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ΠΡΑΚΣΙΚΟ αριθμός 14 ΣΗ ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΧΝ  ΜΕΣΟΥΧΝ ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΟΤ 

ΕΣΑΙΡΙΑ: «ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ ΣΟΡΧΝΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» 

ηης 24
ης 

Ιοσλίοσ 2019 

 

 ηελ πθηά Υαιθηδηθήο ζήκεξα ηελ 24ε Απξηιίνπ 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 12.00 κκ, 

ζπλήιζαλ ζε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε, νη Μέηνρνη ηεο αλσλύκνπ εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία: 

«ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ ΣΟΡΧΝΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», θαηόπηλ ηεο από 

275/21-6-2019 Πξόζθιεζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ έγηλε κε ην Πξαθηηθό ηνπ Δ.. ηεο 11/1-7-2019 

θαη ηνηρνθνιιήζεθε ζε εκθαλέο κέξνο ησλ γξαθείσλ ηεο Εηαηξίαο, γηα λα ζπδεηήζνπλ θαη λα ιάβνπλ 

απνθάζεηο πάλσ ζηα ζέκαηα ηεο Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο, όπσο απηά πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξόζθιεζε. Η 

πλέιεπζε δηαπηζηώλεη όηη έρνπλ ηεξεζεί όιεο νη πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη από ηνλ Νόκν θαη ην 

Καηαζηαηηθό γηα ηελ ζύγθιεζή ηεο, δειαδή: 

Η Πξόζθιεζε ησλ Μεηόρσλ ηεο Εηαηξίαο ζε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε γηα ηελ 24ε Ινπιίνπ 2019, έγηλε ζην 

Πξαθηηθό ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 11/1-7-2019 θαη ηνηρνθνιιήζεθε ζε εκθαλέο ζεκείν ζηα Γξαθεία 

ηεο Εηαηξείαο θη αλαξηήζεθε ζην ΓΕΜΗ κε ηελ αξηζκόλ 1585269/2-7-2019 αίηεζε, ελώ ζηάιζεθε θαη ζε 

όινπο ηνπο θ.θ. κεηόρνπο. Παξάιιεια ιάβακε ηελ ππ αξηζκόλ 91/2019 απόθαζε Δ ηνπ Δήκνπ ηζσλίαο όπνπ 

νξίδεη εθπξόζσπν ζηελ γεληθή ζπλέιεπζε εθ κέξνπο ηνπ κεηόρνπ πνπ είλαη ν Δήκνο ηζσλίαο ηνλ Δήκαξρν 

Σδηηδην Ισάλλε. Παξνύζα ζηελ ζπλεδξίαζε ήηαλ θαη ε ζπκβνιαηνγξάθνο Νηθήηεο Υαιθηδηθήο 

Καξαθώηζνγινπ - Παξαζίδνπ Παξαζθεπή ηνπ ηπιηαλνύ κε ΑΦΜ.042208279, Δ.Ο.Τ Πνιπγύξνπ θαη ΑΔΣ 

Υ.764527 

Ο Πίλαθαο ησλ Μεηόρσλ πνπ θαηέζεζαλ λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ηηο κεηνρέο ηνπο θαη έρνπλ δηθαίσκα λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ θαη έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, ζπληεηαγκέλνο 

όπσο νξίδεη ν λόκνο, βξηζθόηαλ πξν 48 σξώλ ζε εκθαλέο κέξνο ζηα γξαθεία ηεο Εηαηξίαο. 

Π Ι Ν Α Κ Α  
ησλ νλνκάησλ εθείλσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε  ησλ Μεηόρσλ ηεο 

24/7/2019, ηεο Αλώλπκεο Εηαηξίαο: 

«ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΣΟΡΧΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΜΔΣΟΥΟΤ    ΜΔΣΟΥΔ ΦΗΦΟΙ 

Δήκνο ηζσλίαο λνκνύ Υαιθηδηθήο, δηα ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ  

1) Σδηηδηνο Ισάλλεο, Δήκαξρνο Δήκνπ ηζσλίαο, 

 

400.000 

 

400.000 

ΤΝΟΛΟ 400.000 400.000 

 

Παξνύζα ζηελ ζπλεδξίαζε ήηαλ θαη ε ζπκβνιαηνγξάθνο Νηθήηεο Ν.Υαιθηδηθήο θ. Καξαθώηζνγινπ-

Παξαζίδνπ Παξαζθεπή. 

ηελ ζπλέρεηα  ν πξνζσξηλόο Πξόεδξνο θ. Σδίηδηνο Ισάλλεο (Δήκαξρνο Δήκνπ ηζσλίαο-εθπξόζσπνο Δήκνπ 

ζύκθσλα κε ηελ ππ αξηζκόλ 91/2019 απόθαζε ηνπ Δ ηνπ Δήκνπ ηζσλίαο) ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο αλέζεζε ζηνλ Γξακκαηέα θ. Φεινγηάλλε Γεώξγην (Αληηδήκαξρν Δήκνπ ηζσλίαο) ηελ αλάγλσζε 

ηνπ θαηαιόγνπ ησλ θ.θ. Μεηόρσλ. Από ηελ αλάιπζε ηνπ Πίλαθα δηαπηζηώλεηαη ε παξνπζία ησλ Μεηόρσλ πνπ 

θαηέρνπλ ηηο 400.000  κεηνρέο ζε ζύλνιν 400.000 κεηνρώλ θαη εθπξνζσπνύλ ην 100 % ησλ κεηνρώλ θαη 

ζπλεπώο ε πλέιεπζε  βξίζθεηαη ζε πιήξε απαξηία, γηα ηελ ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ πάλσ ζε όια ηα 

ζέκαηα ηεο Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο. Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε απαξηία 100 %, o πξνζσξηλόο Πξόεδξνο ξσηά ηελ 

πλέιεπζε αλ ππάξρεη θακία αληίξξεζε, θαηά ηνπ Πίλαθα ησλ παξηζηακέλσλ. Καλείο δελ έρεη αληίξξεζε γηα 

ηελ εγθπξόηεηα ηεο παξαπάλσ ζπγθξόηεζεο ηνπ Πίλαθα ησλ παξόλησλ θαη δηθαηνπκέλσλ λα ιάβνπλ κέξνο 

ΑΔΑ: Ω94ΒΟΛΕ3-73Α



ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Εηαηξίαο, θαζώο επίζεο θαη ζρεηηθά κε ηελ λνκηκόηεηα ηεο ζπγθξόηεζεο 

απηήο ηεο πλέιεπζεο. Έπεηηα από απηά ε πλέιεπζε, σο λνκίκσο ζπλεδξηάδνπζα, επηθπξώλεη ηνλ παξαπάλσ 

πίλαθα ησλ νλνκάησλ εθείλσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε θαη 

ηνπο παξόληεο Μεηόρνπο κε ηνλ ζεκεησκέλν  αξηζκό ςήθσλ. Ο παξαπάλσ Πίλαθαο ησλ παξόλησλ θεξύζζεηαη 

επίζεο ζε απαξηία θαη ε πλέιεπζε πξνρσξεί ζηνλ θαηαξηηζκό ηεο ζε ώκα. Ο θ. Πξόεδξνο θαιεί ηελ Γεληθή  

πλέιεπζε, ζύκθσλα κε ην Καηαζηαηηθό ηεο Εηαηξίαο, λα εθιέμεη ηνλ νξηζηηθό Πξόεδξν ηεο θαη ηνλ νξηζηηθό 

Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Η πλέιεπζε εθιέγεη ζαλ νξηζηηθό Πξόεδξν ηεο παξνύζαο πλέιεπζεο 

ηνλ παξηζηάκελν πξνζσξηλό Πξόεδξν, θ.Σδίηδην Ισάλλε θαη ζαλ Γξακκαηέα απηήο ηνλ πξνζσξηλό Γξακκαηέα 

ηεο, θ.Φεινγηάλλε Γεώξγην,  Ο θ. Πξόεδξνο  αλαιακβάλεη ηα θαζήθνληά ηνπ, θαη πξνζθαιεί ηελ πλέιεπζε 

λα απνθαζίζεη πάλσ ζηα ζέκαηα ηεο Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Πξόζθιεζε. Πξηλ εηζέιζεη 

ζηελ ζπδήηεζε ησλ επί κέξνπο ζεκάησλ ηεο Ηκεξεζίαο Δηαηάμεσο, ν θ. Πξόεδξνο πξνηείλεη ζηελ Γεληθή 

πλέιεπζε ηνλ ηξόπν ςεθνθνξίαο δηα βνήο, ηελ ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο ηεο πλέιεπζεο, δηαβάδεη ηελ 

Πξόζθιεζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ε νπνία έρεη σο εμήο: 

Αρ.ΜΑ.Δ.:  67678 / 61 / Β / 09 / 02 

"Πρόζκληζη Έκηακηης Γενικής σνέλεσζης ηων Μεηότων" 

 

ύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο θαινύληαη νη θ.θ Μέηνρνη ηεο εηαηξείαο ζε 

έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πθηά Υαιθηδηθήο (θνηλνηηθό 

θαηάζηεκα πθηάο) ηελ 24
η
 ΙΟΤΛΙΟΤ 2019  εκέξα ΣΔΣΑΡΣΗ θαη ώξα 12.00  κε ζέκαηα εκεξήζηα δηάηαμεο 

ηα παξαθάησ: 

 1. Εθινγή νξθσηνύ ειεγθηή κε ηνλ αλαπιεξσκαηηθό ηνπ γηα ηελ ρξήζε από 01/01/18 κέρξη 31/12/18 

θαη ηνλ θαζνξηζκό ηεο ακνηβήο ηνπο, κεηά ηελ παύζε ηεο εηαηξίαο πνπ είρε νξηζζεί κε ηελ Έθηαθηε γεληθή 

ζπλέιεπζε. 

            2.  Δηάθνξα άιια ζέκαηα θη αλαθνηλώζεηο 

 Οη κέηνρνη πνπ επηζπκνύλ λα κεηάζρνπλ ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε πξέπεη ζύκθσλα κε ην 

Καηαζηαηηθό λα θαηαζέζνπλ ηηο κεηνρέο ζην Σακείν ηεο Εηαηξίαο ή ζην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείσλ 

ή ζε νπνηαδήπνηε  Αλώλπκε Σξαπεδηθή Εηαηξία ζηελ Ειιάδα  πέληε ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ 

νξηζζείζα γηα ηελ Γεληθή πλέιεπζε, ηελ δε απόδεημε θαηάζεζεο θαζώο θαη ηπρόλ έγγξαθα αληηπξνζώπεπζεο 

νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ζηα γξαθεία ηεο Εηαηξίαο  κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία ησλ πέληε εκεξώλ. 

Υαλκιδική, 24 Ιοσλίοσ 2019 

Με ενηολή ηοσ Γ.. 

Ο Πρόεδρος ηοσ Γ.. 

ηελ ζπλέρεηα αξρίδεη ε ζπδήηεζε θαη ε ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ ζεκάησλ ηεο Ηκεξεζίαο Δηάηαμεο: 

 

ΘΔΜΑ 1ο :  Δκλογή ορκωηού ελεγκηή με ηον αναπληρωμαηικό ηοσ για ηην τρήζη από 01/01/18 μέτρι 31/12/18 και 

ηον καθοριζμό ηης αμοιβής ηοσς 

Επί ηνπ ζέκαηνο απηνύ, ε  Γεληθή πλέιεπζε, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, ζρεηηθά κε ηα άηνκα πνπ 

ζα νξηζζνύλ Ειεγθηέο, ηα πξνζόληα ηνπο, θαη ηελ ακνηβή ηνπο. Με ην ππ αξηζκόλ 1401/26-6-2019 έγγξαθν ηεο 

ΕΛΣΕ καο γλσζηνπνηήζεθε όηη ε εηαηξία νξθσηώλ ειεγθηώλ  KRESTON PRIME AUDIT IKE παύζεθε από 

ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 2018 ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ Σνπξηζηηθέο Επηρεηξήζεηο 

Σνξώλεο Δεκνηηθή ΑΕ. Καηόπηλ ηνύηνπ ζα πξέπεη εθ λένπ λα νξίζνπκε λέα ειεγθηηθή εηαηξία νξθσηώλ 

ειεγθηώλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 2018. Καηόπηλ ησλ πην πάλσ εθιέγεη νκόθσλα θαη 

πακςεθεί, ηα άηνκα πνπ πξνηάζεθαλ από ηελ Πξόεδξν ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  

Έηζη νη ειεγθηέο γηα ηε Υξήζε 2018 πνπ πξνηάζεθαλ θαη πνπ εθιέρζεθαλ από ηελ Γεληθή πλέιεπζε είλαη: 

ΑΔΑ: Ω94ΒΟΛΕ3-73Α



Η ειεγθηηθή εηαηξεία Eurofast Audit Ορκωηοί ελεγκηές-ζύμβοσλοι επιτειρήζεων AE κε  AM ΕΛΣΕ 56, 

ΑΜ ΟΕΛ 185, ΑΦΜ 801020778, Αξ. Γ.Ε.ΜΗ. 147112101000  δηεύζπλζε ΘΕΟΦΑΝΟΤ 12 ΑΘΗΝΑ θαη ε 

νπνία νξίδεη γηα ηνλ έιεγρν ηνπο 

ΣΑΚΣΙΚΟ ΟΡΚΧΣΗ ΔΛΔΓΚΣΗ  

Ανδρέας Ανδρέοσ ηνπ άββα θαη ηεο Υξπζνύιαο, κε Α.Δ.Σ. 0001217920 Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο, κε αξηζκό 

κεηξώνπ ΟΕΛ 26091 θαη αξηζκό κεηξώνπ ΕΛΣΕ 2266 

ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ ΟΡΚΧΣΗ ΔΛΔΓΚΣΗ  

Αναζηαζία αγιάννη ηνπ Δεκεηξίνπ θαη ηεο Μαξίαο, κε Α.Δ.Σ. ΑΝ543713 κε αξηζκό κεηξώνπ ΟΕΛ 51111 

θαη αξηζκό κεηξώνπ ΕΛΣΕ 2437 

 ηε ζπλέρεηα θαζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ηεο Eurofast Audit AE, ζην πνζό ησλ 

4.960,00 επξώ (θαζαξή αμία 4.000,00  επξώ ζπλ ΦΠΑ 24% 960,00 επξώ) γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ ηαθηηθνύ 

ειέγρνπ θαη 3.720,00 επξώ  (θαζαξή αμία 3.000,00 ζπλ θπα 24% 720,00 επξώ) γηα ηελ δηελέξγεηα θνξνινγηθνύ 

ειέγρνπ ηεο ρξήζεο 2018 θαη ηεο έθδνζεο εηήζηνπ θνξνινγηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ ζύκθσλα  κε ην άξζξν 82 § 5 

ηνπ λ.2238/1994 

 

ΘΔΜΑ 2ο  :  Γιάθορα αλλά θέμαηα και ανακοινώζεις 

 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ όια ηα ζέκαηα ηεο Ηκεξεζίαο Δηάηαμεο, ν Πξόεδξνο ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ιύλεη ηελ πλεδξίαζε. 

 

 

  Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ Σ.Γ..                                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΗ Σ.Γ.. 

 

 

 

 

 

                         Σδίηδηνο Ισάλλεο                                                                  Φεινγηάλλεο Γεώξγηνο 

 

 

 

 

Η ΠΑΡΑΣΑΘΔΙΑ ΤΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Καξαθώηζνγινπ-Παξαζίδνπ Παξαζθεπή                                                                                      
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