ΠΡΑΚΣΗΚΟ Νν 29 ΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧ ΣΖ
ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ
ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΔΧ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ
ΣΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΧΝΤΜΗΑ
«Αλαπηπμηαθή Μεζζελίαο- Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ».
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 014761045000
ηελ Καιακάηα Μεζζελίαο, ζήκεξα, ζηηο 31 ηνπ κελφο Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο 2018,
εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη ψξα 10:00 π.κ ζηα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο
Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΜΔΖΝΗΑ –
ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΣΑ» θαη κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΑΝ. ΜΔ.
Α.Δ. ΟΣΑ», ζηελ νδφ Οκήξνπ θαη Μαηδψλνο 50, ζηελ Καιακάηα, ζπλήιζαλ κεηά απφ
λφκηκε πξφζθιεζε ζε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε νη κέηνρνη απηήο πξνθεηκέλνπ λα
ζπδεηήζνπλ θαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο επί ησλ ζεκάησλ ηεο Ηκεξεζίαο Γηαηάμεσο. Η
πξφζθιεζε έρεη σο εμήο:
Καλαμάτα 07-08-2018
Αρ. Πρωτ. 325

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΜΕΗΝΙΑ –
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ
Ομήροσ & Μαιζώνος 50
ΚΑΛΑΜΑΣΑ
Τηλ : 27210-96120
Fax : 27210-96121
ΜΑΕ : 35032/26/Β/96/01

Προς
τοσς Μετότοσς της
«ΑΝ . ΜΕ. Α.Ε. ΟΣΑ»

ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
ΣΩΝ ΜΕΣΟΥΩΝ
χκθσλα κε ην Νφκν θαη ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο θαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαινχληαη νη θ.θ. Μέηνρνη ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
«Αλαπηπμηαθή Μεζζελίαο- Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΑΝ.
ΜΔ. Α.Δ. ΟΣΑ» ε νπνία εδξεχεη ζηελ Καιακάηα (Οκήξνπ θαη Μαηδψλνο 50) ζε Σαθηηθή
Γεληθή πλέιεπζε ζηηο 31-08-2018 , εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 10:00 πκ , ζηα γξαθεία ηεο
Δηαηξείαο , Οκήξνπ θαη Μαηδψλνο 50 – 24100 Καιακάηα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ
ζηα θαησηέξσ ζέκαηα εκεξήζηαο δηαηάμεσο :

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΔΧ
1. Τπνβνιή γηα ζπδήηεζε θαη έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (Ιζνινγηζκφο ,
Λνγαξηαζκφο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο θαη Πξνζαξηήκαηνο) ηεο ιήμαζαο
Γηαρεηξηζηηθήο Υξήζεο ( 01/01/2017 – 31/12/2017).
2. Τπνβνιή πξνο Έγθξηζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο θαη Πεπξαγκέλσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
ε
πκβνπιίνπ γηα ηελ 21 Γηαρεηξηζηηθή Υξήζε (01/01/2017 – 31/12/2017).
ε
3. Τπνβνιή ηεο Δθζέζεσο Διέγρνπ ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή , γηα ηελ 21 Γηαρεηξηζηηθή
Υξήζε (01/01/2017 – 31/12/2017).
4. Απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ απφ
πάζεο επζχλεο απνδεκηψζεσο γηα ηα πεπξαγκέλα ηνπ έηνπο 2017 .
5. Δθινγή ελφο ηαθηηθνχ θαη ελφο αλαπιεξσκαηηθνχ νξθσηνχ ειεγθηή πξνο έιεγρν ησλ
εο
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 22 εηαηξηθήο ρξήζεσο (01/01/ 2018 – 31/12/2018).
6. Έγθξηζε ησλ ακνηβψλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε ρξήζε 2017.
7. Πξνέγθξηζε ακνηβψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ , γηα ηε ρξήζε 2018
8. Γηάθνξεο Αλαθνηλψζεηο
Παξαθαινχληαη νη κέηνρνη λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ παξαπάλσ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ,
απνζηέιινληαο πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο , πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία
πξαγκαηνπνίεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο , έγγξαθν αληηπξνζψπεπζεο ηνπο φπσο
απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
θαη γηα απηφ
Ο Πξφεδξνο
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Αξγπξάθεο Ισάλλεο

Η πξφζθιεζε Γεκνζηεχηεθε ζηελ Ιζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο. Ο Ιζνινγηζκφο
δεκνζηεχζεθε α) ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο
αξάληα νθηψ ψξεο πξν ηεο ψξαο ζπλεδξηάζεσο ηεο Δηεζίαο Σαθηηθήο Γεληθήο
πλειεύζεωο, θαηαξηίζζεθε θαη ηνηρνθνιιήζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
Δηαηξείαο ζε εκθαλή ζέζε ησλ γξαθείσλ ηεο Δηαηξείαο (νδφο Οκήξνπ θαη Μαηδψλνο
50, ζηελ Καιακάηα) ν πίλαθαο ησλ Μεηφρσλ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηνπο Μεηφρνπο
νη νπνίνη θαηέζεζαλ ηηο κεηνρέο ηνπο εκπξνζέζκσο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ
ζηελ παξνχζα Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, κε ηελ έλδεημε ηνπ αξηζκνχ ησλ
κεηνρψλ θαη ησλ ςήθσλ, ηηο νπνίεο έρεη ν θαζέλαο, ησλ δηεπζχλζεσλ ησλ κεηφρσλ
σο θαη ησλ αληηπξνζψπσλ απηψλ, σο ν Νφκνο νξίδεη, θαη αθνχ ηεξήζεθαλ ηα ππφ
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο νξηδφκελα (θαηάζεζε κεηνρψλαληηπξνζψπεπζε), απφ ηνλ ηειηθφ πίλαθα παξέζηεζαλ νη θαησηέξσ:

ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΜΦΑΝΗΘΔΝΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΔΥΟΝΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑ
ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΚΑΗ ΦΖΦΟΤ ΣΖΝ ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ
ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ 31Ζ ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2018
ΟΝΟΜ/ΝΤΜΟ
ΜΔΣΟΥΟΤ
1. ΝΗΚΟΛΑΚΟΤ
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ
ωο εθπξόζωπνο ηεο
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ
2. ΚΑΣΗΒΔΛΑ
ΠΑΝΑΓΗΧΖ
ωο εθπξόζωπνο ηεο
ΠΔΓ
ΠΔΛΟΠΠΟΝΝΖΟΤ
3. ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΑΣΑΗΟ
ωο εθπξόζωπνο ηνπ
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ
ΜΔΖΝΗΑ
4. ΠΑΣΡΗΑΡΥΔΑ

ΓΖΜΖΣΡΗΟ
ωο εθπξόζωπνο ηεο
ΔΝΧΖ ΞΔΝΟΓΟΥΧΝ
ΜΔΖΝΗΑ

5. ΛΤΡΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ
ωο εθπξόζωπνο ηνπ
ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ
ΚΑΛΑΜΑΣΑ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ

ΑΡΗΘΜΟ
ΜΔΣΟΥΧΝ
8.121

ΑΡΗΘΜΟ
ΦΖΦΧΝ
8.121

3.405

3.405

795

795

107

107

49

49

12.477

12.477

ΠΛ. ΔΘΝ. ΜΑΚΑΡΗΟΤ –
ΣΡΗΠΟΛΖ

Π ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ Δ 18 –
ΣΡΗΠΟΛΖ
ΠΛ. 23εο ΜΑΡΣΗΟΤ
ΚΑΛΑΜΑΣΑ

ΜΕΘΩΝΗ 11
ΚΑΛΑΜΑΣΑ

ΑΡΗΣΟΜΔΝΟΤ 95 ΚΑΛΑΜΑΣΑ

ΤΝΟΛΟ

Γελ
παξέζηε ν εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ θ.
ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ
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Παξέζηεζαλ απφ ην Γηνηθεηηθνχ πκβνχιην ν πξφεδξνο ηνπ θ.
Αξγπξάθεο Ηωάλλεο θαη ν Γ/λσλ ζχκβνπινο θ. Ρέθθαο Θενράξεο & θαη ην κέινο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θα. ΜΠΟΤΕΑ ΑΝΣΧΝΗΑ.
Δπηπξνζζέησο, ν ππάιιεινο ηεο Δηαηξείαο θ. Καξκίξεο Παλαγηώηεο σο
πξαθηηθνγξάθνο θαη ν Πξντζηάκελνο Λνγηζηεξίνπ ηεο Δηαηξείαο θ. Γεώξγηνο
Φάββαο.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θ. Αξγπξάθεο Ισάλλεο,
πξνεδξεχσλ πξνζσξηλψο ηεο Δηεζίαο Σαθηηθήο Γεληθήο πλειεχζεσο, ζπκθψλσο
πξνο ην άξζξν 17 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, φξηζε εθ ησλ παξηζηακέλσλ σο
Γξακκαηέα ηνλ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ ΑΝΑΣΑΗΟ
, εθπξφζσπν ηνπ κεηφρνπ
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΜΔΖΝΗΑ
ηελ ζπλέρεηα, ν πξνζσξηλφο Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο αλέζεζε ζηνλ
Γξακκαηέα θ. ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ ΑΝΑΣΑΗΟ ηελ αλάγλσζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ θ.θ.
Μεηφρσλ, νη νπνίνη θαηέζεζαλ εκπξνζέζκσο ηηο κεηνρέο ηνπο, θαη, κεηά ηνλ έιεγρν
ησλ ηίηισλ ησλ κεηφρσλ, δηαπηζηψζεθε φηη νη παξεπξηζθφκελνη αληηπξνζσπεχνπλ ην
99,34% ηωλ κεηνρώλ. Δπνκέλσο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 29 παξ. 1 Κ. Ν. 2190/1920, ε
Γεληθή πλέιεπζε επξίζθεηαη ελ απαξηία.
Ο πξνζσξηλφο Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο θάιεζε ηνπο κεηέρνληεο ζε
απηήλ Μεηφρνπο λα ππνβάινπλ ηπρφλ ελζηάζεηο ή παξαηεξήζεηο. Καζψο δελ
ππνβιήζεθε θακία έλζηαζε, εγθξίζεθε ν θαηάινγνο ησλ ερφλησλ δηθαίσκα ςήθνπ
Μεηφρσλ, θαη ε Γεληθή πλέιεπζε πξνρψξεζε ζε εθινγή ηνπ Οξηζηηθνχ Πξνεδξείνπ
απηήο δη’ νλνκαζηηθήο θιήζεσο ησλ κεηφρσλ θαη κπζηηθήο ςεθνθνξίαο, θαη εμέιεμε
σο Πξόεδξν απηήο ηελ θα. ΝΗΚΟΛΑΚΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ εθπξφζσπν ηνπ
Μεηφρνπ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ
& Γξακκαηέα-Φεθνιέθηε ηνλ θ.
ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ ΑΝΑΣΑΗΟ
, εθπξφζσπν ηνπ κεηφρνπ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ
ΜΔΖΝΗΑ.
ηελ ζπλέρεηα ε
Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο θα. ΝΗΚΟΛΑΚΟΤ
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ εηζέξρεηαη ζηελ Ηκεξήζηα Γηάηαμε θαη εμεηάδεη ηα ζέκαηα κε ηελ
αλαγξαθφκελε ζε απηήλ ζεηξά:
ΘΔΜΑ ΠΡΧΣΟ:
Τπνβνιή γηα ζπδήηεζε θαη έγθξηζε ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ
(Ηζνινγηζκόο , Λνγαξηαζκόο Απνηειεζκάηωλ Υξήζεο θαη Πξνζαξηήκαηνο)
ηεο ιήμαζαο Γηαρεηξηζηηθήο Υξήζεο ( 01/01/2017 – 31/12/2017).
Η Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο θα. ΝΗΚΟΛΑΚΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ
δεηά απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Λνγηζηεξίνπ θ. Φάββα Γεώξγην λα αλαγλψζεη θαηά
ζεηξά ηνλ Ιζνινγηζκφ ηεο θιεηζζείζεο εηαηξηθήο ρξήζεσο (1/1/2017 – 31/12/2017),
ηνλ Λνγαξηαζκφ Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο θαη ην Πξνζάξηεκα ηεο απηήο εηαηξηθήο
ρξήζεσο (επηζπλάπηεηαη αληίγξαθν ησλ παξαπάλσ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ).
Ο θ. Φάββαο Γεώξγηνο αθνχ ελεκέξσζε φηη νη Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ζπληάρζεθαλ κε ην Νφκν 4308/2014 πεξί Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζε
ζπλδπαζκφ & κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 2190/1920 πεξί Α.Δ. αλάγλσζε ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πξνρψξεζε ζηελ αλάιπζε ησλ θνλδπιίσλ ηνπ Ιζνινγηζκνχ
,θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο φπνπ απφ απηά πξφεθπςε φηη ε ρξήζε ηνπ 2017
έθιεηζε κε δεκίεο χςνπο (-)105.401,45 € (εθαηόλ πέληε ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα έλα
επξώ & ζαξάληα πέληε ιεπηά) . Οη δεκίεο νθείινληαη ζην δχζθνιν νηθνλνκηθφ
πεξηβάιινλ πνπ δηαλχεη ε ρψξα θαη ην γεγνλφο φηη πξνγξάκκαηα φπσο ην Leader
πνπ δηαρεηξίδεηαη ε εηαηξεία θαη θαιχπηνπλ ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηθψλ
δαπαλψλ ηεο αθφκα δελ έρνπλ μεθηλήζεη ,
ζηελ κείσζε ην ππνινίπσλ
πξνγξακκάησλ ιφγσ πεξαίσζεο ηνπο πνπ επίζεο πινπνηνχζε ε εηαηξεία, θαη ζην
γεγνλφο φηη νη ζπλεξγαδφκελνη ΟΣΑ Α βαζκνχ θπξίσο δελ πξνζέθεξαλ ηθαλνπνηεηηθφ
αξηζκφ εξγαζηψλ πξνο ηελ απηή κε απνηέιεζκα λα απνηειεί θαη απηφ έλα ιφγν γηα
ηελ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ηδίξνπ ηεο . πλερίδνληαο είπε επίζεο φηη ε εηαηξεία έρεη
ηελ δπλαηφηεηα βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Ιζνινγηζκνχ λα θαιχπηεη άκεζα φιεο ηηο
ππνρξεψζεηο ηεο ιφγσ ηνπ
ζπληειεζηή Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο πνπ έρεη θαη
ζπγθεθξηκέλα αλέθεξε φηη γηα θάζε έλα επξψ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο ε εηαηξεία
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έρεη ελάκηζε επξψ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη κπνξεί λα
εηζπξάμεη άκεζα ην 100% ησλ απαηηήζεσλ ηεο.
Δπίζεο κεηά απφ εξσηήκαηα ησλ εθπξνζψπσλ ησλ Μεηφρσλ αλέγλσζε
αλαιπηηθά ηηο νθεηιέο ησλ πειαηψλ πξνο ηελ εηαηξεία θαη είπε πσο απηέο είλαη
εηζπξάμηκεο ζε πνζνζηφ 90,00% πεξίπνπ .

Δπεζήκαλε φκσο φηη δελ ππάξρνπλ άιια πεξηζψξηα θαη είλαη αλαγθαίν ε
άκεζε αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο κε εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα
αλαηεζνχλ ζε απηή έηζη ψζηε ην 2018 λα θιείζεηε κε θεξδνθνξία ψζηε λα κελ
ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ.
ηελ ζπλέρεηα παξείρε ηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο επί ησλ θνλδπιίσλ ηνπ
Ιζνινγηζκνχ θαη απάληεζε αλαιπηηθά ζηα ηεζέληα εξσηήκαηα επ΄ απηψλ. Μεηά απφ
απηφ ε Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θα. ΝΗΚΟΛΑΚΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ
δήηεζε απφ ηνπο κεηφρνπο λα εθθξάζνπλ ηελ γλψκε ηνπο θαη λα ζέζνπλ ηελ ςήθν
ηνπο επί ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Ιζνινγηζκνχ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο θαη ηεο Καηάζηαζεο
Απνηειεζκάησλ Υξήζεσλ .

ΑΠΟΦΑΖ
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε , πνπ αθνινχζεζε ηεο εηζεγήζεσο ηνπ
πξντζηακέλνπ ηνπ ινγηζηεξίνπ θ. ΦΑΒΒΑ ΓΔΧΡΓΙΟΤ , θαηά ηελ νπνία
παξαζρέζεθαλ νη δεηεζείζεο δηεπθξηλίζεηο θαη πιεξνθνξίεο, θαη έπεηηα απφ πξφηαζε
ηεο Πξφεδξνπ ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, ε Γεληθή πλέιεπζε εγθξίλεη νκνθώλωο
ηνλ Ηζνινγηζκό, ηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο, ην Πξνζάξηεκα θαη ηηο
ινηπέο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο θιεηζζείζεο εηαηξηθήο ρξήζεσο
01/01/2017- 31/12/2017.

ΘΔΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ:
Τπνβνιή πξνο Έγθξηζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο θαη Πεπξαγκέλωλ ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ 21ε Γηαρεηξηζηηθή Υξήζε (01/01/2017 –
31/12/2017).
Η Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο θα. ΝΗΚΟΛΑΚΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ
δεηάεη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Αξγπξάθε Ηωάλλε ηελ
εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο .
Ο θ. Αξγπξάθεο Ηωάλλεο δηαβάδεη πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηελ έθζεζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο 21εο Γηαρεηξηζηηθήο Υξήζεσο
(01/01/2017 – 31/12/2017). Σνλίδεη φηη ε εηαηξεία ηελ ρξφληα πνπ έθιεηζε αζρνιήζεθε
κε ηελ πινπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο Leader & ηνπ ΑΞΟΝΑ 3 ησλ νπνίσλ
ηα έξγα ζπλερίζηεθαλ ην 2017 σο αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο ζηελ λέα
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαη ζα νινθιεξσζνχλ κεηά θαη ηελ ηειεπηαία παξάηαζε ζηηο
30/09/2018 .
Δπίζεο ε εηαηξεία απαζρνιήζεθε κε
ηελ πινπνίεζε & νινθιήξσζε
Πξνγξακκαηηθψλ πκβάζεσλ – κειεηψλ (ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΠΔ
ΜΔΗΝΙΑ, ΓΗΜΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΝΗ, ΛΙΜΔΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ) ,θαζψο θαη κε ηνλ
ζρεδηαζκφ λέσλ γηα ην έηνο 2018 (Π Καηαπνιέκεζε Κνπλνππηψλ ζηελ ΠΔ
Μεζζελίαο γηα ηελ ηξηεηία 2018-2020, ΠΓ Αλάπηπμε θαη Τινπνίεζε Γξάζεσλ θαη
ζπλεξγείσλ κε ζπιινγηθφηεηεο θαη θνξείο σο γέθπξεο Κνηλσληθήο πλνρήο ζηελ Π.Δ.
Μεζζελίαο). Απφ ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ & ησλ Πξνγξακκαηηθψλ
πκβάζεσλ ε εηαηξεία θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θφζηνπο κηζζνδνζίαο ηνπ
πξνζσπηθνχ θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηεο δαπαλψλ.
Η εθηέιεζε απηψλ ησλ έξγσλ έγηλε απφ ην ππάξρνλ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηεο
εηαηξείαο & απφ εμεηδηθεπκέλνπο ζπλεξγάηεο . Η εηαηξεία γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
έξγσλ ηεο ζπλεξγάζηεθε θπξίσο κε ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ , ην Τπνπξγείν
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ , ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ θαη
ηνπο Γήκνπο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Μεζζελίαο .
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Δπίζεο ηφληζε πσο έγηλε ε έγθξηζε ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ ηεο πξφηαζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Σνπηθνχ
Πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER γηα ηελ Μεζζελία ,
κε Γεκφζηα Γαπάλε
8.550.000,00 επξψ.
Σέινο ε εηαηξεία έρεη εγθξηζεί σο εηαίξνο ζην δηαθξαηηθφ ζρήκα γηα ηελ πινπνίεζε
ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο COASTAL .
ηελ ζπλέρεηα ν πξντζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ θ. Φάββαο Γεώξγηνο αλέιπζε ηελ
Οηθνλνκηθή Έθζεζε θαη έδσζε απαληήζεηο θαη δηεπθξηλήζεηο επί ησλ ηεζέλησλ
εξσηεκάησλ
επί ησλ θνλδπιίσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ
απνηειεζκάησλ.
Αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ απνηειεί ε έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ
Γ πξνο ηελ Γ πνπ επηζπλάπηεηαη σο παξάξηεκα ζην παξφλ πξαθηηθφ

ΑΠΟΦΑΖ
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαηά ηελ νπνία παξαζρέζεθαλ νη δεηεζείζεο
δηεπθξηλίζεηο θαη πιεξνθνξίεο, θαη έπεηηα απφ πξφηαζε ηεο Πξφεδξνπ ηεο Γεληθήο
πλειεχζεσο θα. ΝΗΚΟΛΑΚΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ , ε Γεληθή πλέιεπζε εγθξίλεη
νκνθώλωο ηελ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο 21εο
Γηαρεηξηζηηθήο Υξήζεσο (01/01/2017 – 31/12/2017).

ΘΔΜΑ ΣΡΗΣΟ:
Τπνβνιή ηεο Δθζέζεωο Διέγρνπ ηνπ Οξθωηνύ Διεγθηή , γηα ηελ 21ε
Γηαρεηξηζηηθή Υξήζε (01/01/2017 – 31/12/2017).
Η Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο θα. ΝΗΚΟΛΑΚΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ δεηά απφ
πξνηζηάκελν ην Λνγηζηεξίνπ θ. ΦΑΒΒΑ ΓΔΧΡΓΙΟ λα αλαγλψζεη ηελ έθζεζε ηνπ
Οξθσηνχ Διεγθηή θ. ΣΑΤΡΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ γηα ηελ 21ε Γηαρεηξηζηηθή Υξήζε
(01/01/2017 – 31/12/2017) ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη
δελ κπφξεζε λα παξαζηεί
επεηδή είρε ήδε αλεηιεκκέλεο επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη εμνπζηνδφηεζε ηνλ
πξνηζηάκελν ηνπ Λνγηζηεξίνπ λα αλαγλψζεη απηφο ηελ έθζεζε ηνπ θαη λα παξάζρεη
ηηο αλαγθαίεο δηεπθξηλήζεηο.
Ο θ. ΦΑΒΒΑ ΓΔΧΡΓΗΟ αλέγλσζε ηελ Έθζεζε ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή θ.
ΣΑΤΡΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ πξνο ηα κέιε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο , ε νπνία
επηζπλάπηεηαη ζην παξφλ πξαθηηθφ σο παξάξηεκα θαη απνηειεί αλαπφζπαζην
κέξνο απηνχ, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ ηελ
πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο εηαηξείαο αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη παξαηεξήζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζε απηήλ θαη νη νπνίεο πεξηνξίδνληαη ζην φηη δελ έρνπλ θαηαζηεί
θνξνινγηθά ειεγθηέεο νη ρξήζεηο 2012 έωο 2017. Απηή ε παξαηήξεζε πξέπεη λα
κπεη είπε ν θ. ΦΑΒΒΑ δηφηη δελ κπνξνχκε πφηε λα μέξνπκε εάλ ν ηαθηηθφο
θνξνινγηθφο έιεγρνο επηβάιεη πξφζζεηνπο θφξνπο ζηελ εηαηξεία. Ο θ. Φάββαο
Γεψξγηνο δηεπθξίληζε ζηνπο Μεηφρνπο φηη ε εηαηξεία έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη δελ έρεη ηεζεί ζε Σαθηηθφ Έιεγρν γηα απηφ θαη ππάξρεη
απηή ε παξαηήξεζε. Δπίζεο ηφληζε φηη ε εηαηξεία έρεη πξνβεί ζε θνξνινγηθή
αλακφξθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε θνξνινγηθή
Ννκνζεζία γηα ηα κε ειεγρζέληα έηε 2012 έωο 2017 .
Με απηφ ηνλ ηξφπν αλακνξθψζεθαλ ηα ινγηζηηθά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκηέο)
ηεο εηαηξείαο ζε θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ( θέξδε ή δεκίεο) γηαηί δελ
αλαγλσξίζζεθαλ νη δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 22,22α θαη 23 ηνπ
θνξνινγηθνχ Νφκνπ 4172/2013 φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα κε
απνηέιεζκα λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη θίλδπλνη γηα επηβνιή επηπιένλ θφξσλ.
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ΑΠΟΦΑΖ
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ ηνπο παξαζρέζεθαλ νη αλαγθαίεο
δηεπθξηλήζεηο θαη πιεξνθνξίεο θαη έπεηηα απφ πξφηαζε ηεο Πξφεδξνπ ηεο Γεληθήο
πλειεχζεσο, εγθξίλεηαη νκόθωλα ε έθζεζε ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή γηα ηελ 21ε
Γηαρεηξηζηηθή Υξήζε (01/01/2017 – 31/12/2017).

ΘΔΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ:
Απαιιαγή ηωλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ,
θαη ηωλ Οξθωηώλ
Διεγθηώλ από πάζεο επζύλεο απνδεκηώζεωο γηα ηα πεπξαγκέλα ηνπ έηνπο
2017 .
Η Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο θα. ΝΗΚΟΛΑΚΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ δεηάεη απφ
ηνλ ΦΑΒΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟ την εισήγηση του θέματος
Κχξηνη Μέηνρνη ,χκθσλα κε ην άξζξν 11 παξ. 1 ηνπ Ν. 3884/2010 /ΦΔΚ Α’
168/2010 & ην Καηαζηαηηθφ ηεο Αλαπηπμηαθήο Μεζζελίαο – Αλαπηπμηαθήο
Αλψλπκεο Δηαηξείαο ΟΣΑ άξζξν 19 πξέπεη ε Γεληθή πλέιεπζε λα πξνβεί ζηελ
Απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ απφ
πάζεο επζχλεο απνδεκηψζεσο γηα ηα πεπξαγκέλα ηνπ έηνπο 2017.
χκθσλα κε ην άξζξν 22α 2190/1920 ε απαιιαγή θαζηζηάηε αλίζρπξε ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξεη απηφ

ΑΠΟΦΑΖ
Η Γεληθή πλέιεπζε, έπεηηα απφ πξφηαζε ηεο Πξνέδξνπ ηεο θαη ηελ ζρεηηθή
εηζήγεζε, απαιιάζζεη νκνθώλωο θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ Καηαζηαηηθνχ
κεηά απφ νλνκαζηηθή θιήζε απφ θάζε επζχλε απνδεκηψζεσο γηα ηελ θιεηζζείζα
εηαηξηθή ρξήζε (1-1-2017 / 31-12-2017) ηα κέιε ηνπ Γ. . ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη
ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο ηεο Δηαηξείαο.

ΘΔΜΑ ΠΔΜΠΣΟ:
Δθινγή ελόο ηαθηηθνύ θαη ελόο αλαπιεξωκαηηθνύ νξθωηνύ ειεγθηή πξνο
έιεγρν ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ηεο 22εο εηαηξηθήο ρξήζεωο 01/01/
2018 – 31/12/2018.
Η Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο θα. ΝΗΚΟΛΑΚΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ
δεηάεη απφ ηνλ πξόεδξν ηνπ Γ θ. ΑΡΓΤΡΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ την εισήγηση του θέματος
ν νπνίνο εηζεγνχκελνο ην ζέκα ιέεη φηη ”ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηελ
εθινγή ελφο ηαθηηθνχ θαη ελφο αλαπιεξσκαηηθνχ Οξθσηνχ Διεγθηή γηα ηνλ έιεγρν
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 22εο εηαηξηθήο ρξήζεο (01/01/2018 έσο
31/12/2018) αλαθέξνληαο:
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Κχξηνη Μέηνρνη¨ ,
χκθσλα κε ην λφκν θαη ην Καηαζηαηηθφ θαινχκαζηε λα εθιέμνπκε έλα Σαθηηθφ θαη
έλα Αλαπιεξσκαηηθφ Οξθσηφ Διεγθηή γηα ηνλ Έιεγρν ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ
ηεο 21εο εηαηξηθήο ρξήζεσο 01/01/2017 -31/12/2017.
Γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεσο 2018 (01/01/201831/12/2018) έρνπκε 2 πξνζθνξέο:
1. Σεο εηαηξείαο HBP ΟΡΚΧΣΟΗ ΔΛΔΚΣΔ – ΛΟΓΗΣΔ ΑΔ
ζην πνζφ ησλ 3.000,00
επξψ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
2. Σεο εηαηξείαο ΟΛ ΟΡΚΩΣΟΙ ΛΟΓΙΣΕ ζην πνζφ ησλ 2.100,00 επξψ κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
Πξνηείλεηαη πξνο ηελ Γεληθή πλέιεπζε ε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία ΟΛ ΟΡΚΩΣΟΙ
ΛΟΓΙΣΕ ζην πνζφ ησλ 2.100,00 επξψ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. κε Σαθηηθφ
Οξθσηφ Διεγθηή θ. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΜ ΟΔΛ 48261, θαη σο
αλαπιεξσκαηηθφ ειεγθηή ηνλ Οξθσηφ Διεγθηή ηνλ θ. ΣΑΤΡΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΜ ΟΔΛ
14791
Η εηαηξεία ΟΛ ΟΡΚΧΣΟΗ ΛΟΓΗΣΔ είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ζην

ρψξν θαη ζπλεξγάδεηαη κε πνιινχο Γήκνπο θαη κεγάιεο εηαηξείεο. Δίλαη δειαδή
πνιχ έγθπξε θαη αμηφπηζηε εηαηξεία γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
θαη είλαη θαη απηή πνπ καο έιεγμε ηελ ρξήζε ηνπ 2017
ΑΠΟΦΑΖ
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Γεληθή πλέιεπζε εγθξίλεη θαη εθιέγεη νκόθωλα
γηα ηνλ έιεγρν ηεο 22εο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεσο 01/01/2018 - 31/12/2018 ηελ εηαηξεία
ΟΛ ΟΡΚΩΣΟΙ ΛΟΓΙΣΕ κε ακνηβή ην πνζφ ησλ 2.100,00 επξψ πιένλ ηνπ
αλαινγνχληνο ΦΠΑ φπσο απηφο ηζρχεη απφ ηηο θείκελεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο.
Χο Σαθηηθφο Οξθσηφο Διεγθηήο ζχκθσλα θαη κε ηελ πξνζθνξά νξίδεηαη ν θ.
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΜ ΟΔΛ 48261, θαη σο αλαπιεξσκαηηθφ ειεγθηή ηνλ
Οξθσηφ Διεγθηή ηνλ θ. ΣΑΤΡΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΜ ΟΔΛ 14791

ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ:
Έγθξηζε ηωλ ακνηβώλ ηωλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηε ρξήζε
2017.
Η Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο θα. ΝΗΚΟΛΑΚΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ
δεηάεη
απφ ηνλ δεηάεη απφ ηνλ πξόεδξν ηνπ Γ θ. ΑΡΓΤΡΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ την εισήγηση του
θέματος
Κχξηνη Μέηνρνη,
χκθσλα κε ην Ννκφ θαινχκαζηε λα εγθξίλνπκε ηηο ακνηβέο πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηα
κέιε ηνπ Γ.. ηελ ρξήζε 2017 ζχκθσλα κε ηελ πξνέγθξηζε ηεο κε αξηζκ. 28/30-062017 Δηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ σο ηνλ παξαθάησ πίλαθα.
ΑΜΟΙΒΔΣ ΜΔΛΩΝ ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΟΣΑ

ΑΡΓΤΡΑΙΗ ΘΩΑΜΜΗ

7.288,06

ΡΕΙΙΑ ΘΕΟΥΑΡΗ

7.552,20

MΠΑΡΛΠΕΣΕΑ ΔΗΛΗΣΡΘΟ

240,00

ΛΠΟΤΖΑ ΑΜΣΩΜΘΑ

240,00

ΙΑΦΑΜΣΑΡΗ ΔΗΛΗΣΡΘΟ

60,00

ΑΜΑΣΑΟΠΟΤΚΟ ΕΤΣΑΘΘΟ

30,00

ΣΥΝΟΛΑ

15.410,26
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ΑΠΟΦΑΖ
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαηά ηελ νπνία παξαζρέζεθαλ νη δεηεζείζεο
δηεπθξηλίζεηο θαη πιεξνθνξίεο ε Γεληθή πλέιεπζε εγθξίλεη νκόθωλα ηηο ακνηβέο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ ρξήζε 2017 (1/1/2017 – 31/12/2017)
.

ΘΔΜΑ ΔΒΓΟΜΟ:
Πξνέγθξηζε ακνηβώλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ , γηα ηε ρξήζε 2018
Η Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο θα. ΝΗΚΟΛΑΚΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ δεηάεη απφ
ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Αξγπξάθε Ηωάλλε ηελ εηζήγεζε ηνπ
ζέκαηνο.
Κχξηνη Μέηνρνη ,
Καινχκαζηε ζχκθσλα κε ην λφκν λα πξνεγθξίλνπκε ηηο ακνηβέο ησλ Μειψλ
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ ρξήζε 2018
Πξνηείλεηαη απηέο λα είλαη :
γηα ηνλ Πξφεδξν ηεο εηαηξείαο & ηνλ Γ/λσλ χκβνπιν ιφγσ ηνπ ζεζκηθνχ ξφινπ
ηνπο θαη ησλ απμεκέλσλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ
ζεκάησλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ζπληνληζκφ θαη εθηέιεζε ησλ απνθάζεψλ
ηνπ, λα απνδεκηψλνληαη κε ην πνζφ ησλ 600,00 € αλά κήλα θαζαξά γηα ην ζχλνιν
ησλ κεληαίσλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. Γηα ηα ππφινηπα κέιε ηνπ Γ.. πξνηείλεηαη
ακνηβή 30,00 επξψ θαζαξά αλά ζπλεδξίαζε θαη φρη πέξαλ ησλ 3 ζπλεδξηάζεσλ αλά
κήλα.
Δπίζεο ζηελ παξαπάλσ ακνηβή λα ζπκπεξηιακβάλνληαη επηπιένλ ν ΦΜΤ & ε ΔΔΑ
,ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο4172/2013, . θαζψο θαη ηεο
εηζθνξάο ηνπ ΔΦΚΑ επί ησλ ακνηβψλ (Ν 4387/2016) θαη ζχκθσλα κε ηηο
δηεπθξηληζηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ ΔΦΚΑ
ΑΠΟΦΑΖ
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαηά ηελ νπνία παξαζρέζεθαλ νη δεηεζείζεο
δηεπθξηλίζεηο θαη πιεξνθνξίεο ε Γεληθή πλέιεπζε εγθξίλεη νκόθωλα ηελ πξφηαζε
γηα ηηο ακνηβέο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ , ηνπ Γηεπζχλνληνο
πκβνχινπ φζν θαη ησλ κειψλ ηνπ γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2018 σο θάησζη:
Γηα ηνλ Πξόεδξν ηεο εηαηξείαο ιφγσ ηνπ ζεζκηθνχ ηνπ ξφινπ θαη ησλ απμεκέλσλ
ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ζεκάησλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνλ ζπληνληζκφ θαη εθηέιεζε ησλ απνθάζεψλ ηνπ, λα απνδεκηψλεηαη
γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2018 (1/1/2018-31/12/2018) κε ην πνζφ ησλ 600,00€ αλά κήλα
θαζαξά γηα ην ζχλνιν ησλ κεληαίσλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. & γηα ηνλ Γηεπζύλνληα
ύκβνπιν ιφγσ ηνπ ζεζκηθνχ ηνπ ξφινπ θαη ησλ απμεκέλσλ ππνρξεψζεσλ πνπ
απνξξένπλ απφ ηελ ζέζε ηνπ λα απνδεκηψλεηαη γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2018 κε ην πνζφ
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ησλ 600,00€ αλά κήλα θαζαξά. Γηα ηα ππφινηπα κέιε ηνπ Γ.. πξνηείλεηαη ακνηβή
30,00 επξψ θαζαξά αλά ζπλεδξίαζε θαη φρη πέξαλ ησλ 3 ζπλεδξηάζεσλ αλά κήλα
γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2018 (1/1/2018 - 31/12/2018).
Δπίζεο ζηελ παξαπάλσ ακνηβή λα ζπκπεξηιακβάλνληαη επηπιένλ ν Α)ΦΜΤ &

ε ΔΔΑ ,ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο4172/2013, . θαζψο
θαη ηεο εηζθνξάο ηνπ ΔΦΚΑ επί ησλ ακνηβψλ (Ν 4387/2016) θαη ζχκθσλα κε
ηηο δηεπθξηληζηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ ΔΦΚΑ, απφ ηελ 1/1/2017

ΘΔΜΑ ΟΓΓΟΟ: Γηάθνξεο αλαθνηλώζεηο
Η Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θα. ΝΗΚΟΛΑΚΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ
&
εθπξφζσπνο ηνπ Μεηφρνπ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ είπε φηη ρξεηάδεηαη λα
γίλεη κηα ζπδήηεζε κε φινπο ηνπ Μεηφρνπο ηεο εηαηξείαο γηα ην κέιινλ θαη ηηο
πξννπηηθέο ηεο κέζα ζην λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ Αλαπηπμηαθψλ
Δηαηξεηψλ.
Σφληζε φηη γηα λα πξνρσξήζνπκε ζε απηφ ην βήκα είλαη απαξαίηεηε ε εηζήγεζε ηνπ
ΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ πξνο ηελ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην , γηα ηελ θαηεχζπλζε πνπ πξέπεη λα έρεη φπσο απηή πξνβιέπεηαη ζηνλ
λέν λφκν γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο «ΚΛΔΙΘΔΝΗ».
Δπίζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο ρξεηάδεηαη λα γίλεη ε πξφζιεςε ΓΙΔΘΤΝΣΗ ,
πνπ ζα αλαιάβεη λα δηεξεπλήζεη ηηο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο ηεο εηαηξείαο ζε
ηερλνθξαηηθφ επίπεδν λα αλαδεηήζεη δνπιεηέο , λα ζπληάμεη πξνηάζεηο γηα δηεθδίθεζε
λέσλ πξνγξακκάησλ θαη λα δηαρεηξηζηεί ηελ εηαηξεία έηζη ψζηε λα ππάξμεη ζχληνκα
αλάθακςε ζηελ πνξεία ηεο κε θεξδνθφξα απνηειέζκαηα.
Τπάξρεη ε δηάζεζε γηα ζηήξημε ηεο εηαηξείαο γηαηί απνηειεί εξγαιείν γηα ηελ Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία ζηελ πινπνίεζε ζεκαληηθψλ δξάζεσλ γηα ηελ
πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε.
Ο εθπξφζσπνο ηνπ κεηφρνπ ΠΔΓ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ,
θ. ΚΑΣΗΒΔΛΑ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ είπε φηη νη Αλαπηπμηαθή απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν ηνπηθήο
αλάπηπμεο γηα ην Ννκφ Μεζζελίαο , θαη φηη γηα ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζα πάξεη ζην
κέιινλ πξέπεη πξψηα λα αλακέλνπκε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ.
Ο γξακκαηέαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θ. ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ ΑΝΑΣΑΗΟ θαη
εθπξφζσπνο ηνπ κεηφρνπ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΜΔΗΝΙΑ είπε φηη νη Αλαπηπμηαθέο
εηαηξίεο είλαη εξγαιεία αλάπηπμεο γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία .

.

9

Μεηά απφ εμέηαζε ησλ ζεκάησλ ηεο Ηκεξεζίαο Γηαηάμεσο θαη ηελ επηθχξσζε
ησλ Πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε πεξί ψξα 12:00.
Γηα ηελ ζπδήηεζε θαη ηηο απνθάζεηο νη νπνίεο ιήθζεθαλ απφ ηελ παξνχζα Δηήζηα
Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ζπληάζζεηαη ην παξφλ Πξαθηηθφ, ην νπνίν
βεβαηνχηαη θαη ππνγξάθεηαη σο ν Νφκνο νξίδεη.

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Γ. .

ΝΗΚΟΛΑΚΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ Γ. .

ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ ΑΝΑΣΑΗΟ
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