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"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

KAI ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" 

και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ" 
 

Αρ.ΓΕΜΗ 000408501000 (πρώην Αρ.Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37) 

 

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης  

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2018 

(άρθρο 27, παρ. 3, στοιχείο (δ) Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει) 

 

1.    Το  πρώτο  θέμα  της  Ημερήσιας  Διάταξης  είναι:  «Υποβολή  προς  έγκριση  της  Ετήσιας 

Οικονομικής Έκθεσης του Ομίλου και της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2017 

έως  31.12.2017  που  συντάχθηκε  σύμφωνα  με  τα  Διεθνή  Πρότυπα  Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς  (ΔΠΧΑ),  στην  οποία  συμπεριλαμβάνονται  οι  ετήσιες  Οικονομικές  Καταστάσεις 

του Ομίλου και της Εταιρείας,  η σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η 

Έκθεση  Διάθεσης  Αντληθέντων  Κεφαλαίων  της  αύξησης  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της 

Εταιρείας και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή‐

Λογιστή». 

Η  Γενική  Συνέλευση  εγκρίνει,  σύμφωνα  με  το  νόμο  και  το  Καταστατικό  της  Εταιρείας,  με 

ψήφους ………………………..,  ήτοι  με  ποσοστό ……. %  των  παρισταμένων  μετόχων  την  Ετήσια 

Οικονομική Έκθεση του Ομίλου και της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2017 έως 

31.12.2017,  που  συντάχθηκε  σύμφωνα  με  τα  Διεθνή  Πρότυπα  Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και , εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 

26‐04‐2018,  στην οποία συμπεριλαμβάνονται:  

α) οι Δηλώσεις των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 

2 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει,  

β)  η  Ετήσια  Έκθεση  Διαχείρισης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  προς  την  Τακτική  Γενική 

Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 του 

Ν. 3556/2007,  όπως ισχύει, και περιλαμβάνει:  

i) τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης,   

ii)  την  Επεξηγηματική  Έκθεση  του Διοικητικού  Συμβουλίου,  σύμφωνα με  το άρθρο 4, 
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παρ. 7 και 8 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει και 

iii) τις Επεξηγήσεις επί των τροποποιήσεων της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων 

της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  

γ) οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας,  

δ)  η  ‘Εκθεση Διάθεσης αντληθέντων  κεφαλαίων  της αύξησης  του μετοχικού  κεφαλαίου  της 

Εταιρείας και 

ε) η έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών ‐ Λογιστών 

Η εν λόγω Ετήσια Οικονομική Έκθεση  του Ομίλου και  της Εταιρείας για  την  εταιρική  χρήση 

από 01.01.2017 έως 31.12.2017, ως  ομοίως οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των 

Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών είναι στη διάθεση των Μετόχων στα γραφεία της Εταιρείας, 

έχουν  δε αποσταλεί  στο  Χ.Α.  για  δημοσίευση  στην  Ιστοσελίδα  του από  την 30‐04‐2018  και 

έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας από την 30‐04‐2018. 

2.  Το  δεύτερο  θέμα  της  Ημερήσιας  Διάταξης  είναι:  «Απαλλαγή  των  μελών  Δ.Σ.  και  των 

Ορκωτών  Ελεγκτών‐Λογιστών  από  κάθε  ευθύνη  αποζημίωσης  για  τη  διαχείριση  των 

εταιρικών  υποθέσεων,  τη  σύνταξη  και  τον  έλεγχο  των  Οικονομικών  Καταστάσεων  της 

Εταιρείας  και  του  Ομίλου  αυτής  για  την  εταιρική  χρήση  από  01.01.2017  έως  και 

31.12.2017».  

Η  Γενική  Συνέλευση  εγκρίνει,  σύμφωνα  με  το  νόμο  και  το  Καταστατικό  της  Εταιρείας,  με 

ψήφους ……………………….., ήτοι με ποσοστό ……. % των παρισταμένων μετόχων την απαλλαγή 

από  κάθε  ευθύνη  αποζημίωσης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  των  Ορκωτών  Ελεγκτών  – 

Λογιστών,  για  τη  διαχείριση  των  εταιρικών  υποθέσεων,  τη  σύνταξη  και  τον  έλεγχο  των 

Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής για την εταιρική χρήση από 

01.01.2017 έως και 31.12.2017.  

3. Το  τρίτο  θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών‐Λογιστών για 

τον  έλεγχο  των  Οικονομικών  Καταστάσεων  της  Εταιρείας  και  του  Ομίλου  αυτής,  της 

εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως και 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής τους». 

Η  Γενική  Συνέλευση  εγκρίνει,  σύμφωνα  με  το  νόμο  και  το  Καταστατικό  της  Εταιρείας,  με 

ψήφους  ………………………..,  ήτοι  με  ποσοστό  …….  %  των  παρισταμένων  μετόχων,  κατόπιν 

σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, την επανεκλογή 
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της  ελεγκτικής  εταιρίας  «ΣΟΛ  Α.Ε.  ΟΡΚΩΤΩΝ  ΕΛΕΓΚΤΩΝ»,  για  τον  έλεγχο  των Oικονομικών 

Kαταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2018 

έως 31.12.2018 ‐ με αμοιβή σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς 

το ΔΣ της Εταιρείας, η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου.  

4.  Το  τέταρτο  θέμα  της  Ημερήσιας  Διάταξης  είναι:  «Έγκριση  της  διάθεσης  των 

αποτελεσμάτων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως και 31.12.2017».  

Η  Γενική  Συνέλευση  εγκρίνει,  σύμφωνα  με  το  νόμο  και  το  Καταστατικό  της  Εταιρείας,  με 

ψήφους ……………………….., ήτοι με ποσοστό ……. % των παρισταμένων μετόχων τη μη διανομή 

μερίσματος  για  τη  χρήση  01.01.2017  έως  31.12.2017,  όπως  επίσης,  και  τη  μεταφορά  των 

αποτελεσμάτων της χρήσης εις νέον. 

5. Το πέμπτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Έγκριση των αποζημιώσεων των Μελών 

του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση του έτους 2017 και προέγκριση των αμοιβών και 

αποζημιώσεων των Μελών Δ.Σ. για τη χρήση του έτους 2018, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του 

Κ.Ν.2190/20 και 5 του Ν.3016/2002».  

Η  Γενική  Συνέλευση  εγκρίνει,  σύμφωνα  με  το  νόμο  και  το  Καταστατικό  της  Εταιρείας,  με 

ψήφους ……………………….., ήτοι με ποσοστό ……. % των παρισταμένων μετόχων,  την καταβολή 

συνολικού ποσού € 27.721,93 στα Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας ως αποζημίωση για το χρόνο 

που διέθεσαν στις  Συνεδριάσεις  του Διοικητικού  Συμβουλίου  κατά  το  έτος 2017  και  την  εν 

γένει  εκπλήρωση  των  καθηκόντων  τους,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  5  του  Ν.  3016/2002  περί 

Εταιρικής  Διακυβέρνησης,  ως  ισχύει,  και  τη  χορηγηθείσα  προέγκριση  της  Τακτικής  Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων του προηγούμενου έτους.  

Περαιτέρω, η  Γενική  Συνέλευση προεγκρίνει,  σύμφωνα με  το  νόμο  και  το  Καταστατικό  της 

Εταιρείας, με ψήφους ……………………….., ήτοι με ποσοστό ……. % των παρισταμένων μετόχων,   

ποσό  €  200.000,  ως  αποζημίωση  των  Μελών  του  Δ.Σ.  της  Εταιρείας  για  το  χρόνο  που  θα 

διαθέσουν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2018 και την εν γένει 

εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.  

6.  Το  έκτο  θέμα  της  Ημερήσιας  Διάταξης  είναι:  «Έγκριση  σύναψης  και  επικύρωση 

συμβάσεων κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει».  

Η  Γενική  Συνέλευση  εγκρίνει,  σύμφωνα  με  το  νόμο  και  το  Καταστατικό  της  Εταιρείας,  με 
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ψήφους ……………………….., ήτοι με ποσοστό ……. % των παρισταμένων μετόχων,   ως ισχύει, τις 

κάτωθι συμβάσεις, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920:   

1) Τις τροποποιητικές και νέες συμβάσεις εργασίας και στελέχωσης πτυχίου, μεταξύ της 

Εταιρείας και  Μελών ΔΣ αυτής. 

2) Τις  συμβάσεις  μεταβίβασης  ποσοστών  συμμετοχής  επί  θυγατρικών  εταιρειών,  και 

συγκεκριμένα:  

α)  την  από  13.12.2017  σύμβαση  εξαγοράς  του  συνόλου  των  2.400  ονομαστικών 

μετοχών της εταιρείας «BHTA ΠΚ  ΙΚΑΤ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την 

θυγατρική μας εταιρεία «INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» στην Εταιρεία μας, και 

β) την από 18.05.2018 σύμβαση πώλησης 72 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας «B‐

WIND POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την Εταιρεία μας στην εταιρεία 

«ΓΑΙΑ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ».  Κατά  το 

χρόνο μεταβίβασης μοναδική μέτοχος της εταιρείας «ΓΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  ήταν η Εταιρεία μας.  

3) Το  από  02.05.2018  Ιδιωτικό  Συμφωνητικό  Υπομίσθωσης  του  β’  υπογείου,  του  α’ 

υπογείου,  του  ισογείου,  του ημιωρόφου,  του α’  ορόφου,  του β’  ορόφου  και  του  γ’ 

ορόφου,  συνολικής  επιφάνειας  4.160,50  τ.μ.,  ενός  κτιρίου  κείμενου  επί  της  οδού 

Κολοκοτρώνη 3‐5 και Βουλής, Αθήνα, μεταξύ της Εταιρεία μας και της συνδεδεμένης 

με  αυτή  ανώνυμης  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «ΙΝΤΡΑ  ΑΘΗΝΑΙΚΗ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ  &  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»  και  το 

διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.». 

4) Τις πιστώσεις (ταμειακές διευκολύνσεις) και τις εγγυήσεις που έχουν παρασχεθεί από 

την  Εταιρεία  μας  εντός  της  χρήσης  2017  και  μέχρι  σήμερα  προς  και  υπέρ  των 

θυγατρικών και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, 

καθώς και προς και υπέρ των Κοινοπραξιών και των Ενώσεων Εταιρειών στις οποίες 

μετέχει  η  Εταιρεία  ή/και  οι  συνδεδεμένες  με  αυτήν  εταιρείες  και  με  τις  οποίες  η 

Εταιρεία έχει συνυφασμένα συμφέροντα.  

5)    Τις μεταβιβάσεις διαφόρων κινητών μεταξύ της Εταιρείας μας και των θυγατρικών και 

συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών του άρθρου 32 του N.4308/2014.  
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7.  Το  έβδομο  θέμα  της  Ημερήσιας  Διάταξης  είναι:  «Παροχή  άδειας  στα  μέλη  του 

Διοικητικού  Συμβουλίου  και  στους  Διευθυντές  της  εταιρείας,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  23 

παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει». 

Η  Γενική  Συνέλευση  χορηγεί  άδεια,  σύμφωνα  με  την  παρ.  1  του  άρθρου  23  του  Κ.Ν. 

2190/1920, με ψήφους ……………………….., ήτοι με ποσοστό ……. % των παρισταμένων μετόχων,   

σύμφωνα  με  την  παρ.  1  του  άρθρου  23  του  Κ.Ν.  2190/1920,  στα  μέλη  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας  να ενεργούν, είτε για λογαριασμό τους είτε 

για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την 

Εταιρεία  σκοπούς,  όπως  επίσης  να  μετέχουν  ως  ομόρρυθμοι  εταίροι  σε  εταιρείες  που 

επιδιώκουν  παρόμοιους    σκοπούς    και  να  μετέχουν  στο  μετοχικό  κεφάλαιο  ή/και  στο 

Διοικητικό Συμβούλιο των συνδεδεμένων με την Εταιρεία – κατά την έννοια του άρθρου 32 

του N.4308/2014‐  εταιρειών.   

8.  Το  όγδοο  θέμα  της  Ημερήσιας  Διάταξης  είναι:  «Επικύρωση  των  από  6.12.2017  και 

2.4.2018 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, περί μερικής αλλαγής της 

χρήσης  των  κεφαλαίων  που  αντλήθηκαν  από  την  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της 

Εταιρείας που αποφασίστηκε  κατά  την Α΄  Επαναληπτική  Συνεδρίαση  της  από 26.06.2017 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που έλαβε χώρα στις 07.07.2017».  

Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, με 

ψήφους  ………………………..,  ήτοι  με  ποσοστό  …….  %  των  παρισταμένων  μετόχων,  τις  από 

6.12.2017  και 2.4.2018 αποφάσεις  του Διοικητικού Συμβουλίου  της Εταιρείας,  περί μερικής 

αλλαγής της χρήσης του ποσού που παρέμεινε αδιάθετο, εκ των κεφαλαίων που αντλήθηκαν 

από  την  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της  Εταιρείας  που  αποφασίστηκε  κατά  την  Α΄ 

Επαναληπτική  Συνεδρίαση  της  από  26.06.2017  Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης  των Μετόχων 

που  έλαβε  χώρα  στις  07.07.2017,  σύμφωνα  με  τους  σχετικούς  Πίνακες  διάθεσης  των 

αντληθέντων  κεφαλαίων,  οι  οποίοι  εγκρίθηκαν  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Εταιρείας 

δυνάμει  των  ως  άνω  αποφάσεών  του.  Ο  τελικός  πίνακας  διάθεσης  κεφαλαίων 

συμπεριλαμβάνεται  στην  Ετήσια  Οικονομική  Έκθεση  του  Ομίλου  και  της  Εταιρείας  για  την 

εταιρική  χρήση  από  01.01.2017  έως  31.12.2017,  που  έχει  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  της 

Εταιρείας. 
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9.  Το  ένατο  θέμα  της  Ημερήσιας  Διάταξης  είναι:  «Επιβεβαίωση  εκλογής  μέλους  της 

Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος».  

Η  Γενική  Συνέλευση  εγκρίνει  και  επικυρώνει,  σύμφωνα με  το  νόμο  και  το  Καταστατικό  της 

Εταιρείας, με ψήφους ……………………….., ήτοι με ποσοστό ……. % των παρισταμένων μετόχων,   

την  από  29.08.2017  απόφασή  του,  περί  αντικατάστασης  του  παραιτηθέντος  μέλους  της 

Επιτροπής  Ελέγχου  της  Εταιρείας,  κ.  Χρήστου  Δ.  Μηστριώτη,  για  το  υπόλοιπο  της  θητείας 

αυτής,  από  τον  Α’  Αντιπρόεδρο  και  μη  εκτελεστικό  μέλος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  κ. 

Γεώργιο  Α.  Άννινο,  δεδομένου  ότι  διαθέτει  αποδεδειγμένα  επαρκή  γνώση  στον  τομέα  που 

δραστηριοποιείται η Εταιρεία, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. 

10. Το δέκατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, 

σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017».  

Η  Γενική  Συνέλευση  εγκρίνει,  σύμφωνα  με  το  νόμο  και  το  Καταστατικό  της  Εταιρείας,  με 

ψήφους ……………………….., ήτοι με ποσοστό ……. % των παρισταμένων μετόχων,     την εκλογή 

των  μελών  της  νέας  Επιτροπής  Ελέγχου  της  Εταιρείας,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  44  του  Ν. 

4449/2017, η οποία θα αποτελείται από τρία (3) Μέλη, και δη από:  

α) τον κ. Γεώργιο Άννινο του Αριστοτέλη, Α’ Αντιπρόεδρο και μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. 

της Εταιρείας, 

β)  τον  κ.  Αναστάσιο  Τσούφη  του Μιλτιάδη,  Ανεξάρτητο μη  Εκτελεστικό Μέλος  του Δ.Σ.  της 

Εταιρείας και 

γ)  τον  κ.  Σωτήριο  Φίλο  του  Νικολάου,  Ανεξάρτητο  μη  Εκτελεστικό  Μέλος  του  Δ.Σ.  της 

Εταιρείας,  ο  οποίος  ως  συνταξιούχος  ορκωτός  ελεγκτής‐  λογιστής  διαθέτει  αποδεδειγμένα 

μεγάλη γνώση και εμπειρία σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής, 

Τα  ως  άνω  μέλη  της  Επιτροπής  Ελέγχου  διαθέτουν  στο  σύνολό  τους  επαρκή  γνώση  στον 

τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, θα ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με 

τις  διατάξεις  του  άρθρου 44  του Ν. 4449/2017  και  η  θητεία  τους  θα  λήγει  με  τη  λήξη  της 

θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.  
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11. Το ενδέκατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Λήψη απόφασης για την, κατ΄ άρθρο 

16  Κ.Ν.  2190/20,  ως  ισχύει,  αγορά  ιδίων  μετοχών  και  παροχή  εξουσιοδότησης  προς  το 

Διοικητικό Συμβούλιο για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων».  

Η  Γενική  Συνέλευση  εγκρίνει,  σύμφωνα  με  το  νόμο  και  το  Καταστατικό  της  Εταιρείας,  με 

ψήφους  ………………………..,  ήτοι  με  ποσοστό  …….  %  των  παρισταμένων  μετόχων,  την,  κατ’ 

άρθρο 16  Κ.Ν. 2190/20  ως  ισχύει,  αγορά από  την  Εταιρεία  ιδίων  μετοχών  μέχρι  ποσοστού 

10%  του  εκάστοτε  καταβεβλημένου  μετοχικού  κεφαλαίου  αυτής,  για  χρονική  περίοδο  24 

μηνών  με  έναρξη  ισχύος  από  την  29η  Ιουνίου  2018  μέχρι  και  την  28η  Ιουνίου  2020,  με 

κατώτατη  τιμή  αγοράς  0,30  ευρώ  και  ανώτατη  τιμή  10,00  ευρώ  ανά  μετοχή,  και  σκοπό 

σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Κ.Ν.  2190/20,  ως  ισχύει,  τον  Κανονισμό  2273/2003  και  την 

απόφαση 1/503/2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και χορηγεί εξουσιοδότηση στο 

Διοικητικό Συμβούλιο για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων. 

12.  Το  δωδέκατο  θέμα  της  Ημερήσιας  Διάταξης  είναι:  «Λήψη  απόφασης  για  την 

αναδιάρθρωση συμμετοχών της Εταιρείας και την προς τούτο αγορά και πώληση από την 

Εταιρεία μετοχών συνδεδεμένων εταιρειών. Παροχή σχετικής έγκρισης, κατ΄ άρθρο 10 Κ.Ν. 

 2190/20  και  ειδικής  άδειας,  κατ’  άρθρο  23α  Κ.Ν.  2190/20,  για  τη  σύναψη  σχετικής 

σύμβασης με νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού». 

Η  Γενική  Συνέλευση  εγκρίνει,  σύμφωνα  με  το  νόμο  και  το  Καταστατικό  της  Εταιρείας,  με 

ψήφους ……………………….., ήτοι με ποσοστό ……. % των παρισταμένων, την εισήγηση του Δ.Σ. 

για την αναδιάρθρωση συμμετοχών της Εταιρείας και την προς τούτο αγορά και πώληση από 

την  Εταιρεία  μετοχών  συνδεδεμένων  εταιρειών.  Επίσης,  εγκρίνει  και  παρέχει  ειδική  άδεια, 

κατ’ άρθρο 10 και 23α Κ.Ν. 2190/20, για τη σύναψη σχετικής σύμβασης με νομικό πρόσωπο 

που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου αυτού.  

13. Το δέκατο τρίτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Διάφορες Ανακοινώσεις». 

Ανακοινώνεται  ότι  την  5.6.2018  ολοκληρώθηκε  η  διάθεση  του  συνόλου  των  κεφαλαίων, 

συνολικού ποσού € 10.159.052, που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 

της Εταιρείας που αποφασίστηκε κατά την Α΄ Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 26.06.2017 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που έλαβε χώρα στις 07.07.2017.  

Ανακοινώνεται επίσης ότι το μέλος Δ.Σ. κ. Χρήστος Μηστριώτης, την 29η 08.2017 υπέβαλε την 
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παραίτησή του από την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ. και δυνάμει της από 29.08.2017 απόφασης 

του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η μη αναπλήρωσή του, σύμφωνα με το άρθρο 22 

παρ.  2  του  Καταστατικού  της  Εταιρείας  σε  συνδυασμό  και  με  το  άρθρο  18  παρ.  8  του  ΚΝ 

2190/1920. 

 

Παιανία, 18 Ιουνίου 2018  

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


