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Απόσπασμα από το  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας  

«LAMDA OLYMPIA VILLAGE 

Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων» 

Αρ. ΓΕΜΗ 4308101000  

                                                                 10.06.2020 

 

 

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα, την 10η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, στα επί της 

Λεωφόρου  Κηφισίας 37Α γραφεία της εταιρείας, με την επωνυμία «LAMDA OLYMPIA VILLAGE 

Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων» και τον διακριτικό τίτλο 

«L.O.V. S.M.S.A.» (εφεξής «η Εταιρεία») συνήλθαν οι Μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση.  

 

Πρόεδρος της Συνέλευσης ορίζεται προσωρινά, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, η 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. Κωνσταντίνα Καρατοπούζη, η οποία ορίζει ως Γραμματέα 

και ψηφολέκτη της συνεδριάσεως τον κ. Βασίλειο Μπαλούμη.  

 

Στην Συνέλευση παρίσταται το 100% των μετοχών και ψήφων ως εξής:  

 
ΟΝΟΜΑ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ 

 

 

ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ - 

ΨΗΦΩΝ 

 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

LAMDA Development Ανώνυμη Εταιρεία 

Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων  

 

Λεωφόρος Κηφισίας 37Α, Μαρούσι 

 

50.204.736 

 

Κωνσταντίνα Καρατοπούζη 

Λ. Κηφισίας 37Α , Μαρούσι, 

Α.Δ.Τ Ξ 152463 

 

KAI 

 

Βασίλειος Μπαλούμης 

Λ. Κηφισίας 37Α , Μαρούσι, 

Α.Δ.Τ. ΑΚ 130062 

ΣΥΝΟΛΟ 50.204.736  

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στη Γενική Συνέλευση παρίσταται το 100% των μετοχών και ψήφων. 

Παρόλο που δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου και 

του Καταστατικού, η παρούσα Γενική Συνέλευση συνέρχεται νομίμως, αφού εκπροσωπείται το σύνολο 

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων των ψήφων και δεν υπάρχει 

αντίρρηση στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. Αφού διαπιστώνεται η πλήρης 

απαρτία, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας Μετόχων – μετοχών και στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση 

εκλέγει ως οριστική Πρόεδρο την κα. Κωνσταντίνα Καρατοπούζη και ως Γραμματέα αυτής τον κ. 

Βασίλειο Μπαλούμη. 

 

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος απευθύνει χαιρετισμό προς τα παρευρισκόμενα στη Γενική Συνέλευση μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εύχεται ευόδωση των σκοπών της και εισέρχεται στην 

εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

 

{…} 

 

Θέμα 5ο: Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας – Τροποποίηση του Καταστατικού. 

 

Η Πρόεδρος εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την κατ’ άρθρο 29 του Ν. 4548/2018 μείωση του 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι έξι εκατομμυρίων είκοσι τριών ευρώ και 

είκοσι τεσσάρων λεπτών του ευρώ (26.000.023,24 €) με αντίστοιχη ακύρωση 44.067.836 μετοχών, 
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προκειμένου το αποδεσμευόμενο από την μείωση ενεργητικό της Εταιρείας να καταβληθεί λόγω 

υπερβάλλουσας ρευστότητας στους μετόχους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό 

κεφάλαιο αυτής. Έτσι, κατόπιν της προτεινόμενης μείωσης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 

θα ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα ένα ευρώ 

(3.620.771,00 €), διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες (6.136.900) 

ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,59 € η κάθε μία. Προτείνεται, δε, το άρθρο 5 του 

Καταστατικού της Εταιρείας να τροποποιηθεί αντιστοίχως, λόγω της μείωσης αυτής, και να 

διαμορφωθεί ως εξής: 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες επτακόσια 

εβδομήντα ένα ευρώ (3.620.771,00 €), διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες 

(6.136.900) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,59 € η κάθε μία. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ανωτέρω ποσό ως εξής: 

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό των 20.000.000 δραχμών (ή 58.694,05 Ευρώ) 

διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών (ή 2,93 Ευρώ) έκαστη.  

2. Με την από 3.7.2001 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 

της Εταιρείας κατά το ποσό των 8.000.000.000 δραχμών με την έκδοση 8.000.000 ονομαστικών μετοχών αξίας 1.000 

δραχμών έκαστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των οκτώ δισεκατομμυρίων είκοσι 

εκατομμυρίων (8.020.000.000) δραχμών (ή 23.536.316,95 Ευρώ) διαιρούμενο σε 8.020.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 

1.000 δραχμών (ή 2,93 ευρώ) έκαστη. 

3. Με την από 10.09.2002 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης αποφασίστηκαν: α) η μετατροπή της ονομαστικής 

αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 1.000 Δραχμές σε 2,93 Ευρώ η κάθε μία με παράλληλη μείωση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 37.716,95 Ευρώ, το οποίο ήχθη σε ειδικό αποθεματικό «Διαφορά από 

μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ» και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των 

23.498.600,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 8.020.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ η κάθε μία και β) η αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα (2.930) Ευρώ, με την έκδοση 

χιλίων (1.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93 Ευρώ και τιμή διαθέσεως εκάστης σαράντα 

τέσσερις χιλιάδες (44.000) Ευρώ. H διαφορά που προέκυψε από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, εκ ποσού 

σαράντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων εβδομήντα (43.997.070) Ευρώ ήχθη σε πίστωση του 

λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε 

στο ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων μίας χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα (23.501.530) Ευρώ, 

διαιρούμενο σε οκτώ εκατομμύρια είκοσι μία χιλιάδες (8.021.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 

2,93 Ευρώ. 

4. Με την από 22.10.2002 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 

της Εταιρείας κατά το ποσό των σαράντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων 

ενενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών του ευρώ (€49.999.998,78). Το ποσό της αύξησης αυτής θα 

καλυπτόταν με καταβολή μετρητών και έκδοση δέκα επτά εκατομμυρίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων 

σαράντα έξι (17.064.846) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93 Ευρώ σε τιμή διαθέσεως 

εκάστης 2,93 ευρώ. Όμως, με την από 21.03.2003 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης αποφασίσθηκαν: α) η 

ανάκληση της ανωτέρω απόφασης της από 22.10.2002 έκτακτης γενικής συνέλευσης περί αύξησης του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας και β) η εκ νέου αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των σαράντα 

εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα οκτώ 

λεπτών του ευρώ (€ 49.999.998,78), με καταβολή μετρητών και έκδοση δέκα επτά εκατομμυρίων εξήντα τεσσάρων 

χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα έξι (17.064.846) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93ευρώ. 

Κατόπιν της από 1.07.2003 πιστοποίησης από το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας κατά το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (30.000.000,44 €) και 

της από 27.08.2003 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των Μετόχων η οποία τροποποίησε την από 21.03.2003 
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απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια ευρώ και σαράντα 

τέσσερα λεπτά του ευρώ (30.000.000,44 €) με την έκδοση δέκα εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων 

εννιακοσίων οκτώ (10.238.908) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία. Κατόπιν της από 

21.1.2004 πιστοποίησης από το Διοικητικό Συμβούλιο περί μη καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και 

της από 18.2.2004 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των Μετόχων η οποία τροποποίησε την από 27.8.2003 

απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο παρέμεινε στα πενήντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες 

μία χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (53.501.530,44 €) διαιρούμενο σε δέκα 

οκτώ εκατομμύρια διακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες οκτώ (18.259.908) μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 

ευρώ η κάθε μία. Με την ίδια απόφαση της από 18.2.2004 έκτακτης γενικής συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ 

(30.000.000,44 €) με την έκδοση δέκα εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων οκτώ (10.238.908) 

νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία. Κατόπιν της από 22.3.2004 πιστοποίησης από το 

Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων δύο 

χιλιάδων ενενήντα εννέα και πενήντα έξι λεπτών του ευρώ (8.002.099,56 €), η από 17.5.2004 απόφαση της έκτακτης 

γενικής συνέλευσης των Μετόχων τροποποίησε την από 18.2.2004 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης. Έτσι το 

μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εξήντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες τρεις χιλιάδες εξακόσια τριάντα ευρώ 

(€ 61.503.630) διαιρούμενο σε είκοσι εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες (20.991.000) ονομαστικές μετοχές 

ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία. 

5. Με την από 23.12.2004 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 

κατά το ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα χιλιάδων πέντε ευρώ και τριάντα λεπτών του ευρώ 

(15.890.005,30 €) με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων δέκα (5.423.210) 

νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε 

σε εβδομήντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες τριάντα πέντε ευρώ και τρία λεπτά του 

ευρώ (77.393.635,30 €), διαιρούμενο σε είκοσι έξι εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες δέκα 

(26.414.210) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία. 

6. Με την από 18.8.2006 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 

της Εταιρείας κατά το ποσό των σαράντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα εννιά χιλιάδων τριακοσίων τεσσάρων 

ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ (43,319,304.40 €). Το ποσό της αυξήσεως αυτής καλύφθηκε με ισόποση 

κεφαλαιοποίηση υφισταμένου αποθεματικού και ειδικότερα του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών με ποσό υπέρ το 

άρτιο και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μιας από τις υφιστάμενες 26.414.210 μετοχές κατά 1,64 €, από 2,93 € σε 

4,57€. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εκατόν είκοσι εκατομμύρια επτακόσιες δώδεκα χιλιάδες 

εννιακόσια τριάντα εννέα ευρώ και εβδομήντα  λεπτά του ευρώ (120.712.939,70 €), διαιρούμενο σε είκοσι έξι 

εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες δέκα (26.414.210) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 

4,57 ευρώ η κάθε μία. 

7. Με την από 7.11.2006 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου 

της Εταιρείας κατά ποσό εκατόν πέντε εκατομμυρίων εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και 

ογδόντα λεπτών του ευρώ (105.128.555,80 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 

ποσό 3,98€ από 4,57 € σε 0,59 € προκειμένου το αποδεσμευόμενο από τη μείωση ενεργητικό της Εταιρείας να 

καταβληθεί της μετρητοίς λόγω υπερβάλλουσας ρευστότητας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο 

μετοχικό κεφάλαιο αυτής. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δεκαπέντε εκατομμύρια πεντακόσιες 

ογδόντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά του ευρώ (15.584.383,90 €), διαιρούμενο σε 

είκοσι έξι εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες δέκα (26.414.210) ονομαστικές μετοχές 

ονομαστικής αξίας 0,59 € η κάθε μία. 

8. Με την από 2.11.2007 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου 

της Εταιρείας κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα εννέα 

ευρώ και εξήντα έξι λεπτών του ευρώ (10.389.589,66 €) με αντίστοιχη ακύρωση 17.609.474 μετοχών, προκειμένου το 

αποδεσμευόμενο από την μείωση ενεργητικό της Εταιρείας να καταβληθεί λόγω υπερβάλλουσας ρευστότητας στους 

μετόχους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 

ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερεις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι τέσσερα 

λεπτά του ευρώ (5.194.794,24 €), διαιρούμενο σε οχτώ εκατομμύρια οχτακόσιες τέσσερεις χιλιάδες επτακόσιες τριάντα 

έξι (8.804.736) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,59 € η κάθε μία. 
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9. Με την από 26.09.2018 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 

της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ 

(€24.426.000,00) με την έκδοση σαράντα ενός εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (41.400.000) νέων ονομαστικών 

μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,59 € η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε είκοσι εννέα 

εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά του ευρώ 

(€29.620.794,24), διαιρούμενο σε πενήντα εκατομμύρια διακόσιες τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες τριάντα έξι (50.204.736) 

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,59 € η κάθε μία. 

10. Με την από 10.6.2020 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου 

της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι έξι εκατομμυρίων είκοσι τριών ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών του ευρώ 

(26.000.023,24 €) με αντίστοιχη ακύρωση 44.067.836 μετοχών, προκειμένου το αποδεσμευόμενο από την μείωση 

ενεργητικό της Εταιρείας να καταβληθεί λόγω υπερβάλλουσας ρευστότητας στους μετόχους κατά τον λόγο της 

συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τρία εκατομμύρια 

εξακόσιες είκοσι χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα ένα ευρώ (3.620.771,00 €), διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια εκατόν 

τριάντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες (6.136.900) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,59 € η κάθε μία. 

Η Γενική Συνέλευση, μετά από συζήτηση, ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την Πρόταση της Προέδρου 

και αποφασίζει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι έξι 

εκατομμυρίων είκοσι τριών ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών του ευρώ (26.000.023,24 €) με 

αντίστοιχη ακύρωση 44.067.836 μετοχών, προκειμένου το αποδεσμευόμενο από την μείωση ενεργητικό 

της Εταιρείας να καταβληθεί λόγω υπερβάλλουσας ρευστότητας στους μετόχους κατά τον λόγο της 

συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται 

πλέον σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα ένα ευρώ (3.620.771,00 €), 

διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες (6.136.900) ονομαστικές 

μετοχές ονομαστικής αξίας 0,59 € η κάθε μία. Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την 

Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ανωτέρω προτείνεται και εξουσιοδοτεί 

την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να προβεί στις κατά νόμο Ενέργειες για την 

κωδικοποίηση του Καταστατικού και την καταχώρισή του στις αρμόδιες αρχές. 

 

  

Θέμα 6ο: Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις. 

 

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις. 

 

Αφού δεν υπήρξε άλλο θέμα προς συζήτηση ούτε υποβλήθηκε οποιαδήποτε αντίρρηση, αναφορά ή 

παρατήρηση, λύεται η συνεδρίαση και προς βεβαίωση υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως: 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 

Κωνσταντίνα Καρατοπούζη                     Βασίλειος Μπαλούμης 
 

 

 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

από το Βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας 

Μαρούσι, αυθημερόν 
 

 

 
 

 

 
 

Κωνσταντίνα Καρατοπούζη 
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Πρόεδρος Δ.Σ. 


