.   ΛΥΣΗ     ΚΑΙ     ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

8.1.

8.1.1.Η εταιρεία λύεται:

α) Όταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς της.

β)  Πριν την λήξη του χρόνου διάρκειάς της,  με απόφαση της

γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία

του συνολικού αριθμού των μετόχων.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

8.1.2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν

αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

8.2.



8.2.1.Η εταιρεία άμα λυθεί,  πλην της περίπτωσης της

πτώχευσης,  περιέχεται σε κατάσταση εκκαθάρισης.  Η εταιρεία

θεωρείται ότι υπάρχει μόνο για τον σκοπό της εκκαθάρισης.

8.2.2.Η εκκαθάριση γίνεται από τρεις (3) Εκκαθαριστές μέλη ή

μη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται από τη Γενική

Συνέλευση.  Η Γενική Συνέλευση δικαιούται οποτεδήποτε σε

ανάκληση των Εκκαθαριστών και διορισμό νέων.

8.2.3.Από την περιέλευση της εταιρείας σε κατάσταση

εκκαθάρισης παύει η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου της.

8.2.4.Οι Εκκαθαριστές για τις ανάγκες της εκκαθάρισης επέχουν

θέση Διοικητικού Συμβουλίου,  εφαρμοζομένων αναλόγως των

σχετικών διατάξεων γι’ αυτούς.

8.2.5.Οι Εκκαθαριστές υποχρεούνται να προκαλέσουν χωρίς

καθυστέρηση σημείωση για τη λύση της εταιρείας και την θέση

αυτής σε εκκαθάριση στο Μητρώο Ναυτικών Εταιρειών.

8.2.6.Οι Εκκαθαριστές κάνουν απογραφή της περιουσίας,

προβαίνουν σε κάθε πράξη αναγκαία για ρευστοποίηση της

περιουσίας,  ικανοποιούν τους δανειστές και καταβάλλουν το

περίσσευμα στους μετόχους της εταιρείας.

8.2.7.Εάν η εκκαθάριση διαρκέσει διάστημα μεγαλύτερο από

ένα χρόνο,  οι Εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλούν τη

Γενική Συνέλευση των μετόχων και να υποβάλλουν σ’ αυτή

τους μέχρι της σύγκλησής της λογαριασμούς της εκκαθάρισης.



8.2.8.Οι Εκκαθαριστές υποχρεούνται να προκαλέσουν χωρίς

καθυστέρηση σημείωση για τη λήξη της εκκαθάρισης στο

Μητρώο Ναυτικών Εταιρειών.

9.   ΤΕΛΙΚΟΙ     ΟΡΟΙ

9.1.  Απαγορεύεται  η κτήση κυριότητας ονομαστικών μετοχών

από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου πέραν του

αριθμού των χιλίων (1.000)  μετοχών και μέχρι του ποσού

κεφαλαίου των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000,00) ευρώ.  Σε

περίπτωση που το εταιρικό κεφάλαιο υπερβεί το ποσό των δέκα

εκατομμυρίων  (10.000.000,00) ευρώ,  απαγορεύεται η κτήση

κυριότητας ονομαστικών μετοχών από ένα φυσικό ή νομικό

πρόσωπο πέραν του ποσοστού 1%  επί του καταβεβλημένου

εταιρικού κεφαλαίου. 

Εξαιρούνται από την παραπάνω απαγόρευση τα νομικά

πρόσωπα δημοσίου δικαίου,  τα νομικά  πρόσωπα ιδιωτικού

δικαίου που  λειτουργούν  ως  αυτοδιοικητικές κοινωφελείς

επιχειρήσεις και τα οποία συνολικά διατηρούν δικαίωμα κτήσης

ονομαστικών μετοχών μέχρι του ποσοστού του 40%  επί του

εκάστοτε συνολικού κεφαλαίου.

Ρητά αναφέρεται ότι το εν λόγω ποσοστό μπορεί να καλυφθεί

από τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα εξ’ ολοκλήρου από

ένα ή από περισσότερα τούτων Ν.Π.Δ.Δ.  ανάλογα με τη σειρά



κατάθεσης της προσφοράς των για αγορά ονομαστικών

μετοχών.

9.1.1.Η εταιρεία μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του Α.Ν.

89/1967 όπως αυτός συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τον

Α.Ν. 378/1968, Ν. 27/1975, Ν. 814/1978 και 2334/1994.

9.2.Οι προσωρινοί ή οριστικοί τίτλοι μετοχών της εταιρείας

εξάγονται στο εξωτερικό και εισάγονται στην Ελλάδα ελεύθερα.

9.3.Η εταιρεία που γίνεται με τη σύμβαση αυτή διέπεται από τις

διατάξεις του Νόμου 959/1979.  Αντίθετα,  δεν εφαρμόζονται

στην εταιρεία οι διατάξεις των άρθρων 76,  742  έως 784  του

Αστικού Κώδικα, των άρθρων 18 έως 64 του Εμπορικού Νόμου

καθώς και του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.

9.4.Το κεφάλαιο που προβλέπεται στην παράγραφο 3.1.1.  της

εταιρικής αυτής σύμβασης κατεβλήθη από τους Ιδρυτές ως

ακολούθως:

1.  ο  «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΞΩΝ»,  δια του

νομίμου εκπροσώπου του  κατέβαλε ευρώ  πεντακόσια (500,00)

και ανέλαβε πέντε (5) μετοχές.

 2.ο  «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΑΞΩΝ»,  δια  του

νομίμου εκπροσώπου του κατέβαλε ευρώ  πεντακόσια (500,00)

και ανέλαβε πέντε (5) μετοχές. 



3.  ο  σύλλογος  με  την  επωνυμία  «ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ & ΕΞΟΧΙΚΩΝ

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ»,  δια  του  νομίμου  εκπροσώπου  του  κατέβαλε

ευρώ  πεντακόσια (500,00) και ανέλαβε πέντε (5) μετοχές.

4.  ο  Παντελής  Κουβάς  του Σπυρίδωνος  και της  Ιουλιέτας,

κατέβαλε ευρώ  πεντακόσια  (500,00)  και ανέλαβε  πέντε  (5)

μετοχές.   

5. ο Χαράλαμπος Κάγκας του Κωνσταντίνου και της Αυγερινής,

κατέβαλε ευρώ  πεντακόσια  (500,00)  και ανέλαβε  πέντε  (5)

μετοχές. 

6.  ο  Ιωάννης  Βλαχόπουλος   του Γεωργίου  και της

Εμμανουελλάδας,    κατέβαλε ευρώ  πεντακόσια (500,00)  και

ανέλαβε πέντε (5) μετοχές.

7. Ο Βλαχόπουλος Αναστάσιος  του Ιωάννη και της Χρυσούλας,

κατέβαλε ευρώ  πεντακόσια  (500,00)  και ανέλαβε  πέντε  (5)

μετοχές. 

8.ο  Βλαχόπουλος Ευάγγελος του Ιωάννη και της Χρυσούλας,

κατέβαλε ευρώ  πεντακόσια  (500,00)  και ανέλαβε  πέντε  (5)

μετοχές.

9. ο Αθανάσιος Κάγκας  του Ξενοφώντα  και της Χριστοφόρας,

κατέβαλε ευρώ  πεντακόσια  (500,00)  και ανέλαβε  πέντε  (5)

μετοχές.



10.  η   Ελισάβετ  Σαρκαβάζη  του Γεωργίου  και της  Ειρήνης,

κατέβαλε ευρώ  πεντακόσια  (500,00)  και ανέλαβε  πέντε  (5)

μετοχές. 

11.  ο   Σπυρίδων  Βελλιανίτης  του Πέτρου και της  Ελλάδας,

κατέβαλε ευρώ  πεντακόσια  (500,00)  και ανέλαβε  πέντε  (5)

μετοχές.

12.ο  Σπυρίδων  Μπογδάνος  του Χαραλάμπους  και της

Ανθούλας,    κατέβαλε ευρώ  πεντακόσια (500,00) και ανέλαβε

πέντε (5) μετοχές.

13.  ο  Χαρίλαος  Μπογδάνος  του Χαραλάμπους  και της

Ανθούλας,  κατέβαλε ευρώ  πεντακόσια (500,00)  και ανέλαβε

πέντε (5) μετοχές.

14. ο Νεκτάριος Ζενεμπίσης του Ανέστη και της Μαγδαληνής,

κατέβαλε ευρώ  πεντακόσια  (500,00)  και ανέλαβε  πέντε  (5)

μετοχές.

15.  ο  Χαράλαμπος  Δακουράς  του Αλκη-Σωτηρίου  και της

Ευριδίκης,    κατέβαλε ευρώ  πεντακόσια (500,00) και ανέλαβε

πέντε (5) μετοχές.

16.  Ιωάννης  Αρβανιτάκης  του Κωνσταντίνου  και της

Αναστασίας, κατέβαλε ευρώ  πεντακόσια (500,00) και ανέλαβε

πέντε (5) μετοχές. 



17. ο Ανδρέας Μάστορας  του Αγγελου και της Μαγδαληνής,

κατέβαλε ευρώ  πεντακόσια  (500,00)  και ανέλαβε  πέντε  (5)

μετοχές. 

18.  ο  Συμεών  Κεϊκίδης  του  Δημητρίου  και της  Μαρίας,

κατέβαλε ευρώ  πεντακόσια  (500,00)  και ανέλαβε  πέντε  (5)

μετοχές. 

19. ο  Δημήτριος  Κίντζιος του Σπυρίδωνος και της Θεοδώρας,

κατέβαλε ευρώ  πεντακόσια  (500,00)  και ανέλαβε  πέντε  (5)

μετοχές. 

20.   ο  Χριστόδουλος  Μακρής  του Δημητρίου  και της

Αικατερίνης, κατέβαλε ευρώ  πεντακόσια (500,00) και ανέλαβε

πέντε (5) μετοχές.

21. ο  Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης  του Χριστοδούλου  και της

Ιωάννας,    κατέβαλε ευρώ  πεντακόσια (500,00)  και ανέλαβε

πέντε (5) μετοχές.

22. ο Κωνσταντίνος Πέτρου του Διονυσίου και της Αικατερίνης,

κατέβαλε ευρώ  πεντακόσια  (500,00)  και ανέλαβε  πέντε  (5)

μετοχές.

23. η  Σταυρούλα Απέργη του Αναστασίου και της Ερικέτης,

κατέβαλε ευρώ  πεντακόσια  (500,00)  και ανέλαβε  πέντε  (5)

μετοχές.



24.  ο  Γεώργιος-Μιχαήλ  Βλαχόπουλος  του  Νικολάου  και  της

Αγγελικής,  κατέβαλε ευρώ  πεντακόσια (500,00)  και ανέλαβε

πέντε (5) μετοχές. 

25.  η  Θεοδώρα  Σκλαβινάκη,  του  Παντελή  και  της  Ελένης,

κατέβαλε ευρώ  πεντακόσια  (500,00)  και ανέλαβε  πέντε  (5)

μετοχές.

26.  ο  Ιωάννης  Μακρής,  του  Χριστοδούλου  και  της  Ελένης,

κατέβαλε ευρώ  πεντακόσια  (500,00)  και ανέλαβε  πέντε  (5)

μετοχές.  

27.  ο  Κωνσταντίνος  Αντίοχος,  του  Σπυρίδωνος  και  της

Αικατερίνης,      κατέβαλε ευρώ  πεντακόσια  (500,00)  και

ανέλαβε πέντε (5) μετοχές.

28. ο Βασίλειος  Αρβανιτάκης του Σταύρου και της Νίτοκρης,

κατέβαλε ευρώ  πεντακόσια  (500,00)  και ανέλαβε  πέντε  (5)

μετοχές.

29.  ο  Αθανάσιος  Κοντάρης,  του  Χριστοδούλου  και  της

Ερασμίας,  κατέβαλε ευρώ  πεντακόσια (500,00)  και ανέλαβε

πέντε (5) μετοχές.

30. ο Θεόφραστος Πέτρου του Δημητρίου και της Βαρβάρας,

κατέβαλε ευρώ  πεντακόσια  (500,00)  και ανέλαβε  πέντε  (5)

μετοχές.

31. ο Διονύσιος Βλαχόπουλος του Σπυρίδωνος, κατέβαλε ευρώ

πεντακόσια (500,00) και ανέλαβε πέντε (5) μετοχές.



32.  ο  Κωνσταντίνος  Καραμπουρνιώτης  του  Ιωάννη  και  της

Αννας, κατέβαλε ευρώ  πεντακόσια (500,00) και ανέλαβε πέντε

(5) μετοχές. 

33.  ο  Ευάγγελος  Ζενεμπίσης  του  Ιάσονος, κατέβαλε ευρώ

πεντακόσια (500,00) και ανέλαβε πέντε (5) μετοχές. 

34.ο   Νέστορας  Απέργης   του  Δημητρίου,   κατέβαλε ευρώ

πεντακόσια (500,00) και ανέλαβε πέντε (5) μετοχές.

35. ο Δημήτριος Αρώνης του Παναγιώτη  και της Χρυσούλας,

κατέβαλε ευρώ  πεντακόσια  (500,00)  και ανέλαβε  πέντε  (5)

μετοχές.     

36.  ο  Νικόλαος  Μητσιάλης  του  Σωφρονίου  και  της  Μαίρης,

κατέβαλε ευρώ  πεντακόσια  (500,00)  και ανέλαβε  πέντε  (5)

μετοχές.

37.  ο  Γρηγόριος  Μακρής  του  Παντελή  και  της  Ζαχαρούλας,

κατέβαλε ευρώ  πεντακόσια  (500,00)  και ανέλαβε  πέντε  (5)

μετοχές.

38. ITALO (ΙΤΑΛΟ) BEDESCHI (ΜΠΕΝΤΕΣΚΙ) του Golfredo

(Γκολφρέντο) και της Maddalena (Μανταλένα), κατέβαλε ευρώ

πεντακόσια (500,00) και ανέλαβε πέντε (5) μετοχές.

39. ο Βασίλειος Βλαχόπουλος του Παναγιώτη και της Ιωάννας,

κατέβαλε ευρώ  πεντακόσια  (500,00)  και ανέλαβε  πέντε  (5)

μετοχές.  



40. ο Νικόλαος Παπαδάτος, του Ιωάννη και της Ευφροσύνης, ο

οποίος κατέβαλε ευρώ  πεντακόσια (500,00) και ανέλαβε πέντε

(5) μετοχές.

41. ο Σπυρίδων Τράνακας του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, ο

οποίος κατέβαλε ευρώ  πεντακόσια (500,00) και ανέλαβε πέντε

(5) μετοχές.

42. ο Αγγελος Μάστορας του Ιωάννη, ο οποίος κατέβαλε ευρώ

πεντακόσια (500,00) και ανέλαβε πέντε (5) μετοχές.

9.5. Το  πρώτο  διοικητικό  συμβούλιο  της  εταιρείας  για

θητεία  όπως  ορίζεται  στην  παράγραφο  4.3.1  αυτής  της

σύμβασης  αποτελείται  από  τα  παρακάτω  μέλη  τα  οποία

καταλαμβάνουν  και  τα  παρακάτω  αξιώματα :   

α)  ο  Χαράλαμπος  Κάγκας  του Κωνσταντίνου  και της

Αυγερινής,     που γεννήθηκε στους  Παξούς  το έτος 1951

κάτοικος Παξών, κάτοχος  του  υπ'  αριθ.  ΑΔΤ Φ-271416/2000

εκδοθέντος  από το  Α.Τ.  Παξών,  ΑΦΜ  022950041/Δ.Ο.Υ.

Παξών, Πρόεδρος  Δ.Σ.

β) ο Παντελής Κουβάς του Σπυρίδωνος και της Ιουλιέτας,    που

γεννήθηκε στους Παξούς το έτος 1957, κάτοικος Γαϊου Παξών,

κάτοχος  του  υπ'  αριθ.  ΑΔΤ Τα-361669/3-3-1999 εκδοθέντος

από το  Α.Τ.  Παξών  ΑΦΜ  025119039  /Δ.Ο.Υ.  Παξών,

Αντιπρόεδρος  Δ.Σ. 



γ) ο Αθανάσιος Κάγκας του Ξενοφώντα  και της Χριστοφόρας,

που γεννήθηκε στους Παξούς το έτος 1962, κάτοικος Παξών,

κάτοχος  του  υπ'  αριθ.  ΑΔΤ Φ-271465/5-07-2001 εκδοθέντος

από το  Α.Τ.  Παξών,  ΑΦΜ  042426547/Δ.Ο.Υ.  Παξών,

Γραμματέας  Δ.Σ.

δ) ο Συμεών Κεϊκίδης  του Δημητρίου και της Μαρίας,    που

γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Παξών, κάτοχος

του  υπ' αριθ. ΑΔΤ ΑΒ 416999 εκδοθέντος  από το Α.Τ. Παξών

στις 6/9/2006,   ΑΦΜ 040745760/Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας,   Ταμίας

Δ.Σ.

ε)  ο  Χριστόδουλος  Μακρής  του Δημητρίου  και της

Αικατερίνης,     που γεννήθηκε στους  Παξούς  το έτος 1952,

κάτοικος Παξών,  κάτοχος  του  υπ' αριθ. ΑΔΤ ΑΒ-823958/13-

02-2007εκδοθέντος  από το  Α.Τ.  Παξών,  ΑΦΜ

021687734/Δ.Ο.Υ. Παξών, μέλος του Δ.Σ.

στ)  ο  Βλαχόπουλος  Αναστάσιος   του  Ιωάννη  και  της

Χρυσούλας,   που γεννήθηκε στην  Αθήνα  το έτος  1983,

κάτοικος Παξών,  κάτοχος  του  υπ'  αριθ.  ΑΔΤ ΑΖ 258942/27-

01-2008 εκδοθέντος  από το Α.Τ. Παξών,  ΑΦΜ 302201337/Α

Κέρκυρας,  Μέλος  Δ.Σ.

ζ) Σπυρίδων Μπογδάνος  του Χαραλάμπους  και της Ανθούλας,

που γεννήθηκε στους Παξούς το έτος 1958,  κάτοικος Παξών,

κάτοχος  του  υπ' αριθ. ΑΔΤ ΑΙ-274032/01-02-2012 εκδοθέντος



από το Α.Τ. Παξών,  ΑΦΜ 008490015/Δ.Ο.Υ. Παξών,  Μέλος

Δ.Σ.

Οι:  (α) ο  Χαράλαμπος  Κάγκας  του Κωνσταντίνου  και της

Αυγερινής,     που γεννήθηκε στους  Παξούς  το έτος 1951

κάτοικος Παξών, κάτοχος  του  υπ'  αριθ.  ΑΔΤ Φ-271416/2000

εκδοθέντος  από το  Α.Τ.  Παξών,  ΑΦΜ  022950041/Δ.Ο.Υ.

Παξών, Πρόεδρος  Δ.Σ.

(β) ο Αθανάσιος Κάγκας του Ξενοφώντα και της Χριστοφόρας,

που γεννήθηκε στους Παξούς το έτος 1962, κάτοικος Παξών,

κάτοχος  του  υπ'  αριθ.  ΑΔΤ Φ-271465/5-07-2001 εκδοθέντος

από το  Α.Τ.  Παξών,  ΑΦΜ  042426547/Δ.Ο.Υ.  Παξών

Γραμματέας  Δ.Σ.,  εκπροσωπούν την εταιρείαα και δεσμεύουν

αυτή δια μόνης της υπογραφής τους κάτω από την σφραγίδα της

εταιρείας,  ενεργούντες από κοινού.

9.6.Γίνεται μνεία ότι καταβλήθηκε το πάγιο τέλος από ευρώ

εξακοσια πενηντα (650,00)  όπως προκύπτει από το με αριθμό

…………………………….  Διπλότυπο του Ταμείου Γενικών

Εσόδων που επισυνάπτεται.

9.7.Η εταιρική αυτή σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5)  όμοια

πρωτότυπα και υπογράφεται από όλους τους συμβαλλομένους

Ιδρυτές της εταιρείας, οι υπογραφές των οποίων θεωρούνται για

το γνήσιο τους από Δημόσια Αρχή.

ΠΑΞΟΙ, εικοστή πρώτη 21η  Μαϊου του 2015



Οι ιδρυτές                                             Υπογραφή

1.«Αγροτικός Συνεταιρισμός Παξών»

2. «Εμπορικός Σύλλογος Παξών» 

3.«Σύλλογος  Ενοικιαζομένων  Διαμερισμάτων  &  εξοχικών

κατοικιών»

4.  Παντελής Κουβάς του Σπυρίδωνος   

5. Χαράλαμπος Κάγκας του Κωνσταντίνου 

6. Ιωάννης Βλαχόπουλος  του Γεωργίου 

7. Βλαχόπουλος Αναστάσιος  του Ιωάννη 

8. Βλαχόπουλος Ευάγγελος του Ιωάννη 

9. Αθανάσιος Κάγκας του Ξενοφώντα 

10. Ελισάβετ Σαρκαβάζη του Γεωργίου 

11. Σπυρίδων  Βελλιανίτης του Πέτρου

12. Σπυρίδων Μπογδάνος του Χαραλάμπους 

13. Χαρίλαος Μπογδάνος του Χαραλάμπους 

14. Νεκτάριος Ζενεμπίσης του Ανέστη 

15. Χαράλαμπος Δακουράς του Αλκη-Σωτηρίου 

16. Ιωάννης Αρβανιτάκης του Κωνσταντίνου 

17. Ανδρέας Μάστορας του Αγγελου 

18. Συμεών Κεϊκίδης του Δημητρίου 

19. Δημήτριος  Κίντζιος του Σπυρίδωνος 



20. Χριστόδουλος Μακρής του Δημητρίου 

21. Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης του Χριστοδούλου 

22. Κωνσταντίνος Πέτρου του Διονυσίου 

23. Σταυρούλα Απέργη του Αναστασίου 

24. Γεώργιος-Μιχαήλ Βλαχόπουλος του Νικολάου 

25. Θεοδώρα Σκλαβινάκη, του Παντελή 

26. Ιωάννης Μακρής, του Χριστοδούλου  

27. Κωνσταντίνος Αντίοχος, του Σπυρίδωνος 

28. Βασίλειος  Αρβανιτάκης του Σταύρου

29. Αθανάσιος Κοντάρης, του Χριστοδούλου 

30. Θεόφραστος Πέτρου του Δημητρίου 

31. Διονύσιος Βλαχόπουλος του Σπυρίδωνος,

32. Κωνσταντίνος Καραμπουρνιώτης του Ιωάννη 

33. Ευάγγελος Ζενεμπίσης του Ιάσονος, 

34. Νέστορας Απέργης  του Δημητρίου, 

35. Δημήτριος Αρώνης του Παναγιώτη 

36. Νικόλαος Μητσιάλης του Σωφρονίου 

37. Γρηγόριος Μακρής του Παντελή 

38. ΙΤΑLΟ BEDESCHI του Golfredo 

39. Βασίλειος Βλαχόπουλος του Παναγιώτη  

40. ο Νικόλαος Παπαδάτος, του Ιωάννη

41. Σπυρίδων Τράνακας του Κωνσταντίνου

42. Αγγελος Μάστορας του Ιωάννη  




