"ΙΝΣΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΧΩΝ"
(δ.ς. “INTRACOM HOLDINGS”)
Αοιθμόπ Γ.Δ.ΜΗ. 303201000 (ποώημ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 13906/06/Β/86/20)
υέδια ποξςειμόμεμχμ απξτάρεχμ
επί ςχμ θεμάςχμ ςηπ Ημεοήριαπ Διάςανηπ ςηπ Σακςικήπ Γεμικήπ σμέλεσρηπ
ςχμ μεςόυχμ ςηπ 26ηπ Ιξσμίξσ 2015
(άοθοξ 27, παο. 3, ρςξιυείξ (δ) Κ.Ν. 2190/1920, χπ ιρυύει)
1. Τπξβξλή και έγκοιρη ςχμ εςαιοικώμ και εμξπξιημέμχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ ςηπ
εςαιοικήπ υοήρηπ από 01.01.2014 έχπ 31.12.2014, ρύμτχμα με ςα Διεθμή Ποόςσπα
Χοημαςξξικξμξμικήπ Αματξοάπ, έπειςα από ακοόαρη και έγκοιρη ςχμ ρυεςικώμ Δκθέρεχμ
ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ πεοί ςχμ πεποαγμέμχμ ςηπ χπ άμχ υοήρηπ και ςξσ
Οοκχςξύ Δλεγκςή – Λξγιρςή
Σξ Διξικηςικό σμβξύλιξ ειρηγείςαι ςημ έγκοιρη ςχμ εςαιοικώμ και εμξπξιημέμχμ ξικξμξμικώμ
καςαρςάρεχμ

ςηπ

εςαιοικήπ

υοήρηπ

από

01.01.2014

έχπ

31.12.2014,

όπχπ

ασςέπ

πεοιλαμβάμξμςαι ρςημ Δςήρια Οικξμξμική Έκθερη ςηπ χπ άμχ υοήρηπ πξσ εγκοίθηκε ρςημ από
30.03.2015 ρσμεδοίαρη ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ, έπειςα από ακοόαρη και έγκοιρη ςχμ
ρυεςικώμ Δκθέρεχμ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ πεοί ςχμ πεποαγμέμχμ ςηπ χπ άμχ υοήρηπ και
ςξσ Οοκχςξύ Δλεγκςή – Λξγιρςή.
Οι χπ άμχ σπξβαλλόμεμεπ ποξπ έγκοιρη εςαιοικέπ και εμξπξιημέμεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ
εςαιοικήπ υοήρηπ από 01.01.2014 έχπ 31.12.2014, μεςά ςχμ Δκθέρεχμ ςξσ Διξικηςικξύ
σμβξσλίξσ και ςoσ Οοκχςξύ Δλεγκςή – Λξγιρςή ςηπ Δςαιοείαπ, είμαι ρςη διάθερη ςχμ μεςόυχμ
ρςα γοατεία ςηπ Δςαιοείαπ, έυξσμ δε αμαοςηθεί από 31.03.2015 και ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ
(https://www.intracom.com/el/ir/financial-data).
Ζ Γεμική σμέλεσρη ςχμ μεςόυχμ δια φήτχμ ………., επί ρσμόλξσ ..…., απξδευόμεμη ςημ χπ άμχ
ειρήγηρη ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ, εμέκοιμε ςιπ εςαιοικέπ και εμξπξιημέμεπ ξικξμξμικέπ
καςαρςάρειπ ςηπ εςαιοικήπ υοήρηπ από 01.01.2014 έχπ 31.12.2014, όπχπ ασςέπ πεοιλαμβάμξμςαι
ρςημ Δςήρια Οικξμξμική Έκθερη ςηπ χπ άμχ υοήρηπ πξσ εγκοίθηκε ρςημ από 30.03.2015
ρσμεδοίαρη ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ, έπειςα από ακοόαρη και έγκοιρη ςχμ ρυεςικώμ
Δκθέρεχμ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ πεοί ςχμ πεποαγμέμχμ ςηπ χπ άμχ υοήρηπ και ςξσ
Οοκχςξύ Δλεγκςή – Λξγιρςή, υχοίπ μα επιτέοει καμία ςοξπξπξίηρη ρε ασςέπ.
2. Απαλλαγή ςχμ μελώμ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ και ςξσ Οοκχςξύ Δλεγκςή – Λξγιρςή
από κάθε εσθύμη απξζημίχρηπ για ςη διαυείοιρη ςχμ εςαιοικώμ σπξθέρεχμ, ςη ρύμςανη
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και ςξμ έλεγυξ ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ ςηπ σπό κοίρη υοήρηπ 01.01.2014 –
31.12.2014
Σξ Διξικηςικό σμβξύλιξ ειρηγείςαι, κας’ εταομξγή ςχμ διαςάνεχμ ςξσ άοθοξσ 35 Κ.Ν.
2190/1920, ςημ απαλλαγή ςχμ Μελώμ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ και ςξσ Οοκχςξύ Δλεγκςή –
Λξγιρςή ςηπ Δςαιοείαπ από κάθε εσθύμη απξζημίχρηπ για ςη διαυείοιρη ςχμ εςαιοικώμ
σπξθέρεχμ, ςη ρύμςανη και ςξμ έλεγυξ ςχμ εςήριχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ ςηπ, σπό κοίρη,
εςαιοικήπ υοήρηπ.
Ζ Γεμική σμέλεσρη ςχμ μεςόυχμ, δια φήτχμ ……, επί ρσμόλξσ ………., απξδευόμεμη ςημ χπ άμχ
ειρήγηρη ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ, εμέκοιμε ςημ απαλλαγή ςχμ Μελώμ ςξσ Διξικηςικξύ
σμβξσλίξσ και ςξσ Οοκχςξύ Δλεγκςή – Λξγιρςή από κάθε εσθύμη απξζημίχρηπ για ςημ σπό
κοίρη εςαιοική υοήρη.
3. Δκλξγή Οοκχςώμ Δλεγκςώμ - Λξγιρςώμ για ςξμ έλεγυξ ςηπ υοήρηπ από 01.01.2015
έχπ 31.12.2015 και καθξοιρμόπ ςηπ αμξιβήπ ςξσπ
Σξ Διξικηςικό σμβξύλιξ ειρηγείςαι, ρύμτχμα με ρυεςική ειρήγηρη ςηπ Δπιςοξπήπ Δλέγυξσ, όπχπ
ξ ςακςικόπ έλεγυξπ ςχμ εςαιοικώμ και εμξπξιημέμχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ ςηπ εςαιοικήπ
υοήρηπ 2015, διεμεογηθεί από ςημ Αμώμσμη Δλεγκςική Δςαιοεία «.Ο.Λ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ
ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ» (Υχκ. Νέγοη αο. 3 – Αθήμα).
Δπίρηπ, ςξ Διξικηςικό σμβξύλιξ ειρηγείςαι όπχπ η αμξιβή ςχμ Δλεγκςώμ καθξοιρθεί ρύμτχμα με
ςιπ απξτάρειπ ςξσ Δπξπςικξύ σμβξσλίξσ ςξσ ώμαςξπ Οοκχςώμ Δλεγκςώμ.
Ζ Γεμική σμέλεσρη ςχμ μεςόυχμ, δια φήτχμ ……., επί ρσμόλξσ ……….., απξδευόμεμη ςημ χπ
άμχ ειρήγηρη ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ ενέλενε για ςξμ ςακςικό έλεγυξ ςχμ εςαιοικώμ και
εμξπξιημέμχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ για ςη υοήρη 2015 ςημ Αμώμσμη Δλεγκςική Δςαιοεία
«.Ο.Λ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ» (Υχκ. Νέγοη αο. 3 – Αθήμα).
Δπίρηπ, η Γεμική σμέλεσρη δια φήτχμ ……., επί ρσμόλξσ ………….., απξτάριρε όπχπ η αμξιβή
ςηπ χπ άμχ Δλεγκςικήπ Δςαιοείαπ για ςξμ έλεγυξ ςηπ ςοέυξσραπ υοήρηπ 2015, καθξοιρθεί
ρύμτχμα με ςιπ απξτάρειπ ςξσ Δπξπςικξύ σμβξσλίξσ ςξσ ώμαςξπ Οοκχςώμ Δλεγκςώμ.
4. Δκλξγή μέαπ Δπιςοξπήπ ελέγυξσ, κας’ άοθοξ 37 ςξσ Ν. 3693/2008
Ποξςείμεςαι η εκλξγή μέαπ Δπιςοξπήπ ελέγυξσ, ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 37 ςξσ Ν. 3693/2008, πξσ
θα απξςελείςαι από ςξμ κ. Κχμρςαμςίμξ Αμςχμόπξσλξ, Μη Δκςελερςικό Μέλξπ ςξσ Διξικηςικξύ
σμβξσλίξσ και ςξσπ κ.κ. χςήοιξ Υίλξ και Δημήςοιξ Φαςζηγοηγξοιάδη, Αμενάοςηςα Μη
Δκςελερςικά Μέλη ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ.
Ζ Γεμική σμέλεσρη ςχμ μεςόυχμ, δια φήτχμ ……., επί ρσμόλξσ ……….., απξδευόμεμη ςημ χπ
άμχ ειρήγηρη ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ ενέλενε ςξσπ κ.κ. Κχμρςαμςίμξ Αμςχμόπξσλξ,
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χςήοιξ

Υίλξ

και

Δημήςοιξ

Φαςζηγοηγξοιάδη, Αμενάοςηςα Μη Δκςελερςικά Μέλη ςξσ Δ.., χπ μέλη ςηπ Δπιςοξπήπ Δλέγυξσ,
ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 37 ςξσ Ν. 3693/2008.
5. Έγκοιρη απξζημιώρεχμ ςχμ Μελώμ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ για ςη υοήρη 2014 και
ποξέγκοιρη αμξιβώμ και απξζημιώρεχμ ςχμ Μελώμ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ για ςη
υοήρη 2015, κας’ άοθοα 24 ςξσ Κ.Ν. 2190/20 και 5 ςξσ Ν. 3016/2002
Σξ Διξικηςικό σμβξύλιξ ειρηγείςαι ςημ έγκοιρη ςηπ, καςά ςημ παοελθξύρα υοήρη,
καςαβληθείραπ ρςξμ κ. Γεώογιξ Αμμιμξ, Αμςιποόεδοξ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ, απξζημίχρηπ
για ςιπ παοαρυεθείρεπ από ασςόμ σπηοερίεπ. Για δε ςη υοήρη 2015, ειρηγείςαι :
α) ςημ ποξέγκοιρη, κας’ άοθοξ 24 παο. 2 Κ.Ν. 2190/20, καςαβξλήπ ρςξμ κ. Γεώογιξ Αμμιμξ ςηπ
ίδιαπ μημιαίαπ απξζημίχρηπ με ασςήμ ςηπ ποξηγξύμεμηπ υοήρηπ για ςιπ παοαρυεθηρόμεμεπ από
ασςόμ σπηοερίεπ, και
β) ςημ ποξέγκοιρη ςξσ ιδίξσ ξοίξσ πξρξύ με ασςό πξσ είυαμ απξταρίρει ξι Σακςικέπ Γεμικέπ
σμελεύρειπ ςχμ μεςόυχμ ςηπ Δςαιοείαπ ςχμ ςοιώμ ςελεσςαίχμ εςώμ (28.06.2012, 28.06.2013 και
27.06.2014) ρυεςικά με ςημ απξζημίχρη ςχμ Μελώμ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ για ςξ υοόμξ
πξσ θα διαθέρξσμ ρςιπ ρσμεδοιάρειπ ςξσ Δ.. καςά ςημ ςοέυξσρα υοήρη και ςημ εμ γέμει
εκπλήοχρη ςχμ καθηκόμςχμ ςξσπ, κας’ άοθοξ 24 Κ.Ν. 2190/20 και 5 ςξσ Ν. 3016/2002,
Πεοί Δςαιοικήπ διακσβέομηρηπ.
Σέλξπ, ποξςείμει όπχπ ενξσριξδξςηθεί ρυεςικά ςξ Διξικηςικό σμβξύλιξ ποξκειμέμξσ μα ποξβεί
ρςιπ απαοαίςηςεπ εμέογειεπ για ςημ σλξπξίηρη ςχμ αμχςέοχ.
Ζ Γεμική σμέλεσρη ςχμ μεςόυχμ, δια φήτχμ ..…., επί ρσμόλξσ …….., απξδευόμεμη ςημ χπ άμχ
ειρήγηρη ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ εμέκοιμε ςημ, καςά ςημ παοελθξύρα υοήρη, καςαβληθείρα
ρςξμ κ. Γεώογιξ Αμμιμξ, Αμςιποόεδοξ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ, απξζημίχρη για ςιπ
παοαρυεθείρεπ από ασςόμ σπηοερίεπ.
Για ςξ 2015 ποξεμέκοιμε : α) κας’ άοθοξ 24 παο. 2 Κ.Ν. 2190/20, ςημ καςαβξλή ρςξμ κ. Γεώογιξ
Αμμιμξ, για ςιπ παοαρυεθηρόμεμεπ από ασςόμ σπηοερίεπ, ςηπ ίδιαπ μημιαίαπ απξζημίχρηπ με
ασςήμ ςηπ ποξηγξύμεμηπ υοήρηπ και β) κας’ άοθοξ 24 παο. 2 Κ.Ν. 2190/20 και 5 ςξσ
Ν. 3016/2002, Πεοί Δςαιοικήπ διακσβέομηρηπ, ςξ ίδιξ αμώςαςξ όοιξ πξρξύ με ασςό πξσ είυαμ
απξταρίρει ξι Σακςικέπ Γεμικέπ σμελεύρειπ ςχμ μεςόυχμ ςηπ Δςαιοείαπ ςχμ ςοιώμ ςελεσςαίχμ
εςώμ ρυεςικά με ςημ, αμά ρσμεδοίαρη, απξζημίχρη ςχμ Μελώμ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ για
ςξ υοόμξ πξσ θα διαθέρξσμ ρςιπ ρσμεδοιάρειπ ςξσ Δ.. καςά ςημ ςοέυξσρα υοήρη και ςημ εμ
γέμει εκπλήοχρη ςχμ καθηκόμςχμ ςξσπ, κας’ άοθοξ 24 Κ.Ν. 2190/20 και 5 ςξσ Ν. 3016/2002,
Πεοί Δςαιοικήπ διακσβέομηρηπ.
Δπίρηπ, ενξσριξδξςήθηκε ρυεςικά ςξ Διξικηςικό σμβξύλιξ όπχπ ποξβεί ρςιπ απαοαίςηςεπ
εμέογειεπ για ςημ σλξπξίηρη ςηπ εμ λόγχ απόταρηπ.
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6. Ποξέγκοιρη μιρθξύ μελώμ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ για ςη υοξμική πεοίξδξ από
01.07.2015 έχπ ςημ επόμεμη Σακςική Γεμική σμέλεσρη
Σξ Διξικηςικό σμβξύλιξ αματέοει όςι ξ κ. Κχμρςαμςίμξπ . Κόκκαληπ, πέοαμ ςχμ καθηκόμςχμ
ςξσ χπ Μέλξσπ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ, ποξρτέοει ρςημ Δςαιοεία πεοαιςέοχ σπηοερίεπ
χπ Διεσθύμχμ ύμβξσλξπ. Ποξπ ςξύςξ ειρηγείςαι ςημ έγκοιρη ςξσ, καςά ςημ παοελθξύρα υοήρη,
καςαβληθέμςξπ ρςξμ κ. Κ. Κόκκαλη πξρξύ για ςιπ παοαρυεθείρεπ από ασςόμ σπηοερίεπ και ςημ
ποξέγκοιρη καςαβξλήπ ρε ασςόμ ςξσ ιδίξσ μημιαίξσ μιρθξύ με ασςόμ ςηπ ποξηγξύμεμηπ υοήρηπ
έχπ ςημ επόμεμη Σακςική Γεμική σμέλεσρη.
Ζ Γεμική σμέλεσρη ςχμ μεςόυχμ, δια φήτχμ …..., επί ρσμόλξσ …….., απξδευόμεμη ςημ χπ άμχ
ειρήγηρη ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ εμέκοιμε ςξ, καςά ςημ παοελθξύρα υοήρη, καςαβληθέμ
ρςξμ κ. Κχμρςαμςίμξ Κόκκαλη πξρό για ςιπ παοαρυεθείρεπ από ασςόμ σπηοερίεπ και ποξεμέκοιμε
ςημ καςαβξλή ρε ασςόμ ςξσ ιδίξσ μημιαίξσ μιρθξύ με ασςόμ ςηπ ποξηγξύμεμηπ υοήρηπ έχπ ςημ
επόμεμη Σακςική Γεμική σμέλεσρη.
7. Παοξυή, κας’ άοθοξ 23α Κ.Ν. 2190/20, άδειαπ για ρσμβάρειπ ςηπ Δςαιοείαπ με μξμικά
ποόρχπα πξσ εμπίπςξσμ ρςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ ασςξύ
Σξ Διξικηςικό σμβξύλιξ ειρηγείςαι ςη υξοήγηρη, κας΄ άοθοξ 23α ςξσ Κ.Ν. 2190/1920, αδείαπ
για ςη ρύμβαρη πξσ ατξοά ςη ρσμμεςξυή ςηπ Δςαιοείαπ καςά 30% ρςημ Αμώμσμη Δςαιοεία Διδικξύ
κξπξύ (ΑΔΔ) με ςημ επχμσμία «RURAL CONNECT ΔΤΡΤΕΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΔΙΔΙΚΟΤ ΚΟΠΟΤ», η ξπξία ρσρςήθηκε από ςα μέλη ςηπ διαγχμιζόμεμηπ Έμχρηπ Δςαιοιώμ
«ΔΝΩΖ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ INTRAKAT - INTRACOM HOLDINGS - HELLAS ONLINE» πξσ αμαδείυθηκε από ςημ
Κξιμχμία ςηπ Πληοξτξοίαπ Α.Δ. ποξρχοιμόπ Ιδιχςικόπ Υξοέαπ ύμποανηπ (ΙΥ) για ςξ έογξ
«Αμάπςσνη Δσοσζχμικώμ Τπξδξμώμ ρε Αγοξςικέπ "Λεσκέπ" Πεοιξυέπ ςηπ Δλλημικήπ Δπικοάςειαπ
και Τπηοερίεπ Δκμεςάλλεσρηπ - Ανιξπξίηρηπ ςχμ Τπξδξμώμ με ΔΙΣ – Γεχγοατική Δμόςηςα 2» και
ςημ έγκοιρη ςχμ ρσμβάρεχμ πξσ σπεγοάτηραμ ρςα πλαίρια ςξσ αμχςέοχ έογξσ, ρύμτχμα με ςιπ
διαςάνειπ ςξσ Ν. 3156/2003 και ςξσ Κ.Ν. 2190/1920, και δη: Κύοιξσ Ομξλξγιακξύ Δαμείξσ (πξρξύ
μέυοι 7.000.000 €), Ομξλξγιακξύ Δαμείξσ Φοημαςξδόςηρηπ ΥΠΑ (πξρξύ μέυοι 4.000.000 €), μεςά
ςχμ λξιπώμ υοημαςξδξςικώμ εγγοάτχμ ςξσπ (όπχπ ξοίζξμςαι ρςιπ εμ λόγχ ρσμβάρειπ) καθώπ
και ςχμ λξιπώμ εναρταλιρςικώμ ρσμβάρεχμ, όπχπ αμαλσςικά αματέοξμςαι ρςημ από 23.12.2014
απόταρη ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ ςηπ Δςαιοείαπ (ύμβαρη Δμευύοξσ Μεςξυώμ Κύοιξσ
Ομξλξγιακξύ Δαμείξσ, ύμβαρη Δμευύοξσ Μεςξυώμ Ομξλξγιακξύ Δαμείξσ Φοημαςξδόςηρηπ ΥΠΑ,
Έγγοατα Τπξςελξύπ Ομξλξγιακξύ Δαμείξσ Μεςόυχμ, ύμβαρη Δμευύοξσ Τπξςελώμ Ομξλξγιώμ
Κύοιξσ Ομξλξγιακξύ Δαμείξσ, ύμβαρη Δμευύοξσ Τπξςελώμ Ομξλξγιώμ Ομξλξγιακξύ Δαμείξσ
Φοημαςξδόςηρηπ ΥΠΑ, ύμβαρη Δαμειρςώμ, ύμβαρη ύμποανηπ και ύμβαρη Καςαρκεσήπ)
καθώπ και κάθε ςσυόμ άλληπ ρσμπληοχμαςικήπ – ςοξπξπξιηςικήπ ασςώμ ρύμβαρηπ.
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Ζ Γεμική σμέλεσρη ςχμ μεςόυχμ, δια φήτχμ ..…., επί ρσμόλξσ …………………….., απξδευόμεμη
ςημ χπ άμχ ειρήγηρη ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ υξοήγηρε, κας΄ άοθοξ 23α Κ.Ν. 2190/1920,
άδεια για ςημ χπ άμχ αματεοθείρα ρύμβαρη.
8. Παοξυή αδείαπ, ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 23 ςξσ Κ.Ν. 2190/20, ρςα Μέλη ςξσ Διξικηςικξύ
σμβξσλίξσ και ρςα διεσθσμςικά ρςελέυη ςηπ Δςαιοείαπ μα μεςέυξσμ ρςα Διξικηςικά
σμβξύλια ή ρςη διξίκηρη άλλχμ ρσμδεδεμέμχμ, καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 42ε παο. 5
Κ.Ν. 2190/20, εςαιοιώμ
Σξ Διξικηςικό σμβξύλιξ ειρηγείςαι ςη υξοήγηρη αδείαπ, ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 23 ςξσ Κ.Ν.
2190/1920, ποξπ όλα ςα Μέλη ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ ςηπ Δςαιοείαπ και ρςα διεσθσμςικά
ρςελέυη ασςήπ, ποξκειμέμξσ μα ρσμμεςέυξσμ ρςα Διξικηςικά σμβξύλια ή/και ρςα διαυειοιρςικά
όογαμα άλλχμ ρσμδεδεμέμχμ με ςημ Δςαιοεία, καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 42ε παο. 5
Κ.Ν. 2190/1920, εςαιοιώμ.
Ζ Γεμική σμέλεσρη ςχμ μεςόυχμ, δια φήτχμ …………., επί ρσμόλξσ …………………….., απξδευόμεμη
ςημ χπ άμχ ειρήγηρη ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ υξοήγηρε ρςα Μέλη ςξσ Διξικηςικξύ
σμβξσλίξσ ςηπ Δςαιοείαπ και ρςα διεσθσμςικά ρςελέυη ςηπ Δςαιοείαπ, άδεια, ρύμτχμα με ςξ
άοθοξ 23 παο. 1 ςξσ Κ.Ν. 2190/20, όπχπ μεςέυξσμ ρςα Διξικηςικά σμβξύλια ή ρςη Διξίκηρη
άλλχμ ρσμδεδεμέμχμ, καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 42ε παο. 5 ςξσ ΚΝ 2190/20, εςαιοειώμ.
9. σμφητιρμόπ ατξοξλόγηςχμ απξθεμαςικώμ με τξοξλξγικέπ ζημίεπ (απξθεμαςικώμ
ρυημαςιρθέμςχμ από κέοδη πξσ δεμ τξοξλξγήθηκαμ καςά ςξ υοόμξ πξσ ποξέκσφαμ)
ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 72 παο. 12 και 13 Ν. 4172/2013
Σξ Διξικηςικό σμβξύλιξ ειρηγείςαι ςξμ ρσμφητιρμό υοεχρςικώμ σπξλξίπχμ απξθεμαςικώμ
ύφξσπ € 10.633.943,78, ςα ξπξία η Δςαιοεία ξτείλει μα ρσμφητίρει, ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 72
παο. 12 και 13 ςξσ Ν. 4172/2013 και ςημ επ΄ασςξύ εκδξθείρα ΠΟΛ σπ΄αοιθμ. 1143/15.05.2014
(«Λξιπέπ διεσκοιμήρειπ ρυεςικά με ςημ εταομξγή ςχμ διαςάνεχμ ςχμ παοαγοάτχμ 12 & 13 ςξσ
άοθοξσ 72 Ν. 4172/2013») και ειδικόςεοα ςημ παοάγοατξ 6 ασςήπ, όπξσ αματέοει όςι
«Σσυόμ υοεχρςικά σπόλξιπα (πξρώμ απξθεμαςικώμ) πξσ είυαμ ρυημαςιρθεί με ςιπ ποξιρυύραρεπ
διαςάνειπ ςξσ Ν. 2238/1994 και δεδξμέμξσ όςι με βάρη ςιπ διαςάνειπ ςηπ παο. 13 ςξσ άοθοξσ 72
ςξσ Ν. 4172/2013 απαιςείςαι και ασςά μα εναταμιρςξύμ για τξοξλξγικξύπ ρκξπξύπ από ςξμ
Ιρξλξγιρμό ςχμ επιυειοήρεχμ πξσ κλείμξσμ με ημεοξμημία 31.12.2014 και μεςά, ασςά μειώμξσμ
ςα τξοξλξγηςέα κέοδη ςξσ τξοξλξγικξύ έςξσπ 2014 και ρε πεοίπςχρη τξοξλξγικώμ ζημιώμ
ποξρςίθεμςαι ρε ασςέπ….. ».
Ζ Γεμική σμέλεσρη ςχμ μεςόυχμ, δια φήτχμ …………., επί ρσμόλξσ …………………….., απξδευόμεμη
ςημ χπ άμχ ειρήγηρη ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ εμέκοιμε ςξμ χπ άμχ ποξςειμόμεμξ
ρσμφητιρμό υοεχρςικώμ σπξλξίπχμ απξθεμαςικώμ ύφξσπ € 10.633.943,78, ρύμτχμα με ςξ
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άοθοξ 72 παο. 12 και 13 ςξσ Ν. 4172/2013 και ςημ επ΄ασςξύ εκδξθείρα ΠΟΛ σπ΄αοιθμ.
1143/15.05.2014.
10. Αμακξιμώρειπ
Παιαμία, 4 Ιξσμίξσ 2015
ΣΟ ΔΙΟΙΚΖΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
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