ΤΝΕΔΡΙΑΗ Δ.. 19-4-2011
Θέμα: Εκλογή Ελεγκηών, Σακηικών & Αναπληπυμαηικών ηηρ 12ηρ εηαιπικήρ
σπήζηρ (1/1 – 31/12/2011) και καθοπιζμόρ ηηρ αμοιβήρ ηοςρ.
αξηζκφο απφθαζεο: 78
Δγθξίζεθαλ :
Α. Ζ ππνβνιή πξφηαζεο ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε.
Β. Ζ εθινγή ηεο εηαηξείαο PKF ΔΤΡΩΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΑΔ ΟΡΚΩΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ
ΛΟΓΗΣΔ, γηα λα δηελεξγήζεη ηνλ Σαθηηθφ Έιεγρν ηεο 12εο εηαηξηθήο ρξήζεο
(1/1/20011-31/12/2011) ηνπ ΟΛΠ ΑΔ απφ ηελ νπνία πξνηείλνληαη σο ηαθηηθνί ειεγθηέο,
νη Κσθφπνπινο Υαξάιακπνο ηνπ Γεκεηξίνπ (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 13701) θαη Μαλδξίδεο
Ησάλλεο ηνπ Παληειή (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 11291) θαη σο αλαπιεξσηέο απηψλ νη θαξλάο
Αιέμαλδξνο ηνπ Πέηξνπ (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 14841) θαη Ενπξηδάθεο Ησάλλεο ηνπ
Κσλζηαληίλνπ (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 10641), πνπ πξνέξρνληαη απφ ην πξψελ ψκα
Οξθσηψλ Διεγθηψλ θαη κε βάζε ην δηθαηνινγεηηθφ φηη ε εηαηξεία απηή δηαζέηεη ηελ
απαηηνχκελε εκπεηξία, θαζφζνλ έρεη δηελεξγήζεη ηνλ έιεγρν ησλ πξνεγνχκελσλ
εηαηξηθψλ ρξήζεσλ (2004 - 2010) ηνπ ΟΛΠ ΑΔ.
Γ. Ο θαζνξηζκφο ηεο ακνηβήο γηα θάζε ειεγθηηθή ψξα, ζην σξνκίζζην ησλ 44 € πιένλ
ΦΠΑ, πνπ είλαη ην ειάρηζην εληαίν σξνκίζζην θαη γηα ρξφλν ηαθηηθνχ ειέγρνπ 2.000
σξψλ (ήηνη 88.000,00 € πιένλ ΦΠΑ).

ΘΕΜΑ: Σποποποίηζη Καηαζηαηικού ηηρ ΟΛΠ ΑΕ και εκ νέος κυδικοποίηζηρ
ηος πποκειμένος να εναπμονιζθεί με ηιρ διαηάξειρ ηος κ.ν. 2190/1920 πεπί
ανυνύμυν εηαιπειών, όπυρ ιζσύει μεηά ηον Ν. 3884/2010.
αξηζκφο απφθαζεο: 79
Δγθξίζεθε :
Α. Ζ εηζήγεζε πξνο ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηνπ ΟΛΠ Α.Δ. ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ
άξζξσλ 7, 16, 17 θαη 18 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ ΟΛΠ Α.Δ. σο εμήο:
ΑΡΘΡΟ 7 παπ. 1α
1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ έληεθα (11) έσο δεθαηξία (13) κέιε σο
αθνινχζσο:
α) νθηψ (8) έσο δέθα (10) κέιε, ηα νπνία εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, κεηαμχ ησλ
νπνίσλ ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, ν νπνίνο πξνζιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ
άξζξνπ 12 ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ.
ΑΡΘΡΟ 16 παπ.2 πποζηίθενηαι εδ. γ, δ, ε
α)……………………………………………………………………………………………………………
β)……………………………………………………………………………………………………………
γ) Με αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα εγγξάςεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε Γεληθήο
πλέιεπζεο, πνπ έρεη ήδε ζπγθιεζεί, πξφζζεηα ζέκαηα, εάλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Ζ
αίηεζε γηα ηελ εγγξαθή πξφζζεησλ ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζπλνδεχεηαη απφ
αηηηνιφγεζε ή απφ ζρέδην απφθαζεο πξνο έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ε αλαζεσξεκέλε
εκεξήζηα δηάηαμε δεκνζηνπνηείηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο ε πξνεγνχκελε εκεξήζηα δηάηαμε,

δεθαηξείο (13) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηαπηφρξνλα ηίζεηαη
ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο, καδί κε ηελ αηηηνιφγεζε ή ην ζρέδην
απφθαζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί απφ ηνπο κεηφρνπο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 17
παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο.
δ) Με αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 17 παξάγξαθνο 4 ηνπ παξφληνο, έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ζρέδηα απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή ή
ηελ αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε, αλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
ε) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα πξνβαίλεη ζηελ εγγξαθή ζεκάησλ ζηελ
εκεξήζηα δηάηαμε νχηε ζηε δεκνζίεπζε ή γλσζηνπνίεζε απηψλ καδί κε αηηηνιφγεζε θαη ζρέδηα
απνθάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο κεηφρνπο θαηά ηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο γ) θαη δ),
αληίζηνηρα, αλ ην πεξηερφκελν απηψλ έξρεηαη πξνθαλψο ζε αληίζεζε κε ην λφκν θαη ηα ρξεζηά
ήζε.
ΑΡΘΡΟ 16 παπ.4
Ζ εμ απνζηάζεσο ζπκκεηνρή ησλ κεηφρσλ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε είλαη δπλαηή ππφ ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη θάζε θνξά απφ ηελ νηθεία λνκνζεζία και καηόπιν απόθαζηρ
Δ.
ΑΡΘΡΟ 17
Ππόζκληζη και ςνεδπίαζη ηηρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ
1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε, πιελ ησλ επαλαιεπηηθψλ ζπλειεχζεσλ θαη ησλ εμνκνηνπκέλσλ κε
απηέο, θαιείηαη είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο νξηδφκελεο γηα ηε ζπλεδξίαζε απηήο
εκέξα, ππνινγηδφκελσλ θαη ησλ εμαηξεηέσλ εκεξψλ. Ζ εκέξα ηεο δεκνζίεπζεο ηεο
πξφζθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ε εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο δελ ππνινγίδνληαη.
2. Ζ πξφζθιεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην νίθεκα κε αθξηβή
δηεχζπλζε, ηε ρξνλνινγία θαη ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε
ζαθήλεηα, ηνπο κεηφρνπο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη αθξηβείο νδεγίεο γηα ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη κέηνρνη ζα κπνξέζνπλ λα κεηάζρνπλ ζηε ζπλέιεπζε θαη λα αζθήζνπλ ηα
δηθαηψκαηα ηνπο απηνπξνζψπσο ή δη' αληηπξνζψπνπ ή, ελδερνκέλσο, θαη εμ απνζηάζεσο.
Δπίζεο, πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ηνπιάρηζηνλ γηα:
αα) ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ησλ παξαγξάθσλ 2, 2α, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.
2190/120, αλαθέξνληαο ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν κπνξεί λα αζθεζεί θάζε
δηθαίσκα, ζηηο αληίζηνηρεο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ 39, πνπ
πξναλαθέξνληαη ή ελαιιαθηηθά, ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία κπνξνχλ ηα
δηθαηψκαηα απηά λα αζθεζνχλ, ππφ ηνλ φξν φηη ιεπηνκεξέζηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ελ
ιφγσ δηθαηψκαηα θαη ηνπο φξνπο άζθεζεο ηνπο ζα είλαη δηαζέζηκεο κε ξεηή παξαπνκπή ηεο
πξφζθιεζεο ζηε δηεχζπλζε (domain name) ηεο ηζηνζειίδαο ηεο εηαηξείαο,
ββ) ηε δηαδηθαζία γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ κέζσ αληηπξνζψπνπ θαη ηδίσο ηα
έληππα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί γηα ην ζθνπφ απηφλ ε εηαηξεία, θαζψο θαη ηα κέζα θαη ηηο
κεζφδνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην θαηαζηαηηθφ, θαηά ηελ παξ. 11 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, γηα λα
δέρεηαη ε εηαηξεία ειεθηξνληθέο θνηλνπνηήζεηο δηνξηζκνχ θαη αλάθιεζεο αληηπξνζψπσλ,
γγ) ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ κε αιιεινγξαθία ή κε ειεθηξνληθά
κέζα, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 7 θαη 8
α
ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν. 2190/1920.
β) θαζνξίδεη ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο, φπσο απηή πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 12 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ, επηζεκαίλνληαο φηη κφλν ηα πξφζσπα πνπ είλαη κέηνρνη θαηά ηελ εκεξνκελία εθείλε
έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε,
γ) γλσζηνπνηεί ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν είλαη δηαζέζηκν ην πιήξεο θείκελν ησλ εγγξάθσλ θαη ησλ
ζρεδίσλ απνθάζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο γ` θαη δ` ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα ιακβάλνληαη απηά,
δ) αλαθέξεη ηε δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο εηαηξείαο, φπνπ είλαη δηαζέζηκεο νη πιεξνθνξίεο
ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
3. Ζ πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο δεκνζηεχεηαη σο εμήο :
α) ην Σεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη Δηαηξηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο
Κπβεξλήζεσο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ απφ 16 Ηαλνπαξίνπ 1930 πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο
"πεξί Γειηίνπ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ", δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηε Γεληθή πλέιεπζε.

β) ε κηα εκεξήζηα πνιηηηθή εθεκεξίδα πνπ εθδίδεηαη ζηελ Αζήλα, έρεη επξεία θπθινθνξία ζε
νιφθιεξε ηε Υψξα θαη επηιέγεηαη απφ ηηο εθεκεξίδεο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.δ.3757/1957, φπσο
ηζρχεη, είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηε Γεληθή πλέιεπζε
γ) ε κηα εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα απφ εθείλεο πνπ εθδίδνληαη έμη (6) εκέξεο ηελ
εβδνκάδα επί ηξία (3) ζπλερή έηε σο ακηγψο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο, έρνπλ εκεξήζηα
θπθινθνξία, θαζ' φιε ηελ ηξηεηία, πέληε ηνπιάρηζηνλ ρηιηάδσλ θχιισλ θαη εθφζνλ πιεξνχλ ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ αξκφδησλ Τπνπξγψλ, πξνθεηκέλνπ γηα
ην ραξαθηεξηζκφ εθεκεξίδαο σο νηθνλνκηθήο, είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηε Γεληθή
πλέιεπζε.
δ) ε κία εκεξήζηα πνιηηηθή εθεκεξίδα πνπ εθδίδεηαη ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο.
ε) ην εκεξήζην Γειηίν Σηκψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη, γεληθφηεξα, κε ηα κέζα πνπ
εθάζηνηε πξνβιέπνληαη απφ ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ νξγαλσκέλε αγνξά ζηελ νπνία
ηπγράλνπλ δηαπξαγκάηεπζεο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο.
Ζ εηαηξεία κπνξεί λα δεκνζηεχεη ζηα έληππα κέζα, πεξίιεςε ηεο πξφζθιεζεο, ε νπνία
πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην νίθεκα κε αθξηβή δηεχζπλζε, ηελ εκέξα θαη ηελ ψξα ηεο
ζπλεδξίαζεο, ηνπο κεηφρνπο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ξεηή αλαθνξά ζηε
δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο, ζηελ νπνία δηαηίζεληαη ην πιήξεο θείκελν ηεο πξφζθιεζεο θαη νη
πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο. Όηαλ εθαξκφδεηαη ην
άξζξν 16 παξ.2γ , ε δεκνζίεπζε ζηα έληππα κέζα θαηά ηελ παξάγξαθν 3ηνπ παξφληνο
άξζξνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ξεηή ππφδεημε φηη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο
θαη ζηα κέζα ηνπ ακέζσο επφκελνπ εδαθίνπ δεκνζηεχεηαη αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε.
Δθηφο απφ ηε δεκνζίεπζε ζηα έληππα κέζα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο, ην πιήξεο θείκελν ηεο πξφζθιεζεο δεκνζηνπνηείηαη επηπιένλ κέζα
ζηελ πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 1, κε ηξφπν πνπ δηαζθαιίδεη ηελ ηαρεία θαη ρσξίο δηαθξίζεηο
πξφζβαζε ζε απηήλ, κε κέζα πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζεσξνχληαη
επιφγσο αμηφπηζηα, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζην επελδπηηθφ θνηλφ,
φπσο ηδίσο κε έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο κε εζληθή θαη παλεπξσπατθή
εκβέιεηα. Ζ εηαηξεία δελ δχλαηαη λα επηβάιιεη ζηνπο κεηφρνπο εηδηθή ρξέσζε γηα ηε
δεκνζηνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κε νπνηνλδήπνηε απφ
ηνπο αλσηέξσ ηξφπνπο.
4. Απφ ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο γηα ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο κέρξη θαη
ηελ εκέξα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο ηνπιάρηζηνλ νη
αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:
α) ε πξφζθιεζε γηα ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο,
β) ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ πθίζηαληαη θαηά ηελ
εκεξνκελία ηεο πξφζθιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ρσξηζηψλ ζπλφισλ αλά θαηεγνξία
κεηνρψλ, εθφζνλ ην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο είλαη θαηαλεκεκέλν ζε πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο
κεηνρψλ,
γ) ηα έγγξαθα πνπ πξφθεηηαη λα ππνβιεζνχλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε,
δ) ζρέδην απφθαζεο γηα θάζε ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ πξνηείλεηαη ή, εθφζνλ θακία
απφθαζε δελ έρεη πξνηαζεί πξνο έγθξηζε, ζρφιην ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα θάζε ζέκα
ηεο ελ ιφγσ εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ηπρφλ ζρέδηα απνθάζεσλ πνπ πξνηείλνπλ νη κέηνρνη,
ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηελ εηαηξεία,
ε) ηα έληππα πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ κέζσ
αληηπξνζψπνπ θαη, εθφζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη, γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ κε
αιιεινγξαθία, εθηφο αλ ηα ελ ιφγσ έληππα απνζηέιινληαη απεπζείαο ζε θάζε κέηνρν. Αλ γηα
ηερληθνχο ιφγνπο, δελ είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε κέζσ δηαδηθηχνπ ζηα αλσηέξσ ζηνηρεία, ε
εηαηξεία επηζεκαίλεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ηνλ ηξφπν πξνκήζεηαο ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ ζε
έγραξηε κνξθή θαη ηα απνζηέιιεη ηαρπδξνκηθψο θαη ρσξίο ρξέσζε ζε θάζε κέηνρν πνπ ην
δεηεί.
5. Ζ πξφζθιεζε γηα ηε ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο γλσζηνπνηείηαη ζηα Τπνπξγεία
Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο - Αηγαίνπ & Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, θαζψο
θαη ζηε Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Πίζηεσο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο.
6. ηηο πεξηπηψζεηο επαλαιεπηηθψλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ νη πξνζεζκίεο ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπληέκλνληαη ζην κηζφ. Νεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, εάλ ζηελ
αξρηθή πξφζθιεζε νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ επαλαιεπηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ, πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν, εάλ δελ επηηεπρζεί απαξηία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κεζνιαβνχλ
ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) πιήξεηο εκέξεο αλάκεζα ζηελ εθάζηνηε καηαησζείζα ζπλεδξίαζε θαη ζε
θάζε επαλαιεπηηθή

7. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο έρεη ηελ ππνρξέσζε δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ
ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε λα δίλεη ζε θάζε κέηνρν, πνπ ην δεηάεη, ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο, αληίηππν ηεο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ απηνχ, θαζψο θαη ηεο έθζεζεο ησλ
Διεγθηψλ.
8. Πξφζθιεζε γηα ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο δελ απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ
νπνία ζηε πλέιεπζε παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην ζχλνιν
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη θαλείο απφ απηνχο δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο θαη ζηε
ιήςε απνθάζεσλ.
9.ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο εηαηξείαο δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη θαη λα ςεθίδεη θάζε κέηνρνο. Ζ
άζθεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ δελ πξνυπνζέηεη ηε δέζκεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπ δηθαηνχρνπ
νχηε ηελ ηήξεζε άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα πψιεζεο θαη
κεηαβίβαζεο απηψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ εκεξνκελία
θαηαγξαθήο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 12, θαη ζηελ νηθεία Γεληθή πλέιεπζε. Ο
κέηνρνο ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ςεθίδεη είηε απηνπξνζψπσο είηε κέζσ
αληηπξνζψπσλ. Αληηπξφζσπνο πνπ ελεξγεί γηα πεξηζζφηεξνπο κεηφρνπο κπνξεί λα ςεθίδεη
δηαθνξεηηθά γηα θάζε κέηνρν. Ννκηθά πξφζσπα κεηέρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε νξίδνληαο σο
εθπξνζψπνπο ηνπο κέρξη ηξία (3) θπζηθά πξφζσπα..
10. Ο κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίζεη αληηπξφζσπν γηα κία θαη κφλε Γεληθή πλέιεπζε ή γηα φζεο
ζπλειεχζεηο ιάβνπλ ρψξα εληφο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Ο αληηπξφζσπνο ςεθίδεη ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηνπ κεηφρνπ, εθφζνλ πθίζηαληαη, θαη ππνρξενχηαη λα αξρεηνζεηεί ηηο νδεγίεο ςήθνπ γηα
ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο, απφ ηελ ππνβνιή ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζηελ
αξκφδηα αξρή ή εάλ ε απφθαζε ππνβάιιεηαη ζε δεκνζηφηεηα, απφ ηελ θαηαρψξηζε ηεο ζην
Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ. Ζ κε ζπκκφξθσζε ηνπ αληηπξνζψπνπ κε ηηο νδεγίεο πνπ έρεη
ιάβεη δελ επεξεάδεη ην θχξνο ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, αθφκε θαη αλ ε ςήθνο
ηνπ αληηπξνζψπνπ ήηαλ απνθαζηζηηθή γηα ηε ιήςε ηνπο.
11. Ο αληηπξφζσπνο κεηφρνπ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ εηαηξεία, πξηλ απφ ηελ έλαξμε
ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, θάζε ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη
ρξήζηκν ζηνπο κεηφρνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ λα εμππεξεηήζεη ν αληηπξφζσπνο
άιια ζπκθέξνληα πιελ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ κεηφρνπ. Καηά ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ κπνξεί λα πξνθχπηεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ηδίσο φηαλ ν αληηπξφζσπνο:
α) είλαη κέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο ή είλαη άιιν λνκηθφ πξφζσπν ή νληφηεηα ε
νπνία ειέγρεηαη απφ ην κέηνρν απηφλ,
β) είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο ελ γέλεη δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο ή κεηφρνπ πνπ
αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ
κέηνρν ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο,
γ) είλαη ππάιιεινο ή νξθσηφο ειεγθηήο ηεο εηαηξείαο ή κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο
εηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ κέηνρν, ν νπνίνο αζθεί
ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο,
δ) είλαη ζχδπγνο ή ζπγγελήο πξψηνπ βαζκνχ κε έλα απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α` έσο γ`.
Ο δηνξηζκφο θαη ε αλάθιεζε αληηπξνζψπνπ ηνπ κεηφρνπ γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη
ζηελ εηαηξεία, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο
ηεο ζπλέιεπζεο. Κάζε κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίδεη κέρξη ηξεηο (3) αληηπξνζψπνπο. Ωζηφζν, αλ ν
κέηνρνο θαηέρεη κεηνρέο κηαο εηαηξείαο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο
ινγαξηαζκνχο αμηψλ, ν πεξηνξηζκφο απηφο δελ εκπνδίδεη ην κέηνρν λα νξίδεη δηαθνξεηηθνχο
αληηπξνζψπνπο γηα ηηο κεηνρέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ θάζε ινγαξηαζκφ αμηψλ ζε ζρέζε κε
νξηζκέλε γεληθή ζπλέιεπζε.
12. ηε Γεληθή πλέιεπζε δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη φπνηνο εκθαλίδεηαη σο κέηνρνο ζηα αξρεία
ηνπ θνξέα, ζηνλ νπνίν ηεξνχληαη νη θηλεηέο αμίεο ηεο εηαηξείαο. Ζ απφδεημε ηεο κεηνρηθήο
ηδηφηεηαο γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο ηνπ σο άλσ θνξέα ή,
ελαιιαθηηθά, κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζχλδεζε ηεο εηαηξείαο κε ηα αξρεία ηνπ ηειεπηαίνπ. Ζ
ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο πέκπηεο εκέξαο πξηλ απφ ηελ
εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο (εκεξνκελία θαηαγξαθήο) θαη ε ζρεηηθή έγγξαθε
βεβαίσζε ή ε ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη
ζηελ εηαηξεία ην αξγφηεξν ηελ ηξίηε εκέξα πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
ηελ επαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε κπνξνχλ λα κεηάζρνπλ κέηνρνη ππφ ηηο ίδηεο παξαπάλσ
ηππηθέο πξνυπνζέζεηο. Ζ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο
ηέηαξηεο εκέξαο πξηλ απφ ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο
(εκεξνκελία θαηαγξαθήο επαλαιεπηηθψλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ), ε δε ζρεηηθή έγγξαθε

βεβαίσζε ή ε ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα λα πεξηέιζεη ζηελ
εηαηξεία ην αξγφηεξν ηελ ηξίηε εκέξα πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
13. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα θαηαρσξήζεη ζηνλ πίλαθα ησλ πξνζψπσλ πνπ
έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαηά ηε γεληθή πλέιεπζε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 15 ηνπ
παξφληνο, φινπο ηνπο κεηφρνπο πνπ ζπκκνξθψζεθαλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
άξζξνπ.
14. Έλαληη ηεο εηαηξείαο ζεσξείηαη φηη έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή
πλέιεπζε κφλνλ φπνηνο θέξεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ θαηά ηελ νηθεία εκεξνκελία
θαηαγξαθήο. Αλ δελ ζπκκνξθψζεθε πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 9 έσο 13, ν ελ ιφγσ
κέηνρνο κεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε κφλν κεηά απφ άδεηα ηεο.
15 Δίθνζη ηέζζεξηο (24) ψξεο πξηλ απφ θάζε Γεληθή πλέιεπζε πξέπεη λα ηνηρνθνιιάηαη ζε
εκθαλή ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο Δηαηξείαο ε θαηάζηαζε ηεο Α.Δ. Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα
Α.Δ., ζηελ νπνία εκθαίλνληαη νη κέηνρνη εθείλνη πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηελ Γεληθή
πλέιεπζε, κε έλδεημε ησλ ηπρφλ αληηπξνζψπσλ ηνπο, ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ θαη ησλ
ςήθσλ θαζελφο θαη ησλ δηεπζχλζεσλ ησλ κεηφρσλ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο. Ζ κε ηήξεζε
ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο δελ αλαηξέπεη θαζαπηή ην θχξνο ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο.
16. Δάλ κέηνρνο έρεη αληηξξήζεηο θαηά ηνπ θαηαιφγνπ ηνπ πίλαθα, δχλαηαη λα ππνβάιεη απηέο
κφλνλ ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο
ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
ΑΡΘΡΟ 18 παπ.1 πποζηίθεηαι
Ζ εηαηξεία δηαζθαιίδεη ηελ ίζε κεηαρείξηζε φισλ ησλ κεηφρσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζέζε.

ΘΕΜΑ: Επανεξέηαζη θέμαηορ καηάπηιζηρ πποζυπινών και οπιζηικών πινάκυν
διοπιζηέυν ηηρ Πποκήπςξηρ 1/361Μ/2006 Κλάδορ ΠΕ ΔΙΟΙΚ. – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
(κυδ. Θέζηρ ΔΙΟΙΚ. – ΟΙΚΟΝ. 1) (40 θέζειρ), μεηά από αναβολή από Γενική
ςνέλεςζη Μεηόσυν ηηρ εηαιπείαρ.
αξηζκφο απφθαζεο: 80
Δγθξίζεθε :
Α. Ζ επαλαθνξά ηνπ ζέκαηνο πνπ αθνξά ζηελ θαηάξηηζε πξνζσξηλψλ θαη νξηζηηθψλ
πηλάθσλ δηνξηζηέσλ ηεο Πξνθήξπμεο 1/361Μ/2006 Κιάδνο ΠΔ ΓΗΟΗΚ. –
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ (θσδ. Θέζεο ΓΗΟΗΚ. – ΟΗΚΟΝ 1) γηα (40) ζέζεηο, ην νπνίν ήδε
εθθξεκεί απφ ηελ πξνεγνχκελε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο 29-62010, ζηελ νπνία είρε ππνβιεζεί κε ηελ 86/25-5-2010 απφθαζε Γ.. πξνθεηκέλνπ λα
εηζαρζεί εθ λένπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε, πξνο ιήςε απφθαζεο.

ΘΕΜΑ: ύγκληζη Σακηικήρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ.
αξηζκφο απφθαζεο: 81
Δγθξίζεθε :
Α. Ζ ζχγθιεζε Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηνπ ΟΛΠ Α.Δ. ζηηο 16
Μαΐνπ 2011, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 12.00’, ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ησλ θεληξηθψλ
γξαθείσλ ηεο Δηαηξείαο (Μέγαξν Γηνίθεζεο ΟΛΠ, Αθηή Μηανχιε – 10, Πεηξαηάο), γηα
ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ζηα ζέκαηα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο, ζχκθσλα κε ηελ
παξαθάησ Πξφζθιεζε:

ΠΡΟΚΛΖΖ
ηυν Μεηόσυν ηηρ ανώνςμηρ εηαιπίαρ με ηην επυνςμία:
«Οξγαληζκφο Ληκέλνο Πεηξαηψο Αλψλπκε Δηαηξία» θαη κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΟΛΠ Α.Δ.»
ζε Σακηική Γεληθή πλέιεπζε
χκθσλα κε ηνλ θ.λ.2190/1920 “Πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ”, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, θαη ην
Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απηήο (81/1904-2011), θαινχληαη νη θ.θ. Μέηνρνη ηεο ΟΛΠ Α.Δ., ζε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ηελ 16
Μαΐος 2011,, ημέπα Δεςηέπα και ώπα 12:00΄, ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Δηαηξείαο
(αίζνπζα εθδειψζεσλ Μεγάξνπ Γηνίθεζεο ΟΛΠ, Αθηή Μηανχιε-10 Πεηξαηάο), γηα
ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο:
Θέκαηα Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο
1.
Έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 11εο εηαηξηθήο ρξήζεο ηνπ ΟΛΠ
Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν απφ 1-1-2010 έσο 31-12-2010, πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ηελ εηήζηα Έθζεζε
Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηελ Έθζεζε Δπηζθφπεζεο/Διέγρνπ Οξθσηψλ
Διεγθηψλ Λνγηζηψλ.
2.
Απαιιαγή ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηψλ απφ θάζε επζχλε
απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο 11εο εηαηξηθήο ρξήζεο (1/1/2010 - 31/12/2010).
3.
Γηάζεζε εηήζησλ θεξδψλ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε απφ 1/1/2010 κέρξη 31/12/2010.
4.
Δθινγή Διεγθηψλ, Σαθηηθψλ θαη Αλαπιεξσκαηηθψλ, ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο απφ 1/1/2011
κέρξη 31/12/2011 θαη θαζνξηζκφο ηεο ακνηβήο ηνπο.
5.
Έγθξηζε ακνηβψλ θαη απνδεκηψζεσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2010, ζχκθσλα κε ηα άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ Κ.Ν.2190/1920
φπσο ηζρχεη, θαη πξνέγθξηζε γηα ηε ρξήζε 2011.
6.
Έγθξηζε ηεο εθινγήο κειψλ ηνπ Γ, σο εθπξνζψπσλ Γήκνπ Πεηξαηά θαη Ληκελεξγαηψλ
(άξζξν 7, παξ. 1 ηνπ Καηαζηαηηθνχ).
7.
Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ ΟΛΠ Α.Δ. θαη εθ λένπ θσδηθνπνίεζήο ηνπ
πξνθεηκέλνπ απηφ λα ελαξκνληζζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 3884/2010.
8.
Δπαλεμέηαζε ζέκαηνο θαηάξηηζεο πξνζσξηλψλ θαη νξηζηηθψλ πηλάθσλ δηνξηζηέσλ ηεο
Πξνθήξπμεο 1/361Μ/2006 Κιάδνο ΠΔ ΓΗΟΗΚ. – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ (θσδ. Θέζεο ΓΗΟΗΚ. – ΟΗΚΟΝ.
1) (40 Θέζεηο), κεηά απφ αλαβνιή απφ Γεληθή πλέιεπζε Μεηφρσλ ηεο εηαηξείαο.
9.
Γηάθνξεο Αλαθνηλψζεηο.

ηε Γεληθή ζπλέιεπζε ηεο 16 Μαΐνπ 2011 δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη θαη λα ςεθίδεη φπνηνο
εκθαλίδεηαη σο κέηνρνο θνηλψλ κεηφρσλ ηεο ΟΛΠ ΑΔ ζηα αξρεία ηνπ πζηήκαηνο Άυισλ
Σίηισλ (.Α.Σ.) πνπ δηαρεηξίδεηαη ε «Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Α.Δ.» («Δ.Υ.Α.Δ.») θαηά ηελ
Σεηάξηε 11 Μαΐνπ 2011 («Ζκεξνκελία Καηαγξαθήο»), δειαδή, θαηά ηελ έλαξμε ηεο
πέκπηεο (5εο) εκέξαο πξηλ απφ ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
Ζ κεηνρηθή ηδηφηεηα πηζηνπνηείηαη ειεθηξνληθά απφ ηελ Δ.Υ.Α.Δ., κε απεπζείαο ειεθηξνληθή
ζχλδεζε ηεο ΟΛΠ ΑΔ κε ηα αξρεία ηνπ .Α.Σ. πλεπψο, γηα λα ζπκκεηάζρεη θαη λα ςεθίζεη
ζηε Γεληθή πλέιεπζε, ν κέηνρνο δελ απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθή έγγξαθε
βεβαίσζε ηεο Δ.Υ.Α.Δ.
Έλαληη ηεο ΟΛΠ ΑΔ ζεσξείηαη φηη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε
έρεη κφλνλ φπνηνο θέξεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ θαηά ηελ αληίζηνηρε Ζκεξνκελία
Καηαγξαθήο. Ζ άζθεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ δελ πξνυπνζέηεη ηε δέζκεπζε ησλ
κεηφρσλ ηνπ δηθαηνχρνπ νχηε ηελ ηήξεζε άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία πεξηνξίδεη
ηε δπλαηφηεηα πψιεζεο θαη κεηαβίβαζεο απηψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί
αλάκεζα ζηελ Ζκεξνκελία Καηαγξαθήο θαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε.
Σν πιήξεο θείκελν ηεο πξφζθιεζεο θαη ηα ππφινηπα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 27 παξ. 3
ηνπ θ.λ. 2190/1920 ζηνηρεία (έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε Γεληθή πλέιεπζε),
δηαηίζεληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΛΠ (www.olp.gr).

ΘΕΜΑ: Έγκπιζη ηυν Φοπολογικών Καηαζηάζευν Πεπιόδος 1/1 – 31/12/2010.
αξηζκφο απφθαζεο: 82

Δγθξίζεθαλ :
Α. Οη θνξνινγηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο ζα ππνβιεζνχλ κε ηε θνξνινγηθή δήισζεο
ηεο Δηαηξίαο θαη πεξηιακβάλνπλ :
 ηνλ θνξνινγηθφ Ηζνινγηζκφ ηεο 11εο εηαηξηθήο ρξήζεο (1 Ηαλνπαξίνπ – 31
Γεθεκβξίνπ 2010)
 ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2010, επί ησλ νπνίσλ ζα ππνινγηζζεί ν
θφξνο ηεο εηαηξίαο
 ηελ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ Γεληθήο εθκεηάιιεπζεο
 ηνλ πίλαθα Γηάζεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ

ΘΕΜΑ: Έγκπιζη: α) Ππακηικού Επιηποπήρ διενέπγειαρ και αξιολόγηζηρ ηος
ανοικηού πλειοδοηικού διαγυνιζμού εκποίηζηρ και απομάκπςνζηρ εκηόρ
Λιμένα Πειπαιά ηος επικίνδςνος & επιβλαβούρ πλοίος – πλυηού ναςπηγήμαηορ
Ε/Γ-Ο/Γ ΡΟΔΑΝΘΗ, πος βπίζκεηαι ζηην λιμενική πεπιοσή απμοδιόηηηαρ ηος
ΟΛΠ Α.Ε. και β) κήπςξηρ ηος διαγυνιζμού υρ άγονος και επανάλητήρ ηος.
αξηζκφο απφθαζεο: 86
Δγθξίζεθε :
Α. Σν Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ αλνηθηνχ πιεηνδνηηθνχ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθπνίεζε θαη απνκάθξπλζε εθηφο Ληκέλα Πεηξαηά ηνπ επηθίλδπλνπ
θαη επηβιαβνχο πινίνπ – πισηνχ λαππεγήκαηνο Δ/Γ-Ο/Γ ΡΟΓΑΝΘΖ, πνπ βξίζθεηαη
ζηελ ιηκεληθή πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπ ΟΛΠ Α.Δ.

Β. Ζ θήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ σο άγνλνπ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε κείσζε ηεο ηηκήο
εθθίλεζεο θαηά πνζνζηφ 20% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηεο απφ 7-4-2011
δηελεξγεζείζαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.

ΘΕΜΑ: Έγκπιζη: α) Ππακηικού Επιηποπήρ διενέπγειαρ και αξιολόγηζηρ ηος
ανοικηού πλειοδοηικού διαγυνιζμού εκποίηζηρ και απομάκπςνζηρ εκηόρ
Λιμένα Πειπαιά ηος επικίνδςνος & επιβλαβούρ πλοίος – πλυηού ναςπηγήμαηορ
Ε/Γ-Ο/Γ ΔΗΜΗΣΡΟΤΛΑ, πος βπίζκεηαι ζηην λιμενική πεπιοσή απμοδιόηηηαρ ηος
ΟΛΠ Α.Ε. και β) κήπςξηρ ηος διαγυνιζμού υρ άγονος και επανάλητήρ ηος.
αξηζκφο απφθαζεο: 87
Δγθξίζεθε :
Α. Σν Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ αλνηθηνχ πιεηνδνηηθνχ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθπνίεζε θαη απνκάθξπλζε εθηφο Ληκέλα Πεηξαηά ηνπ επηθίλδπλνπ
θαη επηβιαβνχο πινίνπ – πισηνχ λαππεγήκαηνο Δ/Γ-Ο/Γ ΓΖΜΖΣΡΟΤΛΑ, πνπ
βξίζθεηαη ζηελ ιηκεληθή πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπ ΟΛΠ Α.Δ.
Β. Ζ θήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ σο άγνλνπ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε κείσζε ηεο ηηκήο
εθθίλεζεο θαηά πνζνζηφ 20% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηεο απφ 5-4-2011
δηελεξγεζείζαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.

ΘΕΜΑ: Έγκπιζη: α) Ππακηικού Επιηποπήρ διενέπγειαρ και αξιολόγηζηρ ηος
ανοικηού πλειοδοηικού διαγυνιζμού εκποίηζηρ και απομάκπςνζηρ εκηόρ
Λιμένα Πειπαιά ηος επικίνδςνος & επιβλαβούρ πλοίος – πλυηού ναςπηγήμαηορ
Ε/Γ-Ο/Γ ΜΙΛΕΝΑ, πος βπίζκεηαι ζηην λιμενική πεπιοσή απμοδιόηηηαρ ηος ΟΛΠ
Α.Ε. και β) κήπςξηρ ηος διαγυνιζμού υρ άγονος και επανάλητήρ ηος.
αξηζκφο απφθαζεο: 88
Δγθξίζεθε :
Α. Σν Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ αλνηθηνχ πιεηνδνηηθνχ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθπνίεζε θαη απνκάθξπλζε εθηφο Ληκέλα Πεηξαηά ηνπ επηθίλδπλνπ
θαη επηβιαβνχο πινίνπ – πισηνχ λαππεγήκαηνο Δ/Γ-Ο/Γ ΜΗΛΔΝΑ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ
ιηκεληθή πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπ ΟΛΠ Α.Δ.
Β. Ζ θήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ σο άγνλνπ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε κείσζε ηεο ηηκήο
εθθίλεζεο θαηά πνζνζηφ 20% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηεο απφ 5-4-2011
δηελεξγεζείζαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.

ΘΕΜΑ: Έγκπιζη: α) Ππακηικού Επιηποπήρ διενέπγειαρ και αξιολόγηζηρ ηος
ανοικηού πλειοδοηικού διαγυνιζμού εκποίηζηρ και απομάκπςνζηρ εκηόρ
Λιμένα Πειπαιά ηος επικίνδςνος & επιβλαβούρ πλοίος – πλυηού ναςπηγήμαηορ
Ε/Γ-Ο/Γ ΡΟΜΙΛΝΣΑ, πος βπίζκεηαι ζηην λιμενική πεπιοσή απμοδιόηηηαρ ηος
ΟΛΠ Α.Ε. και β) κήπςξηρ ηος διαγυνιζμού υρ άγονος και επανάλητήρ ηος.
αξηζκφο απφθαζεο: 89
Δγθξίζεθε :
Α. Σν Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ αλνηθηνχ πιεηνδνηηθνχ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθπνίεζε θαη απνκάθξπλζε εθηφο Ληκέλα Πεηξαηά ηνπ επηθίλδπλνπ
θαη επηβιαβνχο πινίνπ – πισηνχ λαππεγήκαηνο Δ/Γ-Ο/Γ ΡΟΜΗΛΝΣΑ, πνπ βξίζθεηαη
ζηελ ιηκεληθή πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπ ΟΛΠ Α.Δ.
Β. Ζ θήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ σο άγνλνπ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε κείσζε ηεο ηηκήο
εθθίλεζεο θαηά πνζνζηφ 20% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηεο απφ 7-4-2011
δηελεξγεζείζαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.

ΘΕΜΑ: ΄Εγκπιζη: α) ηος Ππακηικού ηηρ Επιηποπήρ διενέπγειαρ και αξιολόγηζηρ
ηος ανοικηού πλειοδοηικού διαγυνιζμού για ηην εκποίηζη και απομάκπςνζη
εκηόρ Λιμένα Πειπαιά ηος επικίνδςνος και επιβλαβούρ πλοίος – πλυηού
ναςπηγήμαηορ Ε/Γ-Ο/Γ NTAΛΙΑΝΑ, πος βπίζκεηαι ζηην λιμενική πεπιοσή
απμοδιόηηηαρ ηος ΟΛΠ Α.Ε. και β) κήπςξηρ ηος διαγυνιζμού υρ άγονος και
επανάλητήρ ηος.

αξηζκφο απφθαζεο: 90
Δγθξίζεθε :
Α. Σν Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ αλνηθηνχ πιεηνδνηηθνχ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθπνίεζε θαη απνκάθξπλζε εθηφο Ληκέλα Πεηξαηά ηνπ επηθίλδπλνπ
θαη επηβιαβνχο πινίνπ – πισηνχ λαππεγήκαηνο Δ/Γ-Ο/Γ ΝΣΑΛΗΑΝΑ, πνπ βξίζθεηαη
ζηελ ιηκεληθή πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπ ΟΛΠ Α.Δ.
Β. Ζ θήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ σο άγνλνπ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε κείσζε ηεο ηηκήο
εθθίλεζεο θαηά πνζνζηφ 20% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηεο απφ 6-4-2011
δηελεξγεζείζαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.

ΘΕΜΑ: ΄Εγκπιζη: α) ηος Ππακηικού ηηρ Επιηποπήρ διενέπγειαρ και αξιολόγηζηρ
ηος ανοικηού πλειοδοηικού διαγυνιζμού για ηην εκποίηζη και απομάκπςνζη

εκηόρ Λιμένα Πειπαιά ηος επικίνδςνος και επιβλαβούρ πλοίος – πλυηού
ναςπηγήμαηορ Ε/Γ-Ο/Γ ANΘΗ- ΜΑΡΙΝΑ, πος βπίζκεηαι ζηην λιμενική πεπιοσή
απμοδιόηηηαρ ηος ΟΛΠ Α.Ε. και β) κήπςξηρ ηος διαγυνιζμού υρ άγονος και
επανάλητήρ ηος.
αξηζκφο απφθαζεο: 91
Δγθξίζεθε :
Α. Σν Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ αλνηθηνχ πιεηνδνηηθνχ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθπνίεζε θαη απνκάθξπλζε εθηφο Ληκέλα Πεηξαηά ηνπ επηθίλδπλνπ
θαη επηβιαβνχο πινίνπ – πισηνχ λαππεγήκαηνο Δ/Γ-Ο/Γ ΑΝΘΖ - ΜΑΡΗΝΑ, πνπ
βξίζθεηαη ζηελ ιηκεληθή πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπ ΟΛΠ Α.Δ.
Β. Ζ θήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ σο άγνλνπ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε κείσζε ηεο ηηκήο
εθθίλεζεο θαηά πνζνζηφ 20% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηεο απφ 6-4-2011
δηελεξγεζείζαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.

ΘΕΜΑ: ΄Εγκπιζη: α) ηος Ππακηικού ηηρ Επιηποπήρ διενέπγειαρ και αξιολόγηζηρ
ηος ανοικηού πλειοδοηικού διαγυνιζμού για ηην εκποίηζη και απομάκπςνζη
εκηόρ Λιμένα Πειπαιά ηος επικίνδςνος και επιβλαβούρ πλοίος – πλυηού
ναςπηγήμαηορ Ε/Γ-Ο/Γ ΜΑΡΙΝΑ, πος βπίζκεηαι ζηην λιμενική πεπιοσή
απμοδιόηηηαρ ηος ΟΛΠ Α.Ε. και β) κήπςξηρ ηος διαγυνιζμού υρ άγονος και
επανάλητήρ ηος.
αξηζκφο απφθαζεο: 92
Δγθξίζεθε :
Α. Σν Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ αλνηθηνχ πιεηνδνηηθνχ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθπνίεζε θαη απνκάθξπλζε εθηφο Ληκέλα Πεηξαηά ηνπ επηθίλδπλνπ
θαη επηβιαβνχο πινίνπ – πισηνχ λαππεγήκαηνο Δ/Γ-Ο/Γ ΜΑΡΗΝΑ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ
ιηκεληθή πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπ ΟΛΠ Α.Δ.
Β. Ζ θήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ σο άγνλνπ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε κείσζε ηεο ηηκήο
εθθίλεζεο θαηά πνζνζηφ 20% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηεο απφ 8-4-2011
δηελεξγεζείζαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.

