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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
 
ΘΕΜΑ : ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ». 
 
Σχετικά με το θέμα που ανέκυψε για την πληρωμή της εταιρείας με την επωνυμία 

“ALAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» διευκρινίζουμετα 
εξής:   

Η ΓΓΙΦ είχε υπογράψει σύμβαση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου του Γ΄ΚΠΣ 
«Θετικές Δράσεις για την Ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και 
γυναικών στις ΜΜΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις – β΄κύκλος» με την 
εταιρεία «Π.Ν. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΑΕΒΕ» το 
έτος 2007. Το έργο υλοποιήθηκε και μετά την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών του ελέγχου και των πληρωμών των αναδόχων μας  έως και 
τον Ιούνιο του 2009, παρέμεινε μεταξύ άλλων και το ποσό των 80.869,44€ 
ως ανεξόφλητο προς αυτήν την εταιρεία.  

Η χρηματοδότηση των υπολοίπων των έργων του Γ΄ΚΠΣ με απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Ν 
έγινε στις 30/04/2012(ΑΔΑ:Β49ΨΦ-ΑΞΓ), επίσης την ίδια περίοδο 
στάλθηκε εγκύκλιος της Ε.Ε για την υποχρέωση εξόφλησης των 
υπολοίπων του Γ΄ΚΠΣ έως 30/06/2012. 

Η προσπάθεια της υπηρεσίας μας  από το 2009 έως και σήμερα ήταν συνεχής με 
μέλημα την ενημέρωση των εταιρειών στις οποίες οφείλαμε και τη 
φροντίδα για την καθόλα νόμιμη αποπληρωμή τους. 

Η συγκεκριμένη ανάδοχος εταιρεία  στις 28/12/2009 (ΦΕΚ 14804) απορροφήθηκε 
πλήρως από την εταιρεία “ALAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»  και σύμφωνα με το Ν. 2166/1993 η υποχρέωση μας  της 
εξόφλησης μεταφέρεται στη νέα εταιρεία. 

  



Σύμφωνα δε με το άρθρο 2 της υπογραφείσας σύμβασης ο κάθε ανάδοχος οφείλει να 
προσκομίσει συγκεκριμένα δικαιολογητικά για την πληρωμή του. Μεταξύ 
αυτών και δικαιολογητικά του πρωτοδικείου που αφορούν τη μη 
πτώχευση η κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης, τη μη λύση της εταιρείας, 
το μη διορισμό εκκαθαριστή η συνεκκαθαριστή καθώς και τη μη έναρξη 
διαδικασίας σε αναγκαστική διαχείριση. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά 
εκδόθηκαν από τα αντίστοιχα τμήματα του πρωτοδικείου Αθηνών στις 
12/06/2012 και προσκομίσθηκαν στην υπηρεσία μας. 

Επίσης προσκομίσθηκε βεβαίωση από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, περί μη λύσης 
της εταιρείας καθώς και της νόμιμης ισχύος του καταστατικού της και της 
σύνθεσης του Διοικητικού της συμβουλίου. 

Η εταιρεία επίσης προσκόμισε φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω δεν υπήρχε κανένας αντικειμενικός λόγος ώστε να μην 

εφαρμόσουμε τη συμβατική μας υποχρέωση  και να μην προχωρήσουμε 
στην έκδοση της επιταγής.   

 
 
  

Η ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ & 
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 
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