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Γηήζηαξ ηαθηηθήξ Γεκηθήξ οκέιεοζεξ ηςκ θ.θ. μεηόπςκ ηεξ Ακώκομεξ Γηαηνείαξ με
ηεκ επςκομία “ΚΣΓΛ Ν. ΗΛΓΙΑ Α.Γ –ΜΓΣΑΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΚΑΙ
ΓΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΓΣΑΙΡΓΙΑ”
( Ανηζμ. Μ.Α.Γ 55278/23/Β/03/0005)
Καιμύκηαη, ζύμθςκα με ημ Νόμμ θαη ημ θαηαζηαηηθό ηεξ εηαηνείαξ θαη
μεηά από ζπεηηθή απόθαζε ημο Δημηθεηηθμύ ομβμοιίμο, μη θ.θ. μέημπμη ζε εηήζηα
ηαθηηθή γεκηθή ζοκέιεοζε πμο ζα γίκεη ηεκ 30 Ιμοκίμο 2013 εμένα Κονηαθή θαη ώνα
09.30΄ ζηεκ έδνα ηεξ εηαηνείαξ ζηα γναθεία ημο ζηαζμμύ Πύνγμο, μδόξ Γνοζνμύ
ηαονμύ 6, γηα ζοδήηεζε θαη ιήρε απμθάζεςκ ζηα αθόιμοζα ζέμαηα:
1) Τπμβμιή θαη αθνόαζε ημο Ιζμιμγηζμμύ, εκμπμηεμέκμο θαη εηαηνηθμύ θαη ηςκ
ιμηπώκ μηθμκμμηθώκ θαηαζηάζεςκ (Απμηειέζμαηα πνήζεςξ – Δηάζεζε –
Πνμζάνηεμα) θαζώξ θαη ηςκ εθζέζεςκ Δηαπείνηζεξ ημο Δημηθεηηθμύ
ομβμοιίμο θαη ηςκ εθζέζεςκ ημο μνθςημύ ειεγθηή, γηα ηεκ εηαηνηθή πνήζε
2012 .
2) Έγθνηζε ημο Ιζμιμγηζμμύ θαη ηςκ ιμηπώκ μηθμκμμηθώκ θαηαζηάζεςκ μεηά
ηςκ εθζέζεςκ ημο Δημηθεηηθμύ ομβμοιίμο θαη ημο μνθςημύ ειεγθηή, γηα ηεκ
εηαηνηθή πνήζε 2012 θαη απαιιαγή ηςκ μειώκ ημο Δ., ηςκ μνθςηώκ
ειεγθηώκ θαη ηςκ Λμγηζηώκ από θάζε εοζύκε απμδεμηώζεςξ γηα ηεκ ςξ άκς
εηαηνηθή πνήζε.
3) Ονηζμόξ εκόξ ηαθηηθμύ θαη εκόξ ακαπιενςμαηηθμύ μνθςημύ ειεγθηή γηα ηεκ
πνήζε 2013 θαη θαζμνηζμόξ ηεξ αμμηβήξ ημοξ.
4)
οδήηεζε θαη ιήρε απόθαζεξ πενί αγμνάξ ιεςθμνείςκ, γηα ηεκ ΚΣΓΛ Ν.
ΗΛΓΙΑ Α.Γ θαζώξ θαη γηα ηε ζογαηνηθή εηαηνεία “PYRGOS TRAVEL A.E”
θαη ελμοζημδόηεζε ηςκ Δημηθήζεςκ αοηώκ, γηα ηεκ αγμνά θαη ημκ ηνόπμ
αγμνάξ ημοξ.
5) Δηάθμνεξ αηηήζεηξ θαη ακαθμηκώζεηξ.
Οη θ.θ. μέημπμη πμο επηζομμύκ κα εθπνμζςπεζμύκ από άιιμοξ μεηόπμοξ ζύμθςκα
με ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 17 παν. 2 ημο θαηαζηαηηθμύ, πνέπεη κα θαηαζέζμοκ ηα
ζπεηηθά πιενελμύζηα εθπνμζώπεζεξ ζηε γναμμαηεία ηεξ εηαηνείαξ πέκηε (5)
πιήνεηξ εμένεξ πνηκ από ηε ζοκεδνίαζε, ήημη μέπνη ηεκ 24 Ιμοκίμο 2013.
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