


Πρακτικό

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρίας

Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΛΙΣ ΕΠΕ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και τον διακριτικό τίτλο

«ΑΡΙΑΔΝΗ» (Αρ. ΓΕ.ΜΗ 132035322000)

Σήμερα την 18 Μαρτίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.μ., στην έδρα της

εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΛΙΣ ΕΠΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

(στον Δήμο Σκύρου (Οικισμός Μαγαζιά) της νήσου Σκύρου, του Νομού Ευβοίας)

συνήλθαν οι εταίροι αυτής, κατότην προσκλήσεως της διαχειρίστριας, Μαρίας

Μελέντη. Παρίστανται:

1. ΜΑΡΙΑ ΜΕΑΕΝΤΗ, 438 εταιρικά μερίδια,

2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΦΕΣ, 438 εταιρικά μερίδια.

Σύνολο εταιρικών μεριδίων οκτακόσια εβδομήντα έξι (876) .

Διαπιστώνεται ότι στη συνέλευση παρίστανται οι εταίροι, που εκπροσωπούν το 50

%των εταιρικών μεριδίων και του κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς το υπόλοιπο 50 %

διαθέτει η Αναστασία - Δανάη Ετηθυμιάδη, θυγατέρα και εξ αδιαθέτου κληρονόμος

της εταίρου Ευαγγελίας Αοΐζου (εταιρικό κεφάλαιο 52.560 ευρώ διαιρούμενο σε 1.752

εταιρικά μερίδια αξίας 30 ευρώ το καθένα), η οποία αν και προσκλήθηκε δυνάμει της

από 7.3.2018 Πρόσκλησης στην παρούσα Έκτακτη ΓΣ της Εταιρίας, επιδοθείσα

νομίμως σ' αυτήν ως προκύπτει από την υπ' αρ. 2655 Γ/7.3.2018 Εκθεση Επίδοσης

του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Χρήστου Πολύζου, εντούτοις δεν

εμφανίστηκε.

Οι εταίροι εξέλεξαν Πρόεδρο της Συνέλευσης την εταίρο και διαχειρίστρια κ.

Μαρία Μελέντη και γραμματέα τον εταίρο Χρήστο Μπαφέ. Στη συνέχεια η Πρόεδρος

της Συνέλευσης εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέαα Ιο: Μείωση εταιρικού κεφαλαίου λόγω εξόδου εταίρου από την

«ΑΙΓΑΙΟΑΙΣ ΕΠΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», συμμορφούμενη η

τελευταία στην υπ' αριθ. 2116/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Χαλκίδας και στην υπ' αριθ. 67/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ευβοίας.



Η Πρόεδρος, Μαρία Μελέντη, ενημερώνει τον παριστάμενο εταίρο Χρήστο Μπαφέ,

αναφορικά με την έξοδο της εταίρου Αναστασίας - Δανάης ΕΠΙΘΥΜΙΑΔΗ από την

«ΑΙΓΑΙΟΛΙΣ ΕΠΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» (εφεξής «η ΕΠΕ») κατόπιν των

κάτωθι δικαστικών αποφάσεων:

Αρχικά, η Ευαγγελία Λοίζου του Ιωάννου, εταίρος της εταιρείας περιορισμένης

ευθύνης με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΛΙΣ ΕΠΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και

κατέχουσα 876 εταιρικά μερίδια, άσκησε την από 30.4.2009 με αριθμό κατάθεσης

748/5.5.2009 αίτηση της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας,

στρεφόμενη κατά της ΕΠΕ, επικαλούμενη ότι συντρέχει σπουδαίος λόγος,

συνιστάμενος σε αδυναμία λήψης οποιασδήποτε απόφασης και ζήτησε να της

επιτραπεί η έξοδός της από αυτήν. Επί της αιτήσεως αυτής εκδόθηκε η υπ' αριθ.

2116/27.11.2009 οριστική απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου, με την οποία, η αίτηση

κρίθηκε νόμιμη και έγινε δεκτή ως ουσία βάσιμη, επιτράπηκε στην αιτούσα η έξοδός

της από την «ΑΙΓΑΙΟΛΙΣ ΕΠΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ενώ

προσδιορίστηκε η αξία των μεριδίων συμμετοχής της στην τελευταία στο ποσό των

215.145,60 ευρώ. Επί της αποφάσεως αυτής η «ΑΙΓΑΙΟΛΙΣ ΕΠΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» άσκησε την από 23.12.2009 με αριθ. κατάθ. 344/28.12.2009 και

προσδιορισμού 43/01.02.2010 έφεσή της παραπονούμενη μόνο ως προς το κεφάλαιο

προσδιορισμού της αξίας της μερίδος συμμετοχής της αρχικής αντιδίκου και εταίρου

Ευαγγελίας Λοΐζου ζητώντας, για όσους ειδικότερα λόγους αναφέρονται σ' αυτή, την

εξαφάνιση της εκκαλούμενης απόφασης. Μετά τη σύνταξη της υπ' αριθμ. 5/2016
έκθεσης πραγματογνωμοσύνης από τον Ιωάννη Κουδέρη, λογιστή οικονομολόγο, ο

οποίος ορίστηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. 114/2013 μη οριστικής απόφασης του

Τριμελούς Εφετείου Ευβοίας ως πραγματογνώμονας προκειμένου να προσδιοριστεί η

πραγματική αξία της εταιρικής περιουσίας της ΕΠΕ, επανήλθε προς συζήτηση η από

23.12.2009 έφεση της εταιρείας. Σημειωτέον, ότι η αρχική αντίδικος και εταίρος της

ΕΠΕ, Ευαγγελία Λοΐζου του Ιωάννη και της Αναστασίας, απεβίωσε την 20.8.2011,
ήτοι μετά την άσκηση της υπό κρίση έφεσης, στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της

οποίας υπεισήλθε νομίμως η θυγατέρα αυτής, Αναστασία-Δανάη Ετηθυμιάδη, ως εξ

αδιαθέτου κληρονόμος της αποβιώσασας. Εξάλλου, η τελευταία εκούσια παραστάθηκε

κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ευβοίας, υπό την

ιδιότητα της αυτή, στη θέση της εφεσίβλητης μητρός της, κατ' άρθρο 290 ΚΠολΔ,

δηλώνοντας ότι συνεχίζει τη δίκη και προβάλλοντας πλήρη υπεράσπιση ετή της ουσίας

της διαφοράς. Επί της εφέσεως αυτής εκδόθηκε η υπ' αριθ. 67/13.11.2017 τελεσίδικη



απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ευβοίας η οποία ΕΞΑΦΑΝΙΣΕ την εκκαλούμενη

υπ' αριθ. 2116/2009 απόφαση του Μον. Πρωτ. Χαλκίδας μόνον ως προς τη διάταξή της

περί προσδιορισμού της αξίας των εταιρικών μεριδίων της αιτούσας και

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕ την αξία των εταιρικών μεριδίων συμμετοχής της αιτούσας στην

καθ'ής η αίτηση εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, στο ποσό, των τεσσάρων χιλιάδων

πεντακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών του ευρώ (4.528,92 €).

Αμφότερες οι ανωτέρω αποφάσεις έχουν καταχωριστεί στην τηρηθείσα στο

Επιμελητήριο Ευβοίας μερίδα της εταιρείας με αριθ. ΓΕΜΗ 132035322000 την

23.02.2018 ως εξής:

- Η υπ' αριθ. 2116/27.11.2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Χαλκίδας, σύμφωνα με την οποία αποφασίζεται η έξοδος από την εταιρεία της

Ευαγγελίας Αοΐζου, καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθ. ΚΑΚ 1334595, ως

προκύπτει από την υπ' αριθ. πρωτ. 1143196/23.02.2018 ανακοίνωση του
J

Τμήματος Μητρώου / Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Ευβοίας και

- Η υπ' αριθ. 67/13.11.2017 τελεσίδικη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου

Ευβοίας, σύμφωνα με την οποία προσδιορίζεται στο ποσό των 4.528,92 ευρώ,

η αξία των εταιρικών μεριδίων συμμετοχής στην «ΑΙΓΑΙΟΛΙΣ ΕΠΕ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» της Αναστασίας - Δανάης Επιθυμιάδη του

Μιλτιάδη, θυγατέρας και εξ αδιαθέτου κληρονόμου της Ευαγγελίας Αοΐζου,

καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθ. ΚΑΚ 1334746, ως προκύπτει από την υπ'

αριθ. πρωτ. 1143203/23.02.2018 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου /
Υττηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Ευβοίας.

Σύμφωνα την § 1του άρθρου 43 του Ν. 3190/1995 σε κάθε περίπτωση που, σύμφωνα

με τις διατάξεις του νόμου αυτού, ένας ή περισσότεροι εταίροι εξέρχονται από την

εταιρεία, η καταβολή σ' αυτούς της αξίας της μερίδας συμμετοχής τους δεν μπορεί να

γίνει πριν από την, λόγω μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, τροποποίηση της

εταιρικής συμβάσεως κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42, κατά δε την § 2 του

ίδιου άρθρου, η απόφαση από τη συνέλευση, για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, θα

πρέπει να ληφθεί μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση στην εταιρεία

της αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών, που προσδιορίζει την αξία της μερίδας

συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου, άλλως εντός ευλόγου χρόνου θα πρέπει να

ακολουθηθεί η αναγραφόμενη στο άρθρο 42 διαδικασία.



Επομένως, ενόψει της εξόδου εταίρου απαιτείται να λάβει χώρα μείωση του εταιρικού

κεφαλαίου διά τροποποιήσεως της εταιρικής συμβάσεως προκειμένου ο εξελθών της

εταιρίας εταίρος να μπορεί να αναλάβει την προσδιορισθείσα δικαστικώς (με απόφαση

του Προέδρου Πρωτοδικών και με την ισχύ του ΚΠολΔ κατά το άρθρο 3§ 2 του

Εισαγωγικού αυτού νόμου, του Μονομελούς Πρωτοδικείου, η οποία του επιτρέπει την

έξοδο για σπουδαίο λόγο) πραγματική αξία της μερίδας του.

Ωσαύτως και κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων η Πρόεδρος και διαχειρίστρια της

εταιρείας ενημέρωσε τους παριστάμενους εταίρους σχετικά με την ανάγκη μειώσεως

του εταιρικού κεφαλαίου λόγω της εξόδου της εταίρου Ευαγγελίας Λοΐζου, βάσει

τελεσίδικης απόφασης δικαστηρίου και προκειμένου ν' αναλάβει την δικαστικώς

προσδιορισθείσα πραγματική αξία των 876 εταιρικών μεριδίων της, η κληρονόμος

αυτής Αναστασία - Δανάη Επιθυμιάδη, σύμφωνα με το Νόμο και τις υπ' αριθ.

2116/2009 και 67/2017 διαπλαστικές αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Χαλκίδας και του Τριμελούς Εφετείου Ευβοίας, αντίστοιχα. Κατά συνέπεια το εταιρικό

κεφάλαιο της ΕΠΕ συνολικού ποσού 52.560,00 ευρώ μειώνεται κατά ποσό ίσο προς

την ονομαστική αξία της μερίδας της εξερχομένου εταίρου, που αντιστοιχεί στο ποσό

των 26.280,00 €(876 εταιρικά μερίδια Χ 30,00 €ονομαστική αξία εκάστου εξ αυτών)

και μετατρέπεται σε 26.280,00 ευρώ.

Μετά ταύτα η - δια της υπ' αριθ. 2116/2009 απόφασης του Μον. Πρωτ. Χαλκίδας-

εξερχόμενη και ήδη από 20.08.2011 αποβιώσασα εταίρος Ευαγγελία Λοΐζου, στα

δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της οποίας υπεισήλθε η θυγατέρα της και εξ

αδιαθέτου κληρονόμος της, Αναστασία - Δανάη Επιθυμιάδη, λαμβάνει την

πραγματική αξία των 876 εταιρικών της μεριδίων, και ως αυτή έχει προσδιοριστεί

δυνάμει της υπ' αριθ. 67/2017 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Ευβοίας, ήτοι το

ποσό των 4,528,92 ευρώ, ως εξής:

Σε συμμόρφωση με το διατακτικό της υπ' αριθ. 67/02.11.2017 απόφασης του Εφετείου

Χαλκίδας η Εταιρία «ΑΙΓΑΙΟΛΙΣ ΕΠΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ως

εκπροσωπείται νόμιμα από την διαχειρίστριά της, εκδίδει την υπ' αριθμ. 05191617-7

με ημερομηνία έκδοσης την 16/3/2018 ποσού 4.528,92 Ευρώ τραπεζική επιταγή της

Τράπεζας Πειραιώς εις διαταγήν της Μαρίας Μελέντη, η οποία έχει οπισθογραφηθεί

εν λευκώ, και υπόσχεται όπως παραδώσει αυτήν στην Αναστασία - Δανάη Επιθυμιάδη,

υπογράφοντας η τελευταία απόδειξη ολοσχερούς εξόφλησης. Ωσαύτως και άμα τη

παράδοση της εν λόγω επιταγής, η Αναστασία - Δανάη Επιθυμιάδη, υπό την ιδιότητά



της ατομικά ως εταίρου της ΕΠΕ (ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος της αρχικής εταίρου

Ευαγγελίας Αοΐζου), αφενός εξέρχεται της εταιρείας «ΑΙΓΑΙΟΛΙΣ ΕΠΕ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και παύει να είναι εταίρος αυτής αφετέρου ουδεμία

άλλη αξίωση έχει εναντίον της.

Κατόπιν της εξόδου της εταίρου και της μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου της

εταιρείας, ανερχόμενου πλέον σε 26.280,00 ευρώ, τα μερίδια της εταιρίας (876
συνολικά) κατέχονται από:

1. Μαρία Μελέντη 438 εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας 13.140,00 ευρώ

2. Χρήστος Μπαφές 438 εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας 13.140,00 ευρώ.

Θέαα 2ο: Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου ισόποση της αξίας των εταιρικών

μεριδίων της αποχωρήσασας εταίρου.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος και διαχειρίστρια της εταιρείας προτείνει την ταυτόχρονη

αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά 26.280,00 ευρώ, ήτοι ισόποση της αξίας των

εταιρικών μεριδίων της αποχωρήσασας εταίρου, η οποία θα γίνει με την εισφορά του

ποσού αυτού από την Μαρία Μελέντη. Η αύξηση θα γίνει με την έκδοση 876 νέων

εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Μετά την

αύξηση, το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 52.560,00 ευρώ,

αποτελούμενο από 1.752 εταιρικά μερίδια των 30 ευρώ έκαστο. Οι εταίροι στη

συνέχεια ψήφισαν και ενέκριναν ομόφωνα την πρόταση της Προέδρου και αποφάσισαν

να γίνει αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, όπως ακριβώς περιγράφεται παραπάνω. Τα

ποσοστά συμμετοχής των εταίρων μετά την αύξηση έχουν ως εξής:

1) Χρήστος ΜΠΑΦΕΣ συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με μια (1) εταιρική μερίδα

αποτελούμενη από 438 εταιρικά μερίδια και ποσοστό συμμετοχής 25 % και

2) Μαρία ΜΕΑΕΝΤΗ συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με μια (1) εταιρική μερίδα

αποτελούμενη από 1.314 εταιρικά μερίδια (438 εταιρικά μερίδια που κατείχε + 876

εταιρικά μερίδια που απέκτησε) και ποσοστό συμμετοχής 75 %.

Θέαα 3ο: Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων - αποχώρηση εταίρου - είσοδος νέου

εταίρου - τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Ο κ. Χρήστος Μπαφές, εταίρος της ΕΠΕ, ενημερώνει την παριστάμενη Μαρία

Μελέντη σχετικά με την αποχώρησή του από την εταιρεία και την εκχώρηση από αυτόν



λόγω πώλησης του συνόλου των εταιρικών του μεριδίων με τα οποία συμμετέχει στην

εταιρεία, ήτοι των 438 εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου εταιρικού

μεριδίου τριάντα ευρώ (30,00), και συνολικής ονομαστικής αξίας 13.140 ευρώ προς

την Στυλιανή - Βασιλική Γκιόκα του Αγγέλου.

Κατόπιν της αποχώρησης του κ. Χρήστου Μπαφέ από την εταιρεία και την εκχώρηση

των εταιρικών του μεριδίων λόγω πώλησης στην Βασιλική Γκιόκα, εισέρχεται η

τελευταία ως νέα εταίρος και τροποποιείται το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού της

εταιρείας. Η Συνέλευση εγκρίνει τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων του εταίρου

Χρήστου Μπαφέ.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των εταίρων και παμψηφεί και ομόφωνα οι εταίροι

εγκρίνουν τη μεταβίβαση των ανηκόντων στον κ. Χρήστο Μπαφέ εταιρικών μεριδίων

προς τη μη εταίρο κ. Βασιλική Γκιόκα και τροποποιούν το άρθρο 5 του καταστατικού

της εταιρείας ως εξής ;

«ΑΡΘΡΟ 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφά).αιο της εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια εξήντα

[52.560] Ευρώ, το οποίο έχει κατατεθεί σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας και

διαιρείται σε χίλια επτακόσια πενήντα δύο [1.752] εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας

τριάντα (30) ενρώ το καθένα το οποίο καλύφθηκε από τους εταίρους ως εζής:

1) Η εταίρος Μαρία Μελέντη του Ιωάννου και της Ασπασίας κατέβαλε τριάντα εννέα

χιλιάδες τετρακόσια είκοσι (39.420,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1)
μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από χίλια τριακόσια δέκα τέσσερα (Ι.3Ι4) εταιρικά

μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ.

2) Ηεταίρος Βασιλική Γκιόκα κατέβαλε δέκα τρειςχάιάδες εκατόν σαράντα (13.140,00)

ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (I) μερίδα συμμετοχής, αποτε?^ούμενη από

τετρακόσια τριάντα οκτώ (438) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου, τριάντα

(30) ευρώ.».

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των εταίρων και παμψηφεί και ομόφωνα οι εταίροι

ενέκριναν και αποφάσισαν τα ως άνω.

Μετά τα ανωτέρω οι σημερινοί εταίροι προσκαλώντας και τη νέα εταίρο -

αγοράστρια, αποφασίζουν να προσέλθουν ενώπιον Συμβολαιογράφου προκειμένου να

υπογράψουν την πράξη μεταβίβασης των ως άνω εταιρικών μεριδίων και της



αντίστοιχης τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω

αποφασισθέντα , καθώς και να δημοσιευθεί αυτή όπως ο νόμος ορίζει.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, δεδομένου ότι δεν

υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, η πρόεδρος της Συνέλεύσης κηρύσσει την λήξη των

εργασιών της Συνέλευσης, αφού συνετάχθη το παρόν προς πιστοποίηση των ανωτέρω.

Οι εταίροι

(ακολουθούν υπογραφές)

ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΕΝΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΦΕΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων της εταιρείας.

Σκύρος, αυθημερόν

Η Πρόεδρος της Συνέλευσης - Διαχειρίστρια

Μαρία Μελέντη




