ΥΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
ΣΗ ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ 29ης ΜΑΡΣΙΟΤ 2012,
ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 Ν. 2190/1920.
Θέκα 1ν : Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 2 («θνπόο ηεο Δηαηξίαο») ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο.
τέδιο απόυασης:
Απνθαζίδεηαη ε αιιαγή ηνπ ζθνπνύ ηεο Δηαηξείαο θαη ε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
Καηαζηαηηθνύ σο εμήο:
«Άρθρο 2ο
κοπός της Εταιρίας
Με ηηο από 10/06/2008 θαη 29/06/2010 απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ, κεηαβιήζεθε
ν ζθνπόο ηεο εηαηξείαο κε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξόληνο άξζξνπ ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο σο
εμήο:
Ο ζθνπόο ηεο Δηαηξείαο είλαη:
1. ε εηζαγσγή, εκπνξία, ζρεδίαζε, αλάπηπμε, παξαγσγή, εμαγσγή θαη ζπλαξκνιόγεζε κεηά ηελ
εηζαγσγή ησλ απαηηνύκελσλ εμαξηεκάησλ, πάζεο θύζεσο ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ,
θιηκαηηζηηθώλ, ζπζηεκάησλ θαη πξντόλησλ ςύμεο – ζέξκαλζεο, ζεξκαληηθώλ, ζεξκαληηθώλ
ζπζηεκάησλ πεηξειαίνπ, ζεξκαληηθώλ ζπζηεκάησλ pellet, αληιηώλ ζεξκόηεηαο, νπηηθναθνπζηηθώλ
ζπζθεπώλ, ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ αλαπαξαγσγήο – εγγξαθήο ήρνπ θαη εηθόλαο θαη ινηπώλ
ζπζθεπώλ νηθηαθήο ή θαη επαγγεικαηηθήο ρξήζεσο θαζώο θαη πάζεο θύζεσο άιιεο νηθηαθέο θαη
επαγγεικαηηθέο ζπζθεπέο, θαζώο θαη ηα πάζεο θύζεσο αλαιώζηκα θαη αληαιιαθηηθά ηνπο,
2. ε εηζαγσγή, εκπνξία, ζρεδίαζε, αλάπηπμε θαη παξαγσγή θαη εμαγσγή πάζεο θύζεσο ζπζθεπώλ
ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο, θαζώο θαη πάζεο θύζεσο ηειεπηθνηλσληαθνύ πιηθνύ θαη ησλ
αληαιιαθηηθώλ ή αλαισζίκσλ ηνπο,
3. ε εκπνξία πάζεο θύζεσο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη επηζηεκνληθώλ ζπζθεπώλ, ησλ
εμαξηεκάησλ, αληαιιαθηηθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ απηώλ θαη ε παξνρή ππεξεζηώλ ηερληθήο ππνζηήξημεο
ηνπο θαη ζπλαθώλ ππεξεζηώλ,
4. ε παξαγσγή από ηελ ίδηα ηελ Δηαηξεία ή ηξίηνπο, ε εηζαγσγή, εκπνξία, ζρεδίαζε, αλάπηπμε θαη
εμαγσγή ή θαη αλάιεςε ηεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο, πάζεο θύζεσο ζπζθεπώλ, θαη επηζηεκνληθώλ
νξγάλσλ,
5. ε αλάιεςε ηεο δηαλνκήο θαη δηάζεζεο πξντόλησλ θαη εκπνξεπκάησλ παξαγσγήο ηξίησλ νίθσλ, ζηελ
Διιάδα ή θαη ζε ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πάζεο θύζεσο θαηαλαισηηθώλ εηδώλ,
6. ε παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο, ζπληήξεζεο ή θαη επηζθεπήο ησλ πξντόλησλ θαη εκπνξεπκάησλ
ηεο Δηαηξείαο,
7. ε αλάιεςε γηα ινγαξηαζκό ηξίησλ ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ζπζθεπώλ, νη νπνίεο ηεινύλ ππό
θαζεζηώο εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ή είλαη εθηόο εγγύεζεο,
8. ε ιεηηνπξγία βηνκεραληθώλ θαη πάζεο θύζεσο άιισλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κνλάδσλ,
9. ε κίζζσζε αθηλήησλ ηεο ηδηνθηεζίαο ή θαηνρήο ηεο Δηαηξείαο, πξνο θάζε ηξίην θπζηθό ή λνκηθό
πξόζσπν,
10. ε παξνρή ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο, ππνζηήξημεο θαη εθπαίδεπζεο,
11. ε εκπνξία θαη πώιεζε ησλ από ηελ Δηαηξεία παξαγνκέλσλ ή εκπνξεπνκέλσλ πξντόλησλ θαη
εκπνξεπκάησλ, κέζσ ηνπ δηθηύνπ ηεο, ζε ηξίηα, θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ
δηθαίνπ, είηε θαη' απνθνπή, είηε κε βάζε ζπκβάζεηο πξνκεζείαο δηαξθνύο ραξαθηήξα, θαζώο θαη ε ελ
γέλεη άζθεζε πάζεο εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη πξάμεο, κε ηελ νπνία ζα πξνσζνύληαη νη εηαηξηθνί
ζθνπνί,
12. ε εξγνιεπηηθή θαηαζθεπή ηερληθώλ έξγσλ γεληθώο, ηα νπνία ζα αλαηίζεληαη κε νπνηαδήπνηε λόκηκε
δηαδηθαζία είηε ζε απηήλ απηνηειώο είηε ζε Κνηλνπξαμίεο ή εηαηξείεο νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο,
ζηηο νπνίεο απηή ζα ζπκκεηέρεη,

13. ε κε νπνηνλδήπνηε λόκηκν ηξόπν εθκεηάιιεπζε ηερληθώλ έξγσλ, πνπ ζα θαηαζθεπάδεη ζε αθίλεηα
ηδηνθηεζίαο ηεο ή ηεο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ θαη ε νπνία εθκεηάιιεπζε, ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ζα ηεο
παξαρσξείηαη από ηξίηνπο, κε νπνηνλδήπνηε επίζεο λόκηκν ηξόπν σο αληάιιαγκα γηα ηελ κε δηθέο ηεο
δαπάλεο θαηαζθεπή ησλ ελ ιόγσ ηερληθώλ έξγσλ,
14. ε αγνξά αθηλήησλ θαη ε κε ζθνπό ην θέξδνο εθκίζζσζε ή πώιεζε απηώλ, θαζώο θαη ε αλέγεξζε
νηθνδνκώλ επί νηθνπέδσλ πνπ ζα αγνξάδεη ή επί νηθνπέδσλ ηεο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ, θαηά ην θξαηνύλ
ζύζηεκα ηεο αληηπαξνρήο θαη ε ελ ζπλερεία θαη παξάιιεια πξνο ηηο εξγαζίεο αλνηθνδνκήζεσο ή θαη
κεηά ην πέξαο απηώλ πώιεζε ή ε εθκίζζσζε απηώλ ζε ηξίηνπο ή ε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν
εθκεηάιιεπζε ή δηάζεζε ησλ απηνηειώλ ηδηνθηεζηώλ πνπ ζα δηακνξθσζνύλ ζε ηξίηνπο ή κε ζθνπό ην
θέξδνο,
15. ε κεζνιάβεζε γηα ζύλαςε ηνπ Αζηηθνύ Γηθαίνπ ζπκβάζεσλ αγνξώλ, πσιήζεσλ, αληαιιαγώλ,
κηζζώζεσλ αθηλήησλ, παξαρώξεζεο ηδηόθηεησλ θαη κε αθηλήησλ γηα αλνηθνδόκεζε επί αληηπαξνρήο
κέξνπο ηνπ αλεγεξζεζνκέλνπ ηνηνύηνπ θαη ζπλνκνινγήζεσο ρξεκαηηθώλ δαλείσλ ή ππόδεημε
επθαηξίαο γηα ζύλαςε ηέηνησλ ζπκβάζεσλ σο θαη ραξηνθπιαθίνπ θηεκαηηθώλ επελδύζεσλ,
16. ε παξαγσγή, εκπνξία, εηζαγσγή θαη εμαγσγή κνλσηηθώλ θαη ζηεγαλσηηθώλ πιηθώλ θαη ζπλαθώλ
ρεκηθώλ πξντόλησλ από πεηξειαηνεηδή θαη ινηπέο πξώηεο ύιεο.
17. ε αμηνπνίεζε αηνιηθώλ, ειηαθώλ ή νπνησλδήπνηε άιισλ κνξθώλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο κε
ηε ζπκκεηνρή ζε επελδπηηθά ζρήκαηα θαη επηρεηξήζεηο, ε έξεπλα, ε ίδξπζε, ε θαηαζθεπή, ε ιεηηνπξγία
θαη ε εθκεηάιιεπζε κνλάδσλ παξαγσγήο αηνιηθήο, ειηαθήο ή βαζηζκέλεο ζε νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή
αλαλεώζηκεο πεγήο ελέξγεηαο, ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα,
18. ε άζθεζε νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο άιισλ εηαηξεηώλ κε όκνηνπο ζθνπνύο, ζην
εηαηξηθό θεθάιαην ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη ή όρη,
19. ε αγνξά ή κίζζσζε εθηάζεσλ ή εγθαηαζηάζεσλ δηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία κνλάδσλ
αμηνπνίεζεο ησλ σο άλσ κνξθώλ ελέξγεηαο,
20. ε πξνκήζεηα, εκπνξία, δηαλνκή, εηζαγσγή θαη εμαγσγή θαξκάθσλ θαη θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ
θαη γεληθά εηδώλ πνπ δηαηίζεληαη ζε θαξκαθαπνζήθεο θαη θαξκαθεία,
21. ππεξεζίεο νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο, απνζήθεπζεο θαη θπθιώκαηνο δηαλνκήο απνζεκάησλ ηξίησλ
(logistics),
22. ε θαηαζθεπή, εκπνξία, εηζαγσγή θαη εμαγσγή θσηηζηηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ιακπηήξσλ,
23. ε εκπνξία θαη εηζαγσγή επίπισλ ιεπθώλ εηδώλ, εηδώλ εμνπιηζκνύ θνπδίλαο εζηηαηνξίσλ θαη
μελνδνρείσλ θαη ελ γέλεη ε εκπνξία θαη εηζαγσγή πξντόλησλ πνπ αθνξνύλ ζηνλ εμνπιηζκό
μελνδνρείσλ, εζηηαηνξίσλ, δαραξνπιαζηείσλ θαη θαθέ κπαξ,
24. ε αγνξά πξνο εθκεηάιιεπζε δηθαησκάησλ, θηλεκαηνγξαθηθώλ θαη ηειενπηηθώλ ηαηληώλ θαζώο θαη
ε δηαλνκή απηώλ,
25. ε εηζαγσγή, θαηαζθεπή, ελνηθίαζε θαη ελ γέλεη εθκεηάιιεπζε νινθιεξσκέλσλ νπηηθναθνπζηηθώλ
ζπζηεκάησλ θαη εηδηθά ζπζηεκάησλ γηα ηελ παξνρή θαη ιεηηνπξγία επηθνηλσληαθώλ, πιεξνθνξηαθώλ
θαη ςπραγσγηθώλ ππεξεζηώλ κέζσ ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ ή νπηηθναθνπζηηθώλ δηθηύσλ θαη ινηπώλ
ειεθηξηθώλ εηδώλ πξνο ρξήζε μελνδνρείσλ, θαηνηθηώλ, λνζνθνκείσλ θαη άιισλ παξόκνησλ ρώξσλ.
Γηα ηνπο αλσηέξσ ζθνπνύο ε Δηαηξεία δύλαηαη: (α) λα πξνβαίλεη ζε επελδύζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ,
θηλεηώλ ή αθηλήησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βηνκεραλνζηαζίσλ, κνλάδσλ παξαγσγήο, είηε κε αγνξά,
είηε κε νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξόλνπ κίζζσζε, είηε κε δαλεηνδόηεζε, είηε θαη κε ζπκβάζεηο
ρξεκαηνδνηηθήο κηζζώζεσο, κε ζθνπό ηελ κνληκόηεξε εθκεηάιιεπζή ηνπο, (β) λα ζπκκεηέρεη ζε θαη
ελαζρνιείηαη κε θαη αθόκε θαη λα ρξεκαηνδνηεί, κεξηθά ή νιηθά, επηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα, έξεπλεο
θαη δηεζλή ζπλέδξηα, πνπ ζπλδένληαη νπσζδήπνηε ή κπνξνύλ λα ππνβνεζήζνπλ ηνπο ζθνπνύο ηεο
Δηαηξείαο, (γ) λα ζπκκεηέρεη ζε θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε νπνηαδήπνηε κνξθήο επηρείξεζε εκεδαπήο ή
αιινδαπήο, πνπ επηδηώθεη ηνπο ίδηνπο, παξεκθεξείο ή όρη ζθνπνύο ππό νπνηνλδήπνηε εηαηξηθό ηύπν ή
θνηλνπξαμία ή έλσζε πξνκεζεπηώλ θαη λα ζπγρσλεύεηαη κε άιιε εηαηξεία ή λα
απνξξνθά άιιε επηρείξεζε αηνκηθή ή εηαηξηθή ή θιάδν, νπνηνπδήπνηε εηαηξηθνύ ηύπνπ ή λα εηζθέξεη
θιάδν ζε πθηζηάκελε ή ζπληζηώκελε λέα εηαηξεία ή/θαη λα εμαγνξάδεη εηαηξηθά κεξίδηα ή ζπκκεηνρέο ή

κεηνρέο ζε άιιεο εηαηξείεο, λα ηδξύεη κόλε ή ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο επηρεηξήζεηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο
κε νηνδήπνηε εηαηξηθό αληηθείκελν θαη ζθνπό, (δ) λα ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα επξσπατθήο
ζπλεξγαζίαο κεηαμύ νκνεηδώλ επηρεηξήζεσλ ή θνηλώλ πξνγξακκάησλ επηρεηξήζεσλ θαη εξεπλεηηθώλ
πξνγξακκάησλ, (ε) λα ζπκκεηέρεη ζε δεκόζηνπο ή ηδησηηθνύο δηεζλείο δηαγσληζκνύο πξνκήζεηαο ησλ
παξαγνκέλσλ ή εκπνξεπνκέλσλ από απηήλ πξντόλησλ, λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο ησλ
πξντόλησλ ηεο, λα ζπκκεηέρεη ζε δηαγσληζκνύο νπνηαζδήπνηε θύζεσο ηνπ Γεκνζίνπ, Ννκηθώλ
Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ θαη Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ, Οξγαληζκώλ Κνηλήο Ωθέιεηαο θαη γεληθά Οξγαληζκώλ,
Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο, κε ζθνπό ηελ αλάιεςε θαηαζθεπαζηηθώλ
έξγσλ, κειεηώλ θαη γεληθώο έξγσλ παξνρήο ππεξεζηώλ σο αλαδόρνπ ή ππεξγνιάβνπ, (ζη) λα
ζπλεξγάδεηαη κε νπνηνδήπνηε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή θνηλνπξαμίεο ηνπ
εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ, κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, ππνγξάθνπζα θάζε είδνπο ζπκβάζεηο κεηαμύ ησλ
νπνίσλ θαη νη ζπκβάζεηο franchising ή λα αλαζέηεη κέξνο ή θαη ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ ηεο ζε θπζηθά
ή λνκηθά πξόζσπα ή θνηλνπξαμίεο ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθό, (δ) λα επελδύεη ή θαη δηαζέηεη ηα
εθάζηνηε δηαζέζηκά ηεο, επελδύνληαο ζε ηίηινπο, ζηαζεξνύ ή θπκαηλνκέλνπ εηζνδήκαηνο, ζε ηίηινπο
νκνιόγσλ, νκνινγηώλ ή θαη κεηνρώλ εηζεγκέλσλ ζε ρξεκαηηζηήξηα ηεο Διιάδνο ή ηνπ εμσηεξηθνύ, λα
ζπλάπηεη ρξεκαηηζηεξηαθέο πξάμεηο, λα πξνβαίλεη ζε πξάμεηο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξντόλησλ θαη
παξαγώγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξντόλησλ, λα ζπλάπηεη ζπκβόιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο ζην
Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ Αζελώλ ή θαη ζε μέλα ρξεκαηηζηήξηα, λα απνθηά δηθαηώκαηα πξναηξέζεσο ζε
ζπκβόιαηα αγνξάο κεηνρώλ κε δηθαίσκα επαλαπώιεζεο (Reverse Stock Repo) ή θαη επαλαγνξάο
(Stock Repo) θαη ζε δαλεηζκό ηίηισλ κεηνρώλ από ηελ ΔΣΔΔΠ ή θαη ζύκθσλα κε ηελ θεηκέλε
ρξεκαηηζηεξηαθή λνκνζεζία, (ε) λα ζπλάπηεη θαη θάζε άιιε ζύκβαζε πάζεο θύζεσο κε άιιεο εηαηξείεο
γηα ηελ κνληκόηεξε ή πξνζσξηλή εμππεξέηεζε ησλ ζθνπώλ ηεο, (ζ) λα δίδεη ηξηηεγγπήζεηο ή εγγπήζεηο
ππέξ ηξίησλ θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ ή ελώζεσλ πξνζώπσλ άλεπ λνκηθήο πξνζσπηθόηεηνο πξνο
όθεινο ηεο Δηαηξείαο θαη επόδσζε ηνπ εηαηξηθνύ ζθνπνύ, παξέρνπζα θάζε θύζεσο αζθάιεηεο, ελνρηθέο
θαη εκπξάγκαηεο, λα δεηεί ηελ έθδνζε εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ ή ελεγγύσλ πηζηώζεσλ ζε νπνηνδήπνηε
λόκηζκα ππέξ ηξίησλ θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ ή ελώζεσλ πξνζώπσλ άλεπ λνκηθήο
πξνζσπηθόηεηνο πξνο όθεινο ηεο Δηαηξείαο θαη επόδσζε ηνπ εηαηξηθνύ ζθνπνύ, (η) λα ελεξγεί σο
αληηπξόζσπνο άιισλ νίθσλ, εκεδαπώλ ή αιινδαπώλ, ζπλαθώλ πξνο ηα παξαπάλσ αλαθεξόκελα, (ηα)
λα ηδξύεη ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία νπνπδήπνηε ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή ή θαη λα δηαζέηεη ηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο ζε ηξίηνπο πξνο εμππεξέηεζε ησλ εηαηξηθώλ ζθνπώλ, λα ηδξύεη ζπλεξγεία
επηζθεπώλ ησλ εκπνξεπνκέλσλ από απηή πξντόλησλ θαη (ηβ) λα αζθεί νπνηαδήπνηε επηρείξεζε, εξγαζία
ή δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή πξνο ηνπο ζθνπνύο ηεο, εθόζνλ ζεσξεί όηη έηζη πξνσζείηαη θαη δηεπθνιύλεηαη
ε επηδίσμε ησλ πην πάλσ ζθνπώλ ηεο θαη λα ελεξγεί θάζε πξάμε πνπ δηαξθώο ή πξόζθαηξα έρεη ζρέζε
κε ηνπο ζθνπνύο απηνύο».
Θέκα 2ν : Παξνρή αδείαο γηα ηε ζύλαςε ζπκβάζεσλ κεηαμύ ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ Δηαηξεία εηαηξεηώλ,
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε παξ. 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη πξνζώπσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
τέδιο απόυασης:
Παξέρεηαη εηδηθή άδεηα ζύκθσλα κε ην άξζξν 23α παξ. 2 Κ.Ν. 2190/20, γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ από 269-2011 Ιδησηηθνύ πκθσλεηηθνύ, δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ν θ. Γεώξγηνο Γεκεηξίνπ, Πξόεδξνο θαη
Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο Δηαηξείαο, πώιεζε ζηελ αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «SIBA
ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ»,
ζπγαηξηθή ηεο Δηαηξείαο, νθηαθόζηεο είθνζη δύν (822) νκνινγίεο, νη νπνίεο εθδόζεθαλ από ηελ
Δηαηξεία δπλάκεη ηεο Β΄ ζεηξάο ηνπ Μεηαηξέςηκνπ Οκνινγηαθνύ Γαλείνπ ηεο, νλνκαζηηθήο αμίαο

επηαθνζίσλ δέθα ηξηώλ Δπξώ θαη εμήληα έμη ιεπηώλ (713,66 €) ε θάζε κία. Σν ηίκεκα γηα ηελ αλσηέξσ
αγνξαπσιεζία αλήιζε ζην ζπλνιηθό πνζό ησλ πεληαθνζίσλ νγδόληα έμη ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ είθνζη
νθηώ Δπξώ θαη πελήληα δύν ιεπηώλ (586.628,52 €).

Θέκα 3ν : Γηάθνξεο απνθάζεηο θαη αλαθνηλώζεηο.
Γελ ζα ιεθζνύλ πεξαηηέξσ απνθάζεηο θαη δελ ζα γίλνπλ αλαθνηλώζεηο.
Σο Διοικητικό σμβούλιο

