
 
 

 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΥΩΝ 

ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ 

"Γ.Ε. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ" 

ΚΑΙ  δ.τ. " Γ.Ε. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Α.Ε.Ε." 

Ε ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗΝ 28η ΜΑΪΟΤ 2012 

Aρ.M.A.E. 15353/06/B/87/07 

_________/__________ 

Με ηελ από 03/05/2012 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ζύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην 

Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο πξνζθαινύληαη νη θ.θ. Μέηνρνη ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

"Γ.Δ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Α.Δ.Δ." ζε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηελ εηθνζηή νγδόε (28ε) Μαΐνπ 2012, εκέξα 

Γεπηέξα θαη ώξα 16:30, ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο ζην Γήκν Αηγάιεσ Αηηηθήο θαη ζηα επί ηεο νδνύ 

Κεθηζνύ, αξηζκ. 6 γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, πξνο ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ εμήο ζεκάησλ 

εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

 

1) Σξνπνπνίεζε όξσλ θνηλνύ νκνινγηαθνύ δαλείνπ, πνζνύ ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ ελληαθνζίσλ 

ελελήληα ελλέα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ νγδόληα νθηώ Δπξώ (4.999.988 €), 

 

2) Σξνπνπνίεζε όξσλ θνηλνύ νκνινγηαθνύ δαλείνπ, πνζνύ ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ ελληαθνζίσλ 

ελελήληα ελλέα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ νγδόληα Δπξώ (4.999.980 €),  

 

3) Σξνπνπνίεζε όξσλ θνηλνύ νκνινγηαθνύ δαλείνπ, πνζνύ ελόο εθαηνκκπξίνπ Δπξώ (1.000.000 

€), θαη 

 

4) Γηάθνξεο απνθάζεηο θαη αλαθνηλώζεηο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί απαξηία γηα ην ζύλνιν ή γηα νξηζκέλα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, 

νη θ.θ. Μέηνρνη ηεο Δηαηξείαο θαινύληαη ζε: Α’ Δπαλαιεπηηθή Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζηνλ ίδην ρώξν 

ηελ 08/06/2012, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 16:00. ε πεξίπησζε κε επηηεύμεσο θαη πάιη ηεο 

πξνβιεπόκελεο απαξηίαο από ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό, γηα ην ζύλνιν ή γηα νξηζκέλα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, νη κέηνρνη θαινύληαη ζε Β’ Δπαλαιεπηηθή Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηελ 

19/06/2012, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 16:00 ζηνλ ίδην ρώξν. 

ύκθσλα κε ηνλ Κ.Ν. 2190/1920, σο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ε Δηαηξεία ελεκεξώλεη ηνπο κεηόρνπο 
γηα ηα αθόινπζα: 

 

 



 
 

 

Ηκεξνκελία Καηαγξαθήο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη Δπαλαιεπηηθώλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ε ηδηόηεηα ηνπ κεηόρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά 
ηελ έλαξμε ηεο πέκπηεο εκέξαο πξηλ από ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 

28εο Μαΐνπ 2012, ήηνη ηελ 23ε Μαΐνπ 2012. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ Α΄ Δπαλαιεπηηθή Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ε ηδηόηεηα ηνπ κεηόρνπ πξέπεη λα 

πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηέηαξηεο εκέξαο πξηλ από ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Α΄ 
Δπαλαιεπηηθήο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 8εο Ινπλίνπ 2012, ήηνη ηελ 4ε Ινπλίνπ 2012. 

Αληίζηνηρα γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ Β’ Δπαλαιεπηηθή Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε, ε ηδηόηεηα ηνπ κεηόρνπ 

πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηέηαξηεο εκέξαο πξηλ από ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Β’ 

Δπαλαιεπηηθήο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 19εο Ινπλίνπ 2012, ήηνη ηελ 15ε Ινπλίνπ 2012.  

Έλαληη ηεο Δηαηξείαο ζεσξείηαη όηη έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε κόλνλ 
όπνηνο θέξεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ κεηόρνπ θαηά ηελ αληίζηνηρε Ηκεξνκελία Καηαγξαθήο. ε πεξίπησζε κε 

ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ν ελ ιόγσ κέηνρνο κεηέρεη ζηε 

Γεληθή πλέιεπζε κόλν κεηά από άδεηά ηεο. 

Η άζθεζε ησλ ελ ιόγσ δηθαησκάησλ δελ πξνϋπνζέηεη ηε δέζκεπζε ησλ κεηνρώλ ηνπ δηθαηνύρνπ νύηε 
ηελ ηήξεζε άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηε δπλαηόηεηα πώιεζεο θαη κεηαβίβαζεο 

απηώλ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ Ηκεξνκελία Καηαγξαθήο θαη ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε.  

Κάζε κεηνρή έρεη δηθαίσκα κίαο ςήθνπ. Γηα ηελ απόδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηόηεηαο θάζε κέηνρνο πξέπεη 
λα πξνζθνκίζεη ζηελ Δηαηξεία ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ηεο Δ.Υ.Α.Δ. ην αξγόηεξν ηελ ηξίηε εκέξα 

πξηλ από ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ή ηεο ηπρόλ επαλαιεπηηθήο απηήο. Δλαιιαθηηθά, ε 

απόδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηόηεηαο κπνξεί λα γίλεη κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζύλδεζε ηεο Δηαηξείαο κε ηα 
αξρεία ηνπ σο άλσ θνξέα. 

 

Γηαδηθαζία άζθεζεο δηθαηώκαηνο ςήθνπ κέζσ αληηπξνζώπνπ. 

Ο κέηνρνο ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ςεθίδεη είηε απηνπξνζώπσο είηε κέζσ αληηπξνζώπσλ. 

Αληηπξόζσπνο πνπ ελεξγεί γηα πεξηζζνηέξνπο κεηόρνπο κπνξεί λα ςεθίδεη δηαθνξεηηθά γηα θάζε κέηνρν. 

Ο δηνξηζκόο θαη ε αλάθιεζε αληηπξνζώπνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε Γεληθή πλέιεπζε γίλεηαη εγγξάθσο 

θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ Δηαηξεία κε θαηάζεζε ηνπ ζρεηηθνύ εγγξάθνπ ζηα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο 
Δηαηξείαο (νδόο Κεθηζνύ, αξηζκ. 6 ζην Αηγάιεσ Αηηηθήο, ππόςε Σκήκαηνο Δμππεξέηεζεο Μεηόρσλ) ή 

ηαρπδξνκηθώο ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ή ηεο 
ηπρόλ επαλαιεπηηθήο απηήο. 

Κάζε κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίδεη κέρξη ηξεηο (3) αληηπξνζώπνπο. Ωζηόζν, αλ ν κέηνρνο θαηέρεη κεηνρέο 
ηεο Δηαηξείαο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο ινγαξηαζκνύ αμηώλ, ν πεξηνξηζκόο 

απηόο δελ εκπνδίδεη ην κέηνρν λα νξίδεη δηαθνξεηηθνύο αληηπξνζώπνπο γηα ηηο κεηνρέο πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηνλ θάζε ινγαξηαζκό αμηώλ ζε ζρέζε κε νξηζκέλε Γεληθή πλέιεπζε. 

Η Δηαηξεία έρεη θαηαζηήζεη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο (www.gedsa.gr) ην έληππν πνπ ρξεζηκνπνηεί 

γηα ην δηνξηζκό αληηπξνζώπνπ. Ο δηθαηνύρνο θαιείηαη λα κεξηκλά γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο επηηπρνύο 

απνζηνιήο ηνπ εληύπνπ δηνξηζκνύ αληηπξνζώπνπ θαη ηεο παξαιαβήο ηνπ από ηελ Δηαηξεία, θαιώληαο 
ζην ηειέθσλν: 210 5386400. Διιείςεη ζρεηηθήο θαηαζηαηηθήο πξόβιεςεο ε Δηαηξεία δε δέρεηαη 

ειεθηξνληθέο θνηλνπνηήζεηο δηνξηζκνύ θαη αλάθιεζεο αληηπξνζώπσλ. 

http://www.gedsa.gr/


 
 

 

Ο αληηπξόζσπνο κεηόρνπ ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Δηαηξεία, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, θάζε ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν 

ζηνπο κεηόρνπο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ λα εμππεξεηήζεη ν αληηπξόζσπνο άιια ζπκθέξνληα 
πιελ ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ κεηόρνπ. Καηά ηελ έλλνηα ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ, κπνξεί λα 

πξνθύπηεη ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ηδίσο όηαλ ν αληηπξόζσπνο: 

α) είλαη κέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο ή είλαη άιιν λνκηθό πξόζσπν ή νληόηεηα ε νπνία 

ειέγρεηαη από ην κέηνρν απηόλ, 

β) είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ή ηεο ελ γέλεη δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο ή κεηόρνπ πνπ αζθεί 
ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, ή άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή νληόηεηαο πνπ ειέγρεηαη από κέηνρν ν νπνίνο 

αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, 

γ) είλαη ππάιιεινο ή νξθσηόο ειεγθηήο ηεο Δηαηξείαο ή κεηόρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, ή 

άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή νληόηεηαο πνπ ειέγρεηαη από κέηνρν, ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο 
Δηαηξείαο, 

 δ) είλαη ζύδπγνο ή ζπγγελήο πξώηνπ βαζκνύ κε έλα από ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
πεξηπηώζεηο (α) έσο (γ). 

 

Γηαδηθαζία γηα άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ςήθνπ κε αιιεινγξαθία. 

Σν Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο πξνβιέπεη ηε δπλαηόηεηα εμ απνζηάζεσο ζπκκεηνρήο ησλ κεηόρσλ ζηελ 

ςεθνθνξία. Οη κέηνρνη πνπ ςεθίδνπλ δη’ αιιεινγξαθίαο ππνινγίδνληαη γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο 
θαη ηεο πιεηνςεθίαο, εθόζνλ ηα ζρεηηθά ςεθνδέιηηα έρνπλ παξαιεθζεί από ηελ εηαηξεία ην αξγόηεξν 

κέρξη ηελ έλαξμε ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

 

Γηθαηώκαηα ησλ κεηόρσλ κεηνςεθίαο  

(α) Με αίηεζε κεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ, ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηεο Δηαηξείαο ππνρξενύηαη λα εγγξάςεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο 
Γεληθήο πλέιεπζεο πξόζζεηα ζέκαηα, εάλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην 

δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε. Σα πξόζζεηα ζέκαηα πξέπεη λα 
δεκνζηεύνληαη ή λα γλσζηνπνηνύληαη κε επζύλε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, επηά (7) ηνπιάρηζηνλ 

εκέξεο πξηλ από ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Η αίηεζε γηα ηελ εγγξαθή πξόζζεησλ ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε ζπλνδεύεηαη από αηηηνιόγεζε ή από ζρέδην απόθαζεο πξνο έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ε 
αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε δεκνζηνπνηείηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο ε πξνεγνύκελε εκεξήζηα 

δηάηαμε, δεθαηξείο (13) εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηαπηόρξνλα 
ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ κεηόρσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο, καδί κε ηελ αηηηνιόγεζε ή ην ζρέδην 

απόθαζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί από ηνπο κεηόρνπο θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 27 παξ. 3 ηνπ Κ.Ν. 

2190/1920. 

(β) Με αίηεζε κεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ 
θεθαιαίνπ, ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ κεηόρσλ θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 27 

παξ. 3 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο, ζρέδηα απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηε αξρηθή ή ηελ αλαζεσξεκέλε 
εκεξήζηα δηάηαμε, αλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο 

πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

(γ) Με αίηεζε κεηόρνπ ή κεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 

κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ν πξόεδξνο ηεο ζπλέιεπζεο ππνρξενύηαη λα αλαβάιεη κηα κόλν θνξά ηε ιήςε 



 
 

 

απνθάζεσλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε, γηα όια ή νξηζκέλα ζέκαηα, νξίδνληαο εκέξα ζπλέρηζεο ηεο 

ζπλεδξίαζεο, απηή πνπ νξίδεηαη ζηελ αίηεζε ησλ κεηόρσλ, ε νπνία όκσο δε κπνξεί λα απέρεη 

πεξηζζόηεξν από ηξηάληα (30) εκέξεο από ηε ρξνλνινγία ηεο αλαβνιήο. Η κεηά από αλαβνιή Γεληθή 
πλέιεπζε απνηειεί ζπλέρηζε ηεο πξνεγνύκελεο θαη δελ απαηηείηαη ε επαλάιεςε ησλ δηαηππώζεσλ 

δεκνζίεπζεο ηεο πξόζθιεζεο ησλ κεηόρσλ, ζε απηήλ κπνξνύλ λα κεηέρνπλ θαη λένη κέηνρνη, κε ηελ 
ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 27 παξάγξαθνο 2, 28 θαη 28α. 

(δ) Μεηά από αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηόρνπ πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ 
πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε, ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ππνρξενύηαη λα παξέρεη ζηε 

Γεληθή πλέιεπζε ηηο αηηνύκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξείαο, ζην κέηξν 
πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Σν 

δηνηθεηηθό ζπκβνύιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ γηα απνρξώληα νπζηώδε ιόγν, ν 
νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην κπνξεί λα απαληήζεη εληαία ζε αηηήζεηο 

κεηόρσλ κε ην ίδην πεξηερόκελν. Τπνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηώλ δελ πθίζηαηαη όηαλ νη ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ήδε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο, ηδίσο κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ θαη 
απαληήζεσλ. 

(ε) Μεηά από αίηεζε κεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηε Γεληθή 

πλέιεπζε, ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ππνρξενύηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε πιεξνθνξίεο γηα 
ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθώλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο. Σν δηνηθεηηθό 

ζπκβνύιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ γηα απνρξώληα νπζηώδε ιόγν, ν νπνίνο 
αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά.  

(ζη) Με αίηεζε κεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ 
θεθαιαίνπ, ε ιήςε απνθάζεσο επί ηηλόο ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, 

ελεξγείηαη δηα νλνκαζηηθήο θιήζεσο. 

Αληίζηνηρεο πξνζεζκίεο γηα ηπρόλ άζθεζε δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ησλ κεηόρσλ ηζρύνπλ θαη ζε 

πεξίπησζε Δπαλαιεπηηθώλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ.  

ε όιεο ηηο αλσηέξσ αλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο νη αηηνύληεο κέηνρνη νθείινπλ λα απνδεηθλύνπλ ηε 
κεηνρηθή ηνπο ηδηόηεηα θαη ηνλ αξηζκό ησλ κεηνρώλ πνπ θαηέρνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ζρεηηθνύ 

δηθαηώκαηνο. Σέηνηα απόδεημε απνηειεί θαη ε πξνζθόκηζε βεβαίσζεο από ηνλ θνξέα ζηνλ νπνίν 

ηεξνύληαη νη νηθείεο θηλεηέο αμίεο ή ε πηζηνπνίεζε ηεο κεηνρηθήο ηδηόηεηαο κε απεπζείαο ειεθηξνληθή 
ζύλδεζε θνξέα θαη Δηαηξείαο. 

 

Γηαζέζηκα έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο 

Οη ελδηαθεξόκελνη κέηνρνη δύλαληαη λα ιακβάλνπλ αληίγξαθα ησλ εγγξάθσλ θαη ζρεδίσλ απνθάζεσλ 

ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Κ.Ν 2190/1920, όπσο ηζρύεη, πξνζεξρόκελνη ζηα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο 

Δηαηξείαο (νδόο Κεθηζνύ, αξηζκ. 6, Αηγάιεσ) ή επηθνηλσλώληαο κε ην Σκήκα Δμππεξέηεζεο Μεηόρσλ 
ζην ηειέθσλν 210 5386400. Σα σο άλσ έγγξαθα θαη νη πιεξνθνξίεο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ 
Κ.Ν 2190/1920, όπσο ηζρύεη, είλαη επίζεο δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο www.gedsa.gr . 

Αηγάιεσ  03/05/2012 

ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
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