
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

Το  Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Ετήσια Τακτική  
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 27.06.2018 : 

 

Α. Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 
01.01.2017 έως 31.12.2017 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και 
του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή,  όπως περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 
της ως άνω χρήσης που εγκρίθηκε στην από 24.04.2018 συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 
Β. Την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  και του Ορκωτού Ελεγκτή 
Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης  για τη διαχείριση των εταιρικών  υποθέσεων, τη 
σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της  χρήσης από 
01.01.2017 έως 31.12.2017. 
 
Γ.  Το Διοικητικό Συμβούλιο  θα ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 
18 Κ.Ν. 2190/20 και το Καταστατικό της Εταιρείας, την από 22.03.2018 εκλογή του κ. Αγγελή 
Παππά, ως νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κ. 
Αγγελής Παππάς εξελέγη μετά την υποβληθείσα παραίτηση της κυρίας Ιωάννας Τασιά και 
το θάνατο του Περικλή Τσούτσουρα, κατά την ως άνω συνεδρίαση  του Διοικητικού 
Συμβουλίου στην οποία αποφασίσθηκε η αντικατάσταση ενός  μόνον εκ των  δύο ως άνω 
μελών. 
 
Δ. Θα καλέσει τη Γενική Συνέλευση να επικυρώσει  την εκλογή του κ. Αγγελή Παππά ως 
νέου Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος 
Περικλή Τσούτσουρα. 
 
Ε. Την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο να απαρτίζεται από τους 
κ.κ.  Δημήτριο Κλώνη,  Δημήτριο Αντωνάκο, Πέτρο Σουρέτη, Βασίλειο Δεληκατερίνη, Αγγελή 
Παππά και Σωτήριο Φίλο,  και τον ορισμό των κκ. Σωτηρίου Φίλου, Αγγελή Παππά και 
Βασίλειου Δεληκατερίνη,  οι οποίοι  πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου 3016/2002 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της 
Εταιρείας, είναι τετραετής και  κατ΄ εξαίρεση παρατείνεται  μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 
εντός της οποίας θα συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη 
της θητείας του.  
 
 
ΣΤ. Λόγω λήξης της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, τη σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, εκλογή νέας 3μελούς Επιτροπής Ελέγχου, αποτελουμένης 
από τους κ.κ. Σωτήριο Φίλο, ο οποίος διαθέτει  αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην 
ελεγκτική και στη λογιστική (διεθνή πρότυπα) και  Αγγελή Παππά και Βασίλειο 



Δεληκατερίνη, Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή 
γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.  
Η δε θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου να λήγει με τη λήξη της θητείας του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 
 
Ζ.  Κατόπιν σχετικής προτάσεως της   Επιτροπής Ελέγχου,  την εκλογή  της   ελεγκτικής 
Εταιρείας  «HLB Hellas SA» (AM ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ: 30 / 161)  που εδρεύει στο Χαλάνδρι, 
Λεωφόρος Κηφισίας 184Α, με ΑΦΜ 800379204 και ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών  για τον έλεγχο της 
χρήσης 2018.  Η  δε αμοιβή της να καθοριστεί σύμφωνα με την υποβληθείσα  προσφορά 
της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου της 
Εταιρείας.   
 
 
Η.  Την έγκριση και επικύρωση (παρέχοντας ειδική άδεια κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 23α 
του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει) των δανειακών συμβάσεων, της εργολαβικής σύμβασης και 
του προσυμφώνου πώλησης ακινήτου (το οποίο ήδη παρατάθηκε με σχετική απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την 30.06.2019), που έχει η Εταιρεία συνάψει με 
συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 4.20, 
σελίδα 78 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 
31.12.2017.   
 
Θ. Την παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους 
Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων 
συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών, καθώς και να 
ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία. 
  
Ι.  Την έγκριση  της από 04.01.2018 αποφάσεως  του Διοικητικού Συμβουλίου  η οποία 
αφορά  τη μερική τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων, σύμφωνα με 
τον παρακάτω Πίνακα Τροποποίησης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων: 



 
  *Ποσά από προκαταβολές Μετόχων που διατέθηκαν πριν την έγκριση του Ενημερωτικού  Δελτίου  από την Ε.Κ. 

 
Σημειώσεις: 
Σύμφωνα με την από 04.01.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,  αποφασίσθηκε (υπό την προϋπόθεση  εγκρίσεώς της από τη Γενική Συνέλευση) η μερική 
τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων.   
Από το συνολικό ποσό των € 2.306 χιλ. που προοριζόταν προς διάθεση μέχρι την 31.12.2017, διατέθηκε τελικώς μόνο το ποσό των € 2.176 χιλ. και παρέμειναν συνολικώς αδιάθετα € 130 
χιλ. 
Συγκεκριμένα για τα ως άνω αδιάθετα ποσά την 31.12.2017 αποφασίσθηκε όπως: 
το ποσό των € 29 χιλ. που παρέμεινε  αδιάθετο στην κατηγορία α) Λειτουργικά Έξοδα μεταφερθεί προς διάθεση στην ίδια κατηγορία έως τις 31.12.2018, 
το ποσό των € 4 χιλ. που παρέμεινε  αδιάθετο στην κατηγορία β) Αποπληρωμή Φόρων μεταφερθεί προς διάθεση στην ίδια κατηγορία έως τις 31.12.2018 
 το ποσό των € 11 χιλ. που παρέμεινε  αδιάθετο στην κατηγορία γ) Αποπληρωμή Υποχρεώσεων σε Τρίτους μεταφερθεί προς διάθεση στην ίδια κατηγορία έως τον Οκτ. 2019 
το ποσό των € 86 χιλ. που παρέμεινε  αδιάθετο στην κατηγορία δ) Αποπληρωμή Τραπεζικών Δανείων μεταφερθεί προς διάθεση στην ίδια κατηγορία κατά € 50 χιλ. € έως τις 31.12.2018 
και κατά € 36 χιλ. έως τον Οκτ. 2019 
Επίσης, στην ίδια ως άνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε όπως από το ποσό των € 834 χιλ. που προορίζονταν προς διάθεση το 2018 στην κατηγορία «Αποπληρωμή 
Υποχρεώσεων σε Τρίτους»: 
-      ποσό € 605 χιλ. διατεθεί το 2018,   και 
-      ποσό € 229 χιλ. διατεθεί κατά το χρονικό διάστημα Ιαν. – Οκτ. 2019 
 Διευκρινίζεται ότι η αποπληρωμή των Υποχρεώσεων σε Τρίτους  ποσού €1.890 χιλ., μετά την ως άνω τροποποίηση, αφορά την εξόφληση των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς την 
INTRAKAT και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τα δάνεια που έχουν δοθεί καθώς και την εξόφληση της INTRAKAT για την εργολαβία του έργου επισκευής  της Παλαιάς Αγοράς και μερική επιστροφή (κατά 
το χρονικό διάστημα Ιαν. – Οκτ. 2019) προκαταβολής που έχει δοθεί για την αγορά τμήματος οικοπέδου της Εταιρείας. Ειδικότερα ποσό € 1.574 χιλ. αφορά στην εξόφληση των δανείων που 



έχουν δοθεί από την ΙΝΤΡΑΚΑΤ και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ  και την εξόφληση της INTRAKAT για την εργολαβία του έργου επισκευής  της Παλαιάς Αγοράς , ενώ  ποσό € 316 χιλ. αφορά στη μερική 
επιστροφή της ως άνω προκαταβολής  κατά το χρονικό διάστημα Ιαν. – Οκτ. 2019. 
Το υπόλοιπο προς διάθεση ποσό ευρώ 2.411 χιλ. κατά την 31.12.2017 ήταν τοποθετημένο σε καταθέσεις όψεως και προθεσμίας. 
Σε περίπτωση που προκύψουν μειωμένα ποσά φόρου ή διαφορά θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη του τραπεζικού δανεισμού και υποχρεώσεων της Εταιρείας. 
 



 


