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Σέξξεο, 07/03/17 

 

 

ΑΠΟΦΑΔΙ ΣΗ ΔΚΣΑΚΣΗ Γ.. ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ 07/03/17 

 

 

Τελ 07/03/2017 ώξα 12ε κ.κ. ζηα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο ζηελ ΒΙ.ΠΔ. 

Σεξξώλ  ζπλεθιήζε θαη ζπλεδξίαζε ε Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο 

Δηαηξίαο κε ηελ Δπσλπκία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ ΑΒΔΔΑ» θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν 

«ΓΡΟΜΔΑ ΑΒΔΔΑ.». Σπγθεθξηκέλα παξαζηάζεθαλ 11 Mέηνρνη, θάηνρνη 

ζπλνιηθά 26.373.094 θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο, 

εθπξνζσπνύληεο πνζνζηό 75,96 % (πνζνζηό απαξηίαο) ηνπ ζπλνιηθνύ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ απηήο. Σύκθσλα κε ηα άξζξα 278 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ 

Αζελώλ, ε Δηαηξία ελεκεξώλεη όηη θαηά ηελ σο άλσ Γεληθή Σπλέιεπζε  ησλ 

κεηόρσλ ηεο, ζπδεηήζεθαλ  θαη ιήθζεθαλ  απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην θαησηέξσ 

ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

 

Β’ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΟΙΝΟΤ ΔΝΤΠΟΘΗΚΟΤ 

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΤ ΓΑΝΔΙΟΤ ΔΤΡΩ 20.153.200,00 

 
Οη παξηζηάκελνη κέηνρνη, κε πνζνζηό  ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο 

Δηαηξίαο 75,96 % ήηνη κέηνρνη θάηνρνη 26.373.094 ζπλνιηθά κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο, 

απνθάζηζαλ θαη ελέθξηλαλ νκόθσλα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ από 4.6.2013 

Πξνγξάκκαηνο Κνηλνύ Δλππόζεθνπ Οκνινγηαθνύ Γαλείνπ ηνπ Ν. 3156/2003 θαη 

εμνπζηνδόηεζαλ ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζύκθσλα κε ην Ν. 3156/2003: 

 

α) λα πξνβεί ζηελ Β΄ Τξνπνπνίεζε ηνπ από 4.6.2013 Πξνγξάκκαηνο Κνηλνύ 

Δλππόζεθνπ Οκνινγηαθνύ Γαλείνπ ηνπ Ν. 3156/2003, αλαθνξηθά κε ηελ 

αλαδηάξζξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνπιεξσκήο θαζώο θαη κεηάζεζε ηεο 

εκεξνκελίαο ιήμεσο ηνπ Γαλείνπ θαζώο θαη ηα σο άλσ ζπλαθή κε ηελ ελ ιόγσ 

ηξνπνπνίεζε δεηήκαηα επηθέξνληαο νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζην αλσηέξσ 

Πξόγξακκα Κνηλνύ Δλππόζεθνπ Οκνινγηαθνύ Γαλείνπ θξίλεη αλαγθαίεο.  

β) λα ζπλνκνινγήζεη ειεύζεξα θαηά ηελ θξίζε ηνπ θάζε ιεπηνκέξεηα θαη εηδηθό 

ζέκα ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 

γ) λα απνθαζίζεη κε βάζε ηνπο αλσηέξσ όξνπο ην εηδηθόηεξν πεξηερόκελν ησλ 

όξσλ ησλ νκνινγηώλ, ζπκπιεξώλνληαο ειεύζεξα θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ηνπο 

βαζηθνύο όξνπο κε όζνπο ζπλαθείο όξνπο θξίλεη αλαγθαίνπο θαη θαζνξίδνληαο 

θάζε ζρεηηθό εηδηθό ζέκα θαη ιεπηνκέξεηα, θαζώο θαη ηνλ ρξόλν απνπιεξσκήο 

θαη ελ γέλεη εμόθιεζεο ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ απνξξένπλ από ηηο νκνινγίεο. 

δ) λα πξνβεί ζε θάζε άιιε πξάμε ή ελέξγεηα απαξαίηεηε θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

(ππνβνιή δειώζεσλ, αηηεκάησλ, εληνιώλ θ.ιπ.) γηα ηελ Β’ Τξνπνπνίεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Κνηλνύ Δλππόζεθνπ Οκνινγηαθνύ Γαλείνπ θαηά ηα αλσηέξσ, θαη 

γεληθά γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηειείσζε ησλ απνθάζεσλ ηεο παξνύζαο 

απόθαζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκό.  
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ε) λα θαζνξίζεη ην πξόζσπν/ηα πξόζσπα, ην/ηα νπνίν/α ζα 

εμνπζηνδνηείηαη/εμνπζηνδνηνύληαη λα ππνγξάςεη/νπλ ζην όλνκα θαη γηα 

ινγαξηαζκό ηεο Δηαηξίαο ηελ Β’ Τξνπνπνίεζε ηνπ από 4.6.2013 Πξνγξάκκαηνο 

Κνηλνύ Δλππόζεθνπ Οκνινγηαθνύ Γαλείνπ, ηνπο λένπο ηίηινπο ησλ νκνινγηώλ, 

θάζε άιιν ζρεηηθό έγγξαθν, δειαδή ζύκβαζε, δήισζε, επηζηνιή ή εληνιή, πνπ 

ζα απαηηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηελ ηειείσζε ηεο ηξνπνπνίεζεο θαη λα 

πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε άιιε πξάμε ή ελέξγεηα απαηηεζεί ή θξηζεί αλαγθαία γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο παξνύζαο απόθαζεο ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκό, θαη 

ζη) λα πξνβεί ζε θάζε ελέξγεηα ζπλαθή πξνο ηα αλσηέξσ 
 
 
 
 

                                                    Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην 

 

 

 

 

 

 

 
 


