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ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 4ης 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του 2018 έτους της συνεδρίασης της 23.10.2018 για την

 ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Εποπτικού Συμβουλίου  και ΟΣΦΕ, 

του αστικού συνεταιρισμού που εδρεύει στην Καλαμάτα, με την επωνυμία

«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ».

******

Σύμφωνα με τις διατάξεις 9 και 10 του άρθρου 17 του ισχύοντος καταστατικού του

συνεταιρισμού,  το  Δ.Σ.  του  συνεταιρισμού  με  την  επωνυμία  "Προμηθευτικός

Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Νότιας Πελοποννήσου με Περιορισμένη Ευθύνη" και με

διακριτικό  τίτλο  "ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ.",  ύστερα  από πρόσκληση του  προέδρου  του  κ.

Νικολάου Μάραντου, συνήλθε μεταξύ άλλων με θέμα: την Ανακήρυξη υποψηφίων για

τις  εκλογές  Διοικητικού  Συμβουλίου,  Εποπτικού  Συμβουλίου  και  Ομοσπονδίας

Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ)  στις προσεχείς αρχαιρεσίες της 4ης

Νοεμβρίου  2018  εξ’  αναβολής  της  28.10.2018  που  θα διεξαχθούν  στην  έδρα  του

Συνεταιρισμού επί της οδού Μιχάλου και Μπουλούκου στην Καλαμάτα (παραπλεύρως

των Υπεραστικών ΚΤΕΛ) από  ώρα 10:30 εως 18:00 για την ανάδειξη μελών των

οργάνων  του  συνεταιρισμού  ητοι  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  του  Εποπτικού

Συμβουλίου και Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ).

  

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.  10η του άρθρου 17 υπεβλήθησαν δέκα (10)

αιτήσεις  υποψηφίων  για  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Συνεταιρισμού,  τέσσερις  (4)

αιτήσεις  για  το  Εποπτικό  Συμβούλιο  και  πέντε   (5)  αιτήσεις  για  την  Ομοσπονδία

Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ). 



Συγκεκριμένα υπέβαλαν υποψηφιότητα για το  Διοικητικό Συμβούλιο τα παρακάτω

μέλη του συνεταιρισμού:

• ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
• ΒΡΥΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
• ΚΑΤΣΙΒΑ  ΜΑΡΙΑ
• ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
• ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
• ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
• ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
• ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
• ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
• ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

Υπέβαλαν  υποψηφιότητα  για  το  Εποπτικό  Συμβούλιο τα  παρακάτω  μέλη  του

συνεταιρισμού:

• ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
• ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
• ΜΠΑΣΚΟΥΡΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
• ΠΡΑΤΤΗ ΜΑΡΙΑ

Υπέβαλαν  υποψηφιότητα  για  την  Ομοσπονδία   Συνεταιρισμών  Φαρμακοποιών

Ελλάδος (ΟΣΦΕ) τα παρακάτω μέλη του συνεταιρισμού:

• ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
• ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
• ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
• ΜΠΑΣΚΟΥΡΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
• ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
• ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σύμφωνα με την παρ. 11η του αρθρου 17 του καταστατικού του συνεταιρισμού  «Τις

εκλογές  διενεργεί  Τριμελής  Εφορευτική  Επιτροπή  που  εκλέγεται  από  τη  Γενική

Συνέλευση πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας» ενώ κατά την παρ. 12η της ιδίας

διάταξης  «Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης που δύναται  να θέσει κάθε μέλος -

εκλογέας είναι μέχρι  40% του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του

Εποπτικού  Συμβουλίου  και  των  εκλεγομένων  αντιπροσώπων.  Το  κλάσμα  που

προκύπτει στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα». 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού εξέτασαν την νομιμότητα των αιτήσεων

των  υποψηφίων  και  σκέφτηκαν  σύμφωνα  με  τον  νόμο  και  το  καταστατικό  του

συνεταιρισμού  και  ειδικότερα,  εάν  συντρέχουν  κωλύματα  που  αποκλείουν  την

συμμετοχή  κάποιου  υποψηφίου,  διαπιστώνουν  ομόφωνα  ότι  δεν  συντρέχει  λόγος

αποκλεισμού κάποιου εκ των προαναφερομένων υποψηφίων, ότι οι  υποψηφιότητες



είναι σύμφωνες με τους όρους του  εγκεκριμένου καταστατικού του συνεταιρισμού και

ανακηρύσσουν τους ακόλουθους υποψηφίους για τα παραπάνω αναφερόμενα όργανα

του  "Προμηθευτικού  Συνεταιρισμού  Φαρμακοποιών  Νότιας  Πελοποννήσου  με

Περιορισμένη  Ευθύνη"  και  με  διακριτικό  τίτλο "ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ."  για  τις  προσεχείς

αρχαιρεσίες  της  4ης Νοεμβρίου  2018  και  ώρα  10.00  στην  έδρα  του  Ομίλου  του

Συνεταιρισμού  στην  οδό  Μιχάλου   στην  Καλαμάτα  για  την  ανάδειξη  μελών  των

οργάνων  του  συνεταιρισμού  ήτοι  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  του  Εποπτικού

Συμβουλίου και  Ομοσπονδίας   Συνεταιρισμών  Φαρμακοποιών  Ελλάδος

(ΟΣΦΕ).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο τα παρακάτω μέλη του συνεταιρισμού:

• ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
• ΒΡΥΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
• ΚΑΤΣΙΒΑ  ΜΑΡΙΑ
• ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
• ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
• ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
• ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
• ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
• ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
• ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

Για το Εποπτικό  Συμβούλιο τα παρακάτω μέλη του συνεταιρισμού:

• ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
• ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
• ΜΠΑΣΚΟΥΡΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
• ΠΡΑΤΤΗ ΜΑΡΙΑ

Για  την  Ομοσπονδία   Συνεταιρισμών  Φαρμακοποιών  Ελλάδος  (ΟΣΦΕ) τα

παρακάτω μέλη του συνεταιρισμού:

• ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
• ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
• ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
• ΜΠΑΣΚΟΥΡΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
• ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
• ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αντίγραφο του παρόντος θα αναρτηθεί στα γραφεία του συνεταιρισμού και στην 

αίθουσα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. 



Το διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, 

υπογράφει το παρόν πρακτικό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η 

συνεδρίαση.
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