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ΔΟΓΑΠΗΑ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ 2014-2015 

ΚΑΘΖΡΖΠ: ΖΙΗΑΠ ΓΗΥΡΑΠ 
ΞΔΘΛΖ ΘΑΘΖΓΖΡΟΗΑ: Θα ΘΝΞΑΛΝ 

ΡΑΜΖ Β1(2) 
 

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΝΚΝΟΟΘΚΝ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ 
ΚΔ ΡΖΛ ΔΞΥΛΚΗΑ« SWEET BITE » 

 
Θεθάιαην Δπξώ 495.000 επξώ  
 
Πηα ΡΟΗΘΑΙΑ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ , ζήκεξα 30/11/2014 νη εδώ ζπκβαιιόκελνη: 
1. ΚΑΘΖΡΔΠ ΡΝ 3νπ ΓΚΛΑΠΗΝ ΡΟΗΘΑΙΥΛ 
 
 
Ππκθώλεζαλ λα ζπζηήζνπλ νκόξξπζκε εηαηξεία, ηεο νπνίαο ζα είλαη εηαίξνη, ζπλαπνδέρζεθαλ δε 
ηα αθόινπζα: 

 

Άξζξν 1: ΠΠΡΑΠΖ ΔΞΥΛΚΗΑ 
Ππζηήλεηαη Νκόξξπζκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία <<SWEET BITE >>Νκόξξπζκνο Δηαηξεία». Ζ 
εηαηξεία ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηελ επσλπκία ηεο θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηεο ηίηιν θαη κε ιαηηληθά 
ζηνηρεία ή ζε κεηάθξαζε. 

 

Άξζξν 2: ΔΓΟΑ 
Υο έδξα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ν Γήκνο Ρξηθάισλ θαη ζπγθεθξηκέλα ε νδόο Θσιέηηε-Βνύιγαξε. Ζ 
εηαηξεία κπνξεί λα ηδξύεη ππνθαηαζηήκαηα, γξαθεία ή πξαθηνξεία ηεο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηόζνλ 
ηεο Διιάδνο όζν θαη ηνπ εμσηεξηθνύ. 

 

Άξζξν 3: ΠΘΝΞΝΠ 
Πθνπόο ηεο εηαηξείαο ζα είλαη 
α) επίηεπμε εκπνξηθνύ θέξδνπο 
 
β)ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ 
 
γ) αγνξά ησλ θαιύηεξσλ πξώησλ πιώλ 
 
δ) θαζώο θαη θάζε ζπλαθήο εξγαζία. 
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ σο άλσ ζθνπώλ ε εηαηξεία ζα κπνξεί λα ελεξγεί όιεο ηηο πξνζήθνπζεο 
πξάμεηο, όπσο, ηδίσο, λα αγνξάδεη πξώηεο ύιεο, λα απνθηά ή λα κηζζώλεη αθίλεηα θαη θηλεηά 
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πξάγκαηα, λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο εξγαζίαο, λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο δαλείνπ θαη πηζηώζεσο κε 
ηξάπεδεο θαη κε ηδηώηεο, λα παξαρσξεί θαη λα δέρεηαη εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο, λα ππνγξάθεη 
αμηόγξαθα, λα δεηά ηελ έθδνζε δηνηθεηηθώλ αδεηώλ θηι. 
 

Άξζξν 4: ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ 
Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη γηα 20 ρξόληα, ήηνη έσο ηελ 30/11/2034. Ζ εηαηξεία όκσο 
ζπλερίδεηαη θαη κεηαηξέπεηαη ζε ανξίζηνπ ρξόλνπ, εάλ ην αξγόηεξν έμε κήλεο πξηλ ηελ σο άλσ 
εκεξνκελία ν εηαίξνο ή νη εηαίξνη πνπ επηζπκνύλ ηελ ιύζε ηεο εηαηξείαο θαηά ηα αλσηέξσ δελ 
θνηλνπνηήζνπλ κε δηθαζηηθό επηκειεηή ζηνπο ππόινηπνπο εηαίξνπο θαη ηελ εηαηξεία, εμώδηθε δήισζε 
ζρεηηθά κε ηελ βνύιεζή ηνπο γηα ιύζε ηεο εηαηξείαο. 

 

 
Άξζξν 5: ΔΗΠΦΝΟΔΠ 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ εηαηξηθνύ ζθνπνύ νη εηαίξνη ζπκθσλνύλ λα εηζθέξνπλ ζηελ εηαηξεία ηα 
θαησηέξσ πεξηνπζηαθά αληηθείκελα: 
Θάζε εηαίξνο ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη ην πνζό ησλ 45.000 επξώ Νη εηαίξνη ππνρξενύληαη λα 
πξνβνύλ ζηελ εηζθνξά ησλ σο άλσ πεξηνπζηαθώλ αληηθεηκέλσλ ην αξγόηεξν έλα κήλα κεηά ηελ 
δεκνζίεπζε ηεο εηαηξείαο ζηα βηβιία εηαηξεηώλ ηνπ Ξξσηνδηθείνπ 
Πε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε από ηνπο εηαίξνπο θαζπζηεξήζεη ππαίηηα ηελ θαηαβνιή ηεο 
εηζθνξάο ηνπ πέξαλ ηνπ σο άλσ νξηδνκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, ζεσξείηαη όηη απηόο εμέξρεηαη 
απηνδηθαίσο ηεο εηαηξείαο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε έθδνζε ζρεηηθήο δηθαζηηθήο απνθάζεσο. Πηελ 
πεξίπησζε απηή ε εηαηξεία ζπλερίδεηαη κεηαμύ ησλ ππνινίπσλ εηαίξσλ. Δπίζεο νθείιεη απνδεκίσζε 
ζηελ εηαηξεία θαη ζηνπο ππνινίπνπο εηαίξνπο. 
 

Άξζξν 6: ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΡΗΠ ΘΔΟΓΝΕΖΚΗΔΠ 
1. Νη εηαίξνη ζπκκεηέρνπλ ζηηο θεξδνδεκίεο ηεο εηαηξείαο σο αθνινύζσο: 
Θάζε εηαίξνο ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεη ην πνζνζηό πνπ ηνπ αλαινγεί. 
2. Δθηόο ελαληίαο απνθάζεσο ησλ εηαίξσλ γηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε, ξεηώο ζπκθσλείηαη όηη 
δηαλνκή θεξδώλ ζα γίλεηαη κόλνλ κεηά από ηξίκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηόδνπο θαη κόλνλ εθόζνλ 
ππάξρνπλ πξαγκαηηθά θέξδε. 

 

Άξζξν 7: ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ - ΔΘΞΟΝΠΥΞΖΠΖ 
1. Γηαρεηξηζηήο θαη εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ν εηαίξνο 1 ., ν νπνίνο ζα εθπξνζσπεί ηελ 
εηαηξεία, ππνγξάθνληαο θάησ από ηελ εηαηξηθή επσλπκία, έλαληη θάζε ηξίηνπ θπζηθνύ ή λνκηθνύ 
πξνζώπνπ ή αξρήο, δηθαζηηθά θαη εμώδηθα. Νη πξάμεηο ηνπ δηαρεηξηζηή θαη εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο 
πνπ ελεξγνύληαη ππό ηελ εηαηξηθή επσλπκία θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο, ηελ δεζκεύνπλ, 
εθόζνλ επξίζθνληαη εληόο ησλ πιαηζίσλ πνπ θαζνξίδνληαη από ηνλ εηαηξηθό ζθνπό. 
2. Θαη'εμαίξεζε, εηδηθά γηα ηηο θαησηέξσ πξάμεηο ε εηαηξεία ζα δεζκεύεηαη κόλνλ εθόζνλ κε ηνλ 
αλσηέξσ εηαίξν ζπκπξάμεη θαη θάπνηνο από ηνπο ππνινίπνπο εηαίξνπο: 
α) Ππκβάζεηο πηζηώζεσο ή δαλείνπ κε ηξάπεδεο ή άιια θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα. 
β) Ππκβάζεηο εγγπήζεσο ππέξ νηνπδήπνηε. 
γ) πνζήθεπζε αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο ή ζπλαίλεζε γηα εγγξαθή πξνζεκείσζεο ππνζήθεο επί 
αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο. 
δ) Έθδνζε, νπηζζνγξάθεζε, ηξηηεγγύεζε επηηαγώλ, έθδνζε, απνδνρή, νπηζζνγξάθεζε θαη 
ηξηηεγγύεζε ζπλαιιαγκαηηθώλ. 
3. Πε πεξίπησζε πνπ ν σο άλσ δηαρεηξηζηήο εηαίξνο πεζάλεη, ή θεξπρζεί ζε δηθαζηηθή 
ζπκπαξάζηαζε ή πησρεύζεη, ηόηε ηελ δηαρείξηζε θαη εθπξνζώπεζε ηεο εηαηξείαο αλαιακβάλνπλ  
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όινη νη ππόινηπνη εηαίξνη ζπιινγηθά, ζπκπξάηηνληαο δειαδή θαη ζπλππνγξάθνληαο θάησ από ηελ 
εηαηξηθή επσλπκία. 
4. Πε πεξίπησζε πξνζσξηλήο αδπλακίαο ηνπ δηαρεηξηζηή λα αζθήζεη ηα θαζήθνληά ηνπ, απηόο 
αλαπιεξώλεηαη από ηνπο ππνινίπνπο εηαίξνπο ελεξγνύληεο ζπιινγηθά. 
5. Ν δηαρεηξηζηήο, ζε πεξίπησζε θνιιήκαηνο, δηθαηνύηαη λα εμνπζηνδνηήζεη άιινλ εηαίξν γηα ηελ 
δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλσλ δηαρεηξηζηηθώλ ή εθπξνζσπεπηηθώλ πξάμεσλ. Ζ εμνπζηνδόηεζε πξέπεη λα 
είλαη έγγξαθε θαη δίδεηαη είηε κε ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην είηε κε ηδησηηθό έγγξαθν κε 
βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δηαρεηξηζηή – εθπξνζώπνπ από αξκόδηα αξρή. 
6. Δηδηθά γηα ηελ παξαρώξεζε ηεο εμνπζίαο δηελέξγεηαο ζπγθεθξηκέλσλ θαη πεξηνξηζκέλσλ 
εθπξνζσπεπηηθώλ εμνπζηώλ ζε ηξίηα πξόζσπα (εηαίξνπο, ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο ή ηξίηνπο), ζηα 
πιαίζηα ηεο νξγαλώζεσο ησλ εξγαζηώλ ηεο εηαηξίαο απαηηείηαη ζύκπξαμε θαη δεύηεξνπ εηαίξνπ 
εθηόο από ηνλ δηαρεηξηζηή. 
7. Ν δηαρεηξηζηήο δελ δηθαηνύηαη ηδηαίηεξε ακνηβή γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ. 
 

Άξζξν 8: ΙΖΤΖ ΑΞΝΦΑΠΔΥΛ 
Γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνύλ ηηο εηαηξηθέο ππνζέζεηο, πέξαλ ηεο ηξέρνπζαο δηαρείξηζεο 
απαηηείηαη νκνθσλία ησλ εηαίξσλ, νη νπνίνη απνθαζίδνπλ ζε ζπλέιεπζε πνπ ζπγθαιείηαη ζηελ έδξα 
ηεο εηαηξείαο κεηά από πξόζθιεζε ηνπ δηαρεηξηζηή. Ν δηαρεηξηζηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
ζπγθαιέζεη ηελ ζπλέιεπζε εληόο 10 εξγαζίκσλ εκεξώλ εάλ ην δεηήζεη νπνηνζδήπνηε άιινο 
εηαίξνο. 
Ζ πξόζθιεζε γηα ηελ ζπλέιεπζε είλαη έγγξαθε θαη απαηηείηαη λα θνηλνπνηεζεί ζηνπο εηαίξνπο πέληε 
(5) πιήξεηο εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ ζπλέιεπζε θαη λα θαζνξίδεη θαη ηα πξνο ζπδήηεζε 
ζέκαηα. 

 

Άξζξν 9: ΘΑΛΑΡΝΠ, ΞΡΥΣΔΠΖ, ΘΔΠΖ ΠΔ ΓΗΘΑΠΡΗΘΖ ΠΚΞΑΟΑΠΡΑΠΖ ΔΡΑΗΟΝ 
Πε πεξίπησζε πνπ εηαίξνο πησρεύζεη ή ηεζεί ζε θαζεζηώο δηθαζηηθήο ζπκπαξάζηαζεο, ε εηαηξεία 
δελ ιύεηαη αιιά ζπλερίδεηαη κεηαμύ ησλ ππνινίπσλ εηαίξσλ. Πηελ πεξίπησζε απηή ε εηαηξεία 
απνδίδεη ζηνλ εηαίξν πνπ πηώρεπζε ή ηέζεθε ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (δηα ηνπ ζπλδίθνπ ή ηνπ 
δηθαζηηθνύ ζπκπαξαζηάηε αληηζηνίρσο) ηελ αμία ηεο εηαηξηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ εηαίξνπ. 
Πε πεξίπησζε πνπ εηαίξνο απνβηώζεη, ε εηαηξεία ζπλερίδεηαη κεηαμύ ησλ ππνινίπσλ εηαίξσλ θαζώο 
θαη ησλ θιεξνλόκσλ ηνπ απνβηώζαληνο εηαίξνπ. Θάζε εηαίξνο όκσο έρεη ην δηθαίσκα ζηελ 
πεξίπησζε απηή λα δεηήζεη ηελ έμνδό ηνπ από ηελ εηαηξεία, ε νπνία ππνρξενύηαη λα ηνπ θαηαβάιεη 
ηελ αμία ηεο εηαηξηθήο ηνπ κεξίδνο. 
Ρν σο άλσ δηθαίσκα εμόδνπ πξέπεη λα αζθεζεί κε δήισζε ηνπ εηαίξνπ πνπ ζα θνηλνπνηεζεί ζηελ 
εηαηξεία θαη ζηνπο ππνινίπνπο ζπλεηαίξνπο (θαη ηνπο θιεξνλόκνπο ηνπ ζπλεηαίξνπ πνπ πέζαλε) 
εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηώλ κελώλ από ηελ εκεξνκελία ηνπ ζαλάηνπ ηνπ εηαίξνπ. 
 

Άξζξν 10: ΔΜΝΓΝΠ ΔΡΑΗΟΝ – ΔΗΠΝΓΝΠ ΛΔΝ ΔΡΑΗΟΝ – ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΖ ΚΔΟΗΓΑΠ 
ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Έμνδνο εηαίξνπ δελ επηηξέπεηαη παξά κόλνλ ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ξεηά ξπζκίδνληαη ζην παξόλ 
Θαηαζηαηηθό. 
Δίζνδνο λένπ εηαίξνπ επηηξέπεηαη κόλνλ κε νκόθσλε απόθαζε ησλ εηαίξσλ. 
Κεηαβίβαζε κεξίδαο ζπκκεηνρήο εηαίξνπ πξνο ηξίην επηηξέπεηαη κόλνλ κε νκόθσλε απόθαζε ησλ 
εηαίξσλ. 

 
Άξζξν 11: ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ 
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Ζ θαηαγγειία ηεο εηαηξείαο από νηνλδήπνηε εηαίξν πξηλ από ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ δηάξθεηάο ηεο, 
όπσο απηόο νξίδεηαη ζην άξζξν 4, όπσο απηό εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη, αθόκε θαη εάλ γίλεηαη κε ηελ 
επίθιεζε ζπνπδαίνπ ιόγνπ, δελ επηθέξεη ζε θακία πεξίπησζε ηελ ιύζε ηεο εηαηξείαο, αιιά 
ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε έμνδν ηνπ θαηαγγέιινληνο εηαίξνπ από ηελ εηαηξεία. Ζ εηαηξεία 
ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ζηνλ έηζη εμεξρόκελν εηαίξν ηελ αξρηθή αμία ηεο εηζθνξάο ηνπ. 

 

 
Άξζξν 12: ΑΞΑΓΝΟΔΠΖ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΚΝ 

Απαγνξεύεηαη ζηνπο εηαίξνπο ε ελάζθεζε επαγγέικαηνο ή επηρεηξήζεσο ή ελ γέλεη νπνηαζδήπνηε 
πξάμεο, όκνηαο πξνο ηελ εηαηξηθή επηρείξεζε, όπσο θαη θάζε πξάμεο αληαγσληζηηθή ηεο εηαηξείαο. Ζ 
απαγόξεπζε απηή ηζρύεη είηε απηέο νη πξάμεηο αζθνύληαη αηνκηθώο από ηνλ εηαίξν, είηε από 
πξνζσπηθή εηαηξεία, ή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζύλεο, ζηελ νπνία απηόο ζπκκεηέρεη είηε από 
αλώλπκε εηαηξεία, ζηεο νπνίαο ζπκκεηέρεη ζην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην. 
Πε πεξίπησζε πνπ εηαίξνο παξαβεί ηελ αλσηέξσ ππνρξέσζή ηνπ, έρεη ππνρξέσζε λα εθρσξήζεη 
ζηελ εηαηξεία ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαη ηα ελ γέλεη δηθαηώκαηά ηνπ από ηελ ελάζθεζε ηεο 
αληαγσληζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Ξεξαηηέξσ επζύλε ηνπ γηα απνδεκίσζε δελ απνθιείεηαη. 

 
Άξζξν 13: ΑΞΑΓΝΟΔΠΖ ΠΦΟΑΓΗΠΖΠ 

Απαγνξεύεηαη ζηνπο εηαίξνπο, πξηλ ή κεηά ηελ απνρώξεζή ηνπο από ηελ εηαηξεία, ζηνπο εηδηθνύο ή 
θαζνιηθνύο δηαδόρνπο ηνπο λα πξνβαίλνπλ ζε ζθξάγηζε ηνπ ή ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο εηαηξείαο ή 
ζε ζπληεξεηηθή ή αλαγθαζηηθή θαηάζρεζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο εηαηξείαο. 

 

Άξζξν 14: ΙΠΖ ΘΑΗ ΔΘΘΑΘΑΟΗΠΖ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ 
1. Ζ εηαηξεία ιύεηαη: 
α) κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ δηάξθεηάο ηεο θαη κόλνλ εθόζνλ θνηλνπνηεζεί ε δήισζε ηνπ άξζξνπ 4 
ηνπ παξόληνο, όπσο εθεί εηδηθόηεξα νξίδεηαη. 
β) κε απόθαζε ησλ εηαίξσλ. 
2. Κεηά ηελ ιύζε ηεο εηαηξείαο αθνινπζεί ε εθθαζάξηζή ηεο. Δθθαζαξηζηήο ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη 
απηόο πνπ είλαη δηαρεηξηζηήο θαη εθπξόζσπόο ηεο θαηά ηνλ ρξόλν ηεο ιύζεο ηεο. 
3. Ν εθθαζαξηζηήο ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζηελ απνγξαθή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο, λα ζπληάμεη 
ηνλ ηζνινγηζκό εθθαζάξηζεο θαη λα θαηαβάιεη ζηνπο δαλεηζηέο ηεο εηαηξείαο ηηο πξνο απηνύο 
νθεηιέο ηεο. Πηελ ζπλέρεηα ππνρξενύηαη λα απνδώζεη ζηνπο εηαίξνπο ηηο εηζθνξέο ηνπο θαη λα 
δηαλείκεη ζ'απηνύο ό,ηη απνκέλεη θαηά ηνλ ιόγν ηεο εηαηξηθήο ηνπο ζπκκεηνρήο. 
 

Άξζξν 15: ΟΘΚΗΠΖ ΙΝΗΞΥΛ ΘΔΚΑΡΥΛ 
Γηα ηελ επίιπζε θάζε δηαθνξάο κεηαμύ ησλ εηαίξσλ πνπ πξνθύπηεη από ην παξόλ θαη ηηο ηπρόλ 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαζώο θαη γηα θάζε ζέκα ή όξν πνπ δελ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο 
Θαηαζηαηηθνύ, εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ. 
 
Ρν παξόλ ζπληάρζεθε ζε ζεηηθά όκνηα αληίηππα ηα νπνία αθνύ αλαγλώζηεθαλ θαη βεβαηώζεθαλ, 
ππνγξάθηεθαλ από όινπο ηνπ ζπκβαιιόκελνπο εηαίξνπο, θάζε έλαο από απηνύο έιαβε από έλα, 
από απηά ζα θαηαηεζνύλ ζηελ αξκόδηα νηθνλνκηθή εθνξία θαη ζην Ξξσηνδηθείν Αζελώλ γηα 
δεκνζίεπζε αληίζηνηρα. 

ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ: 
Ππκθσλνύλ θαη απνδέρνληαη λα πινπνηήζνπλ όια ηα θαζήθνληα ηνπ ξόινπ πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί. 
1. ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΗΔΘΛΡΖΠ  <ΚΗΣΑΙΖΠ ΘΑΤΑΙΖΠ>  ΞΝΓΟΑΦΖ: 
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2.ΓΗΔΘΛΡΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ <ΓΗΥΟΓΝΠ ΘΔΟΑΠΝΒΗΡΖΠ> ΞΝΓΟΑΦΖ: 

 

 

3.ΓΗΔΘΛΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ <ΖΙΗΑΠ ΓΗΥΡΑΠ> ΞΝΓΟΑΦΖ: 

 

 

4. .ΓΗΔΘΛΡΖΠ ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ <ΔΗΟΖΛΖ ΓΔΥΟΓΝΙΗΝ> ΞΝΓΟΑΦΖ: 

 

 

5. ΓΗΔΘΛΡΖΠ  ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ <ΓΗΑΛΛΖΠ ΓΟΑΓΝΙΑΠ> ΞΝΓΟΑΦΖ: 

 

 

6.ΓΗΔΘΛΡΖΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ <ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΘΑΟΓΑΠ> ΞΝΓΟΑΦΖ: 

 

 

7. ΓΗΔΘΛΡΖΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ <ΓΟΖΓΝΟΖΠ ΘΑΟΑΡΕΝΛΖΠ> ΞΝΓΟΑΦΖ: 

 

 

8. ΓΗΔΘΛΡΖΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ <ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΒΔΛΔΡΖ> ΞΝΓΟΑΦΖ: 

 

 

9. ΓΗΔΘΛΡΖΠ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ <ΖΙΗΑΠ ΓΗΑΙΔΠΥΡΖΠ > ΞΝΓΟΑΦΖ: 

 

 

10. ΓΗΔΘΛΡΖΠ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ <ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΔΠΡΑΘΗΝ> ΞΝΓΟΑΦΖ: 

 

 

11. ΓΗΔΘΛΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ <ΘΥΚΑΠ ΗΑΘΥΒΑΘΖΠ> ΞΝΓΡΑΦΗ: 

 

 

 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΩΛΗΔΩΝ Α΄ 
 ΣΡΙΜΗΝΟΤ 

Προϋπολογισμός πωλήσεων της SWEET BITE A.E τοσ Α΄ 

τριμήνοσ. 
Δσρώ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ ΝΟΔΜΒΡΙΟ 
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Προϊόν Α΄ 120.000 125.000 120.000 

Προϊόν Β΄ 100.000 95.000 100.000 
 

 

  
 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΩΛΗΔΩΝ Β΄ 
 ΣΡΙΜΗΝΟΤ 

 

Προϋπολογισμός πωλήσεων της SWEET BITE A.E τοσ Β΄ 

τριμήνοσ. 

 
Δσρώ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 

Προϊόν Α  150.000 100.000 120.000 

Προϊόν Β 200.000 110.000 150.000 
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Προϊόν Α΄ 

Προϊόν Β΄ 
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ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΩΛΗΔΩΝ Γ΄ 
 ΣΡΙΜΗΝΟΤ 

Προϋπολογισμός πωλήσεων της SWEET BITE A.E τοσ Γ΄ 

τριμήνοσ. 

 
Δσρώ ΜΑΡΣΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟ ΜΑΙΟ 

Προϊόν Α  200.000 150.000 170.000 

Προϊόν Β 200.000 160.000 180.000 
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ΔΣΗΙΟ ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΠΩΛΗΔΩΝ της SWEET BITE A.E 

ΥΡΗΗ 2014-2015 

 
Δσρώ  

Προϊόν Α  1.255.000 

Προϊόν Β 1.295.000 
 

 

1.230.000,00 €

1.240.000,00 €

1.250.000,00 €

1.260.000,00 €

1.270.000,00 €

1.280.000,00 €

1.290.000,00 €

1.300.000,00 €

Δυρώ Προϊόν Α Προϊόν Β

ειρά1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΛΙΑ ΓΙΩΣΑ 
ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΜΠΙΚΟΣΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ SWEET BITE 


