
 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ 

ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ  01-03-2019 

ΣΗ Α.Δ. «ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ∆ΗΜΗΣΡΑΚΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙ∆ΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΔΩ» 

ηε Μαγνύια  Αηηηθήο ζήκεξα 01 Μαξηίνπ 2019, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 11ε π.κ., ζην 2ν 

ρικ ηεο Λεσθόξνπ πξνο ηεθάλε ηνπ Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Μαγνύιαο, Γήκνπ Διεπζίλαο 

γξαθεία ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο «ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ∆ΗΜΗΣΡΑΚΑ ΑΝΩΝΤΜΟ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙ∆ΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΔΩ», ζπλήιζαλ νη 

κέηνρνη απηήο ζε Γεληθή πλέιεπζε κεηά ηελ από 28-2-2019 πξόζθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ. 

Σεο Γεληθήο πλέιεπζεο πξνεδξεύεη πξνζσξηλά ε Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θα. 

Βαιέξηα Γεκεηξάθα θαη πξνζέιαβε σο Γξακκαηέα ηνλ  θ Γεώξγην Γεκεηξάθα. 

Αθνινύζσο ν πξνζσξηλόο Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πξνέβε ζηηο αθόινπζεο 

αλαθνηλώζεηο. 

Η πξόζθιεζε ησλ κεηόρσλ γηα ζύγθιεζε ηεο παξνύζεο Γεληθήο πλέιεπζεο, δελ 

δεκνζηεύζεθε ζηηο πξνβιεπόκελεο από ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο, εθεκεξίδεο. 

Σα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έρνπλ σο αθνινύζσο: 

- Μείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο κε επηζηξνθή κεηξεηώλ ζηνπο κεηόρνπο, κε 

αθύξσζε κεηνρώλ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξί κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ άξζξνπ ηνπ θαηαζηαηηθνύ 

 

αξάληα νθηώ ώξεο πξηλ από ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, θαηαξηίζζεθε θαη 

ηνηρνθνιιήζεθε από ην Γηνηθεηηθό ζπκβνύιην ζε εκθαλέο κέξνο ησλ γξαθείσλ ηεο εηαηξείαο, 

ν πίλαθαο ησλ κεηόρσλ πνπ θαηέζεζαλ ηηο κεηνρέο ηνπο εκπξόζεζκα γηα λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηελ παξνύζα Γεληθή πλέιεπζε, κε ηελ έλδεημε ηνπ αξηζκνύ ησλ κεηνρώλ θαη ςήθσλ πνπ 

έρεη ν θαζέλαο θαζώο θαη ησλ δηεπζύλζεσλ ησλ κεηόρσλ σο θαη ησλ αληηπξνζώπσλ απηώλ. 

Ο πίλαθαο απηόο έρεη σο εμήο: 

ΠΙΝΑΚΑ ΜΔΣΟΥΧΝ 

πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα ςεθίζνπλ 

ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Α.Δ. «ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ∆ΗΜΗΣΡΑΚΑ ΑΝΩΝΤΜΟ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙ∆ΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΔΩ»  

ηεο 28-2-2019 

Μέηνρνο / 

Γηεύζπλζε θαηνηθίαο 

Δθπξόζσπνο Μεηόρνπ / 

Γηεύζπλζε θαηνηθίαο 

Μεηνρέο / 

Φήθνη 

1.ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ Γ. ΓΗΜΗΣΡΑΚΑ 

θάηνηθνο Υατδαξίνπ Αηηηθήο, Σαμηαξρώλ 7-

9 

.................................………

….. 

17.334 

2. .ΡΙΝΑ  ζπδ. Υ. ΓΗΜΗΣΡΑΚΑ  θάηνηθνο 

Υατδαξίνπ Αηηηθήο, Σαμηαξρώλ 7-9 

...................................………

… 

11.556 

 ΤΝΟΛΟ 28.890 



Μαγνύια Αηηηθήο 28-2-2019 

ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

 

ηε ζπλέρεηα ν πξνζσξηλόο Πξόεδξνο αλέζεζε ζην Γξακκαηέα ηελ αλάγλσζε ηνπ θαηαιόγνπ 

ησλ κεηόρσλ πνπ θαηέζεζαλ εκπξόζεζκα ηηο κεηνρέο ηνπο. 

Από ηελ αλάγλσζε ηνπ θαηαιόγνπ δηαπηζηώζεθε όηη παξεπξίζθνληαη ή εθπξνζσπνύληαη ζηελ 

παξνύζα Γεληθή πλέιεπζε όινη νη πην πάλσ αλαθεξόκελνη κέηνρνη, δειαδή παξίζηαληαη 

κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνύλ ην ζύλνιν (100%) ησλ κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο.  

Αθνινύζσο επηθπξώλεηαη από ηε Γεληθή πλέιεπζε νκόθσλα ν θαηάινγνο ησλ 

παξεπξηζθνκέλσλ κεηόρσλ θαη εθιέγεηαη νκόθσλα νξηζηηθόο Πξόεδξνο ε θα Βαιέξηα Υαξ. 

Γεκεηξάθα θαη Γξακκαηέαο ν  θ. Γεώξγηνο Υαξ. Γεκεηξάθαο. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ε Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε λόκηκε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη 

έγθπξα.    

Αθνινύζσο ε Γεληθή πλέιεπζε εηζέξρεηαη ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο επί ηνπ ζέκαηνο απηνύ εηζεγείηαη, ηε κείσζε ηνπ κεηνρη-

θνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαηά πελήληα κία ρηιηάδεο (51.000,00) επξώ, κε επηζηξνθή 

κεηξεηώλ ζηνπο κεηόρνπο. Η κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ζα γίλεη κε αθύξσζε ρηιίσλ 

επηαθνζίσλ (1700) κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο, νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηάληα  (30,00) επξώ εθάζηεο, 

δειαδή νη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο γηα θάζε κία (1) κεηνρή πνπ θαηέρνπλ, ζα ιάβνπλ επηζηξνθή 

ην πνζό ησλ ηξηάληα (30,00) επξώ. 

Η Γεληθή πλέιεπζε αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, νκόθσλα απνθαζίδεη ηε κεί-

σζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαηά πελήληα κία ρηιηάδεο (51.000,00) επξώ, κε 

αθύξσζε ρηιίσλ επηαθνζίσλ (1700) κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο, νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηάληα  

(30,00) επξώ εθάζηεο, κε επηζηξνθή ζηνπο κεηόρνπο ηεο εηαηξείαο ζε κεηξεηά ηξηάληα (30,00) 

επξώ γηα θάζε κία (1) κεηνρή πνπ θαηέρνπλ.πγθεθξηκέλα νη 1700 κεηνρέο ησλ 30 επξώ ε 

θάζε κία, δειαδή 51.000 επξώ πνπ ζα αθπξσζνύλ πξνέξρνληαη από ηελ αύμεζε ηνπ 

κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε κεηξεηά, ζύκθσλα κε ηελ έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 15/09/1998. 

 

Δπίζεο ε Γεληθή πλέιεπζε νκόθσλα απνθαζίδεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ θα-

ηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο, δηα ηεο πξνζζήθεο λέαο παξαγξάθνπ, πνπ έρεη σο αθνινύζσο: 

Άξζξν 5 

- Με ηελ από  1-3-2019 απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ, ην κεηνρηθό θεθά-

ιαην ηεο εηαηξείαο κεηώζεθε θαηά πελήληα κία ρηιηάδεο (51.000,00) επξώ κε επηζηξνθή 

κεηξεηώλ ζηνπο κεηόρνπο, κε αθύξσζε ρηιίσλ επηαθνζίσλ (1700) κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο, 

νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηάληα  (30,00) επξώ εθάζηεο.   Έηζη ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξείαο 

αλέξρεηαη ζε νθηαθόζηεο δέθα πέληε ρηιηάδεο επηαθόζηα (815.700,00) επξώ θαη δηαηξείηαη ζε 

είθνζη επηά ρηιηάδεο εθαηό λ ελελήληα   (27.190) κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηάληα (30,00) 

επξώ  εθάζηεο. 

Σέινο ε Γεληθή πλέιεπζε νκόθσλα εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα πξνβεί ζε όιεο 

ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ. 



 

 

Αθνύ δελ ππάξρεη άιιν ζέκα γηα ζπδήηεζε, ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε θαη ππνγξάθεηαη ην παξόλ 

πξαθηηθό σο αθνινύζσο: 

 

 

        Η Πξόεδξνο                                                                        Ο Γξακκαηέαο 
 

ΒΑΛΔΡΙΑ  Υ. ΓΗΜΗΣΡΑΚΑ     ΓΔΧΡΓΙΟ Υ. ΓΗΜΗΣΡΑΚΑ 
 


