
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΑΔΩ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ 
ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «Ν.ΚΑΝΑΛΔ Α.Δ. ΚΔΝΣΡΑ ΠΑΡΑΘΔΡΙΜΟΤ –ΓΙΑΚΟΠΩΝ ΣΟΤΡ.& 
ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΚΑΙ ΣΟ ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ «KANALE’S S.A ΚΑΙ KANALE’S 
TRAVEL AND TOURISM και KANALES ROOMS & SUITES» (Αρ. Μ.ΑΔ 38085/081/Β/97/0003 – 
Α.Φ.Μ. 094508330 Γ.Ο.Τ. ΠΑΡΟΤ) 
 
ηελ Νάνπζα Πάξνπ ζήκεξα 30 Απξηιίνπ 2014, εκέξα Σεηάξηε ώξα 10 π.κ., ζπλήιζε ην Γηνηθεηηθό 
πκβνύιην ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Ν.ΚΑΝΑΛΔ Α.Δ. ΚΔΝΣΡΑ ΠΑΡΑΘΔΡΙΜΟΤ 
–ΓΙΑΚΟΠΩΝ ΣΟΤΡ.& ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» (εθ’ εμήο: «Δηαηξεία»), έπεηηα από 
Πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ ηεο Δηαηξείαο 
(Λνρατηε Γεσξγίνπ ηνπ Θενθάλε), ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο ζηελ Νάνπζα Πάξνπ  Κπθιάδεο, κε ζέκαηα 
εκεξήζηαο δηαηάμεσο: 

1/ Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ 16
ε
 εηαηξηθή 

ρξήζε (1/1/2013-31/12/2013) θαη ηεο ζρεηηθήο, επί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, 
έθζεζεο δηαρεηξίζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ 
Μεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο. 
2/ Οξηζκόο ησλ πξνζώπσλ γηα ηελ ππνγξαθή ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 
Δηαηξείαο γηα ηελ 16

ε
 εηαηξηθή ρξήζε (1/1/2013-31/12/2013). 

3/ ύγθιεζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλειεύζεσο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο κε πξόζθιεζε ησλ 
Μεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο θαη θαζνξηζκό ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηαηάμεσο. 

 
Παξίζηαληαη απηνπξόζσπα όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, δειαδή νη: 

1/ Λνρατηεο Γεώξγηνο ηνπ Θενθάλε κε Α.Γ.Σ. Α.Γ.Σ. Υ−422760, Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο, 
2/ Μπαξνύηνγινπ Γεσξγία ηνπ Θεκηζηνθιή κε Α.Γ.Σ. ΑΚ− 206346, Αληηπξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ, θαη 
3/ Μπνπθνπβάιαο Αληώληνο ηνπ Ισάλλε κε Α.Γ.Σ. ΑΒ−258800, Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 
4/ Γθξέθνο Κσλζηαληίλνο ηνπ Βαζηιείνπ κε  Α.Γ.Σ. ΑΙ−111397 ,Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε θαζνιηθή απαξηία, ηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο εηζέξρνληαη 
ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο. 
 
ΔΠΙ ΣΟΤ 1

νπ
 ΘΔΜΑΣΟ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΔΩ 

 
Τπνβάιινληαη θαη αλαγηγλώζθνληαη από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζύλνληα 
ύκβνπιν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (Ιζνινγηζκόο, Λνγαξηαζκόο Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο, Πίλαθαο 
Γηαζέζεσο Απνηειεζκάησλ θαη Πξνζάξηεκα) ηεο 16

εο
 εηαηξηθήο ρξήζεσο (1/1/2013-31/12/2013), 

όπσο έρνπλ θαηαρσξηζηεί ζηα βηβιία ηεο Δηαηξείαο, πξνθεηκέλνπ λα δεκνζηεπζνύλ θαηά λόκν θαη λα 
ππνβιεζνύλ ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο πξνο έγθξηζε. 
 
Οη ππνβαιιόκελεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ 16

ε
 εηαηξηθή ρξήζε θαη ε ζρεηηθή, επί ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, έθζεζε ησλ ειεγθηώλ έρνπλ σο εμήο: 
 
Δλ ζπλερεία, ππνβάιιεηαη θαη αλαγηγλώζθεηαη από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη 
Γηεπζύλνληα ύκβνπιν ε έθζεζε δηαρεηξίζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ επί ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο 
16

εο
 εηαηξηθήο ρξήζεσο (1/1/2013-31/12/2013) πξνο έγθξηζε. 

 
Η ππνβαιιόκελε έθζεζε δηαρεηξίζεσο γηα ηελ 16

ε
 εηαηξηθή ρξήζε έρεη σο εμήο: 

 
ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΩ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ 
ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑ 
ΣΗΝ 16

η
 ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΗ (1/1/2013-31/12/2013) 

 
Κύξηνη Μέηνρνη, 
 
Τπνβάιινπκε κε ηηκή πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε Τκώλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 
Δηαηξείαο γηα ηελ 16

ε
 εηαηξηθή ρξήζε (1/1/2013-31/12/2013), λόκηκα ειεγκέλεο θαη ππνγεγξακκέλεο 

από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, κε ηηο παξαηεξήζεηο καο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ απηώλ θαη παξαθαινύκε 
λα ηηο εγθξίλεηε: 
 
1. Δμέιημε ησλ εξγαζηώλ ηεο Δηαηξείαο 
 



Ο θύθινο εξγαζηώλ ηεο θιεηόκελεο ρξήζεσο 2013 (1/1/2013-31/12/2013) αλήιζε ζε 327.483,20 επξώ 
θαη ηα κηθηά απνηειέζκαηα ζε 84.353,71 επξώ, ηα νπνία, αθνύ αθαηξεζνύλ ηα έμνδα δηνηθεηηθήο 
ιεηηνπξγίαο πνζνύ 22.823,60 επξώ, ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο πνζνύ 4.074,99 επξώ, νη 
ρξεσζηηθνί ηόθνη πνζνύ 6.310,40  επξώ θαη ηα ινηπά έθηαθηα/αλόξγαλα έμνδα πνζνύ 16.491,30 επξώ, 
πξνζηεζνύλ δε ηα ινηπά έθηαθηα/αλόξγαλα έζνδα πνζνύ 431,04 επξώ, δηακόξθσζαλ ηα θέξδε ηεο 
ρξήζεσο ζην πνζό ησλ 35.162,20 επξώ. 
 
2. Οηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο 
 
Η νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο θξίλεηαη κε ηθαλνπνηεηηθή. Οη θύξηνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο 
Δηαηξείαο γηα ηελ 16

ε
 εηαηξηθή ρξήζε (1/1/2013-31/12/2013) είλαη: 

 
ANAΛYH IOΛOΓIMOY 31

εο
 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 

 
1. ENEPΓHTIKO        ΤΝΟΛΟ 

 
A. Tα έμνδα εγθαηαζηάζεσο αλέξρνληαη ζε  € 52.390,60 

Mείνλ: Τπνρξεσηηθέο απνζβέζεηο   € 50.053,35    € 2.337,25 
 
B. Tα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο  

ζε αμία θηήζεσο αλέξρνληαη ζε    € 1.436.171,53 
 Mείνλ: Τπνρξεσηηθέο απνζβέζεηο   € 1.095.523,18     € 340.648,35 
 
Γ. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο           € 645,63 
 
Γ. Απαηηήζεηο (Πειάηεο, Υξεώζηεο θ.ιπ.)                   € 1.025.626,15 
 
Δ. Tα κεηξεηά θαη νη θαηαζέζεηο ηεο Δηαηξείαο 

ζηηο Σξάπεδεο αλέξρνληαη ζε        € 35.472,66 
 

    Σ. Μεηαβαηηθνί Λνγαξηαζκνί                                                                       € 105,00 
 

YNOΛO ENEPΓHTIKOY                    € 1.404.835,04 
 

2. ΠAΘHTIKO 
 

A. H θαζαξή ζέζε ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε      € 797.181,93 
 
B. Oη ππνρξεώζεηο ηεο Δηαηξείαο ζε πξνκεζεπηέο, 

Αζθαιηζηηθά Σακεία θαη ηξίηνπο αλέξρνληαη ζε     € 524.339,68 
      
     Γ. Οη ππνρξεώζεηο ηεο Δηαηξείαο ζε Σξάπεδεο                                            € 83.313,43 
 

YNOΛO ΠAΘHTIKOY             € 1.404.835,04 
ANAΛYH ΛOΓAPIAMOY AΠOTEΛEMATΩΝ ΥΡΗΔΩ 
 

Oη πσιήζεηο γηα ηελ θιεηόκελε ρξήζε 2013 
αλήιζαλ ζε       € 327.483,20 
Μείνλ: Κόζηνο πσιήζεσλ    € 243.129,49 
Πιένλ: Άιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο            €77,74 
Πιένλ: Πηζησηηθνί ηόθνη      -  
Πιένλ: Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα         € 431,04 

 
YNOΛO         € 84.000,41 

 
εθπίπηνληαη:  
1. Έμνδα δηαρεηξίζεσο    € 26.898,59 
2. Απνζβέζεηο                € 46.753,81 
3.  Υξεσζηηθνί ηόθνη        € 6.310,40 
4. Έθηαθηα έμνδα     € 16.491,30   € 96.454,10 

 
ΚΔΡΓΗ XPHEΩ        € 35.162,20 

 



3. Αθνινπζνύκελεο βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ππνβαιιόκελσλ νηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ 
 
Απνηίκεζε παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη απνζβέζεηο απηώλ: Σα ελζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία έρνπλ απνηηκεζεί ζηελ αμία θηήζεσο απηώλ (ηζηνξηθό θόζηνο). Οη απνζβέζεηο όισλ ησλ 
παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ έρνπλ ππνινγηζηεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 299/2003. 
 
4. Πξνβιεπόκελε πνξεία ηεο Δηαηξείαο 
 
Οη πξννπηηθέο ηεο Δηαηξείαο θξίλνληαη επηζθαιείο ηελ πξνζερή 17

ε
 εηαηξηθή ρξήζε (1/1/2014-

31/12/2014). 
 
5. Καηερόκελα από ηελ Δηαηξεία ρξεόγξαθα 
 
Γελ θαηέρνληαη ρξεόγξαθα. 
 
6. Γηαζέζηκν ζπλάιιαγκα 
 
Γελ ππάξρεη. 
 
7. Αθίλεηα ηεο Δηαηξείαο 
 
Γελ ππάξρνπλ. 
 
8. εκαληηθέο δεκίεο ηεο Δηαηξείαο 
 
Α. εκαληηθέο δεκίεο πνπ ππάξρνπλ θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο εθζέζεσο 
Γελ πξνέθπςαλ γεγνλόηα πνπ έρνπλ επέιζεη από ηε ρξνλνινγία ηνπ ηζνινγηζκνύ κέρξη ην ρξόλν 
ππνβνιήο ηεο παξνύζαο εθζέζεσο πνπ είλαη δεκηνγόλα θαη ππνδειώλνπλ ηελ αλάγθε πξνζαξκνγώλ 
ησλ (ελεξγεηηθώλ θαη παζεηηθώλ) ζηνηρείσλ ηνπ δεκνζηεπκέλνπ ηζνινγηζκνύ ή απαηηνύλ απνθάιπςε 
απηώλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο θιεηόκελεο ρξήζεσο. 
 
Β. εκαληηθέο δεκίεο πνπ αλακέλεηαη λα πξνθύςνπλ ζην κέιινλ από ελδερόκελα γεγνλόηα 
Γελ πηζαλνινγνύληαη κειινληηθά γεγνλόηα πνπ ελδέρεηαη λα είλαη δεκηνγόλα, ώζηε λα απαηηείηαη ε 
απνθάιπςε απηώλ ζηνπο Μεηόρνπο θαη ηνπο ηξίηνπο πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζνπλ ζσζηά ηα ζηνηρεία 
ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 
 
9. Άιια ζεκαληηθά γεγνλόηα 
 
Γελ έρνπλ ππάξμεη άιια ζεκαληηθά γεγνλόηα πνπ έρνπλ ζπκβεί εληόο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από 
ηε ιήμε ηεο θιεηόκελεο ρξήζεσο κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο παξνύζαο εθζέζεσο. 
 
 
Καηόπηλ δηεμνδηθήο ζπδεηήζεσο θαη αληαιιαγήο απόςεσλ επί ηε βάζεη ησλ ελεκεξώζεσλ θαη 
εμεγήζεσλ από ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν θαη ηνλ Πξντζηάκελν Λνγηζηεξίνπ ηεο Δηαηξείαο, ην 
Γηνηθεηηθό πκβνύιην εγθξίλεη νκόθσλα α) ηελ παξνύζα έθζεζε επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
θαη β) ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ 16

ε
 εηαηξηθή ρξήζε (1/1/2013-31/12/2013) 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνύλ ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο πξνο 
έγθξηζε. 
 
Κύξηνη Μέηνρνη, 
 
Πξνηείλνπκε κε ηηκή λα εγθξίλεηε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο (Ιζνινγηζκόο ηεο 31εο 
Γεθεκβξίνπ 2013 κε ην Λνγαξηαζκό Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο, ηνλ Πίλαθα Γηαζέζεσο 
Απνηειεζκάησλ θαη ην Πξνζάξηεκα) γηα ηελ 16

ε
 εηαηξηθή ρξήζε (1/1/2013-31/12/2013). 

 
ΔΠΙ ΣΟΤ 2

νπ
 ΘΔΜΑΣΟ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΔΩ 

 
Καηόπηλ δηεμνδηθήο ζπδεηήζεσο θαη αληαιιαγήο απόςεσλ επί ηε βάζεη ησλ ελεκεξώζεσλ θαη 
εμεγήζεσλ από ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν θαη ηνλ Πξντζηάκελν Λνγηζηεξίνπ ηεο Δηαηξείαο, ην 
Γηνηθεηηθό πκβνύιην απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ ππνγξαθή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 
Δηαηξείαο γηα ηελ 16

ε
 εηαηξηθή ρξήζε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηνλ Αληηπξόεδξν 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνλ Πξντζηάκελν Λνγηζηεξίνπ ηεο Δηαηξείαο. 



 
ΔΠΙ ΣΟΤ 3

νπ
 ΘΔΜΑΣΟ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΔΩ 

 
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο έιαβε ην ιόγν θαη ηόληζε όηη ε 
Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο πξέπεη λα ζπγθιεζεί κέρξη ηελ 30ε Ινπλίνπ 
2014, ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο ζηελ Νάνπζα Πάξνπ Κπθιάδεο. 
 
Καηόπηλ δηεμνδηθήο ζπδεηήζεσο θαη αληαιιαγήο απόςεσλ, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην απνθαζίδεη 
νκόθσλα λα ζπγθιεζεί ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο ηελ 15ε Ινπλίνπ 2014, 
εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα 5 κ.κ., ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο ζηελ Νάνπζα Πάξνπ Κπθιάδεο, θαη θαζνξίδεη 
ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο σο εμήο: 
 

Ν.ΚΑΝΑΛΔ Α.Δ. ΚΔΝΣΡΑ ΠΑΡΑΘΔΡΙΜΟΤ –ΓΙΑΚΟΠΩΝ ΣΟΤΡ.& ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

ύκθσλα κε ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο, ην Νόκν θαη ηελ από 30-4-2014 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Ν.ΚΑΝΑΛΔ Α.Δ. ΚΔΝΣΡΑ ΠΑΡΑΘΔΡΙΜΟΤ 
–ΓΙΑΚΟΠΩΝ ΣΟΤΡ.& ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν «KANALE’S S.A 
ΚΑΙ KANALE’S TRAVEL AND TOURISM θαη KANALES ROOMS & SUITES.», ε νπνία εδξεύεη 
Νάνπζα Πάξνπ Κπθιάδεο, κε Αξ. Μ.ΑΔ 38085/081/Β/97/0003 – Α.Φ.Μ. 094508330, θαινύληαη νη 
Μέηνρνη ηεο Δηαηξείαο ζε ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ζηελ 
έδξα ηεο Δηαηξείαο (Νάνπζα Πάξνπ Κπθιάδεο) ηελ 15ε Ινπλίνπ 2014, εκέξα Κπξηαθή  θαη ώξα 5 κ.κ., 
γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ αθόινπζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο: 1/ 
ππνβνιή θαη αλάγλσζε ησλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηώλ επί ησλ 
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε από 1-1-2013 κέρξη 31-12-2013, 2/ ππνβνιή 
θαη έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε από 1-1-2013 κέρξη 31-12-
2013, 3/ απόδνζε επζπλώλ ή απαιιαγή από θάζε επζύλε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη 
ησλ Διεγθηώλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε από 1-1-2013 κέρξη 31-12-2013, 4/ έγθξηζε ηεο δηαζέζεσο 
ησλ Απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε από 1-1-2013 κέρξη 31-12-2013 θαη 5/ εθινγή θαη 
δηνξηζκόο (δύν ηαθηηθώλ θαη δύν αλαπιεξσκαηηθώλ) Διεγθηώλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε από 1-1-
2014 κέρξη 31-12-2014, κε θαζνξηζκό ηεο ακνηβήο ηνπο. Οη Μέηνρνη ηεο Δηαηξείαο πνπ επηζπκνύλ λα 
ζπκκεηάζρνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
πξέπεη λα ηεξήζνπλ όιεο ηηο δηαηππώζεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νόκνπ. 

 
ΠΑΡΟ , 30/04/2014 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο 
 
Διιείςεη πεξαηηέξσ ζεκάησλ πξνο ζπδήηεζε, ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 
Λνρατηεο Γεώξγηνο ηνπ Θενθάλε 

(έπεηαη ππνγξαθή) 
 

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 
Μπαξνύηνγινπ Γεσξγία ηνπ Θεκηζηνθιή 

(έπεηαη ππνγξαθή) 
 

ΣΟ ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ.. 
Μπνπθνπβάιαο Αληώληνο ηνπ Ισάλλε 

(έπεηαη ππνγξαθή) 
 

ΣΟ ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ.. 
Γθξέθνο Κσλζηαληίλνο ηνπ Βαζηιείνπ 

 
Αθξηβέο αληίγξαθν από ην Βηβιίν Πξαθηηθώλ Γ.. ηεο Δηαηξείαο, 

ην νπνίν επηθπξώλσ απζεκεξόλ. 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

Λνρατηεο Γεώξγηνο ηνπ Θενθάλε 
 


