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ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΒΛΙΟΤ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΠ΄ ΑΡΙΘΜΟΝ 31 

ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 

ΣΟΤ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤ ΜΕΣΟΧΟΤ (Σ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.) 

Σης Α.Ε. με την επωνυμία : 

«ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΕΝΟ ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ Α.Ε.» 

Σης 19ης Νοεμβρίου 2021 

 

την Αθήνα σήμερα την 19η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 14.00πμ, συνήλθε αυτοκλήτως, στα γραφεία του Σαμείου Αξιοποίησης 

Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε., Καραγεώργη ερβίας 6 105 62 

Αθήνα, η Σακτική Γενική υνέλευση του μοναδικού μετόχου της Ανώνυμης 

Εταιρίας με την Επωνυμία: «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΕΝΟ ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ 

Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.», ήτοι του Σαμείου Αξιοποίησης 

Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΣΑΙΠΕΔ), με θέματα Ημερήσιας 

Διάταξης: 
 
1. Έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας για την 19η 

εταιρική χρήση (01/01/2020 – 31/12/2020) 

2. Διάθεση Ετησίων Κερδών και απόφαση περί διανομής μερίσματος 

στους μετόχους της Εταιρείας  

3. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της υνολικής Διαχείρισης 

του Διοικητικού υμβουλίου για τη 19η εταιρική χρήση (2020) και 

απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 

117 του ν. 4548/2018 

4. Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του 

Δ. της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της 19ης εταιρικής χρήσης (2020) 

και προέγκριση αμοιβών – αποζημιώσεων που θα καταβληθούν κατά 

την επόμενη χρήση 

5. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την 20η εταιρική χρήση (2021) και 

έγκριση των αμοιβών τους 

6. Ορισμός εσωτερικού ελεγκτή 

7. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό ύψους Ευρώ 

τριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (€ 3.640,00) σύμφωνα με το άρθρο 

29 του ν. 4548/2018 – Σροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 

(Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρείας 

8. Διαίρεση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε κοινές 

ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1) έκαστη – 
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Σροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 4 (Μετοχικό Κεφάλαιο – 

Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρείας 

9. Σροποποίηση άρθρου 8 παρ. 2 περ. ιδ) του Καταστατικού της Εταιρείας 

  

 

Σην προσωρινή προεδρία ανέλαβε, σύμφωνα με το καταστατικό η 

Πρόεδρος του Δ.. της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. κα Ρεγγίνα Δηλαβέρη. 

Η προσωρινός Πρόεδρος διαπίστωσε τα εξής: 

 Ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Καταστατικού της Ο.Λ.ΗΓ. 

Α.Ε., η συνεδρίαση της Γενικής υνέλευσης μπορεί να διεξαχθεί στην έδρα 

του μοναδικού μετόχου (ΣΑΙΠΕΔ). 

 Ότι μετά από τον σχετικό έλεγχο των παραστατικών εγγράφων 

διαπιστώθηκε ότι η Γενική υνέλευση  συγκροτείται νομίμως και ευρίσκεται 

σε απαρτία εφόσον  ο μοναδικός μέτοχος παρίσταται νομίμως 

εκπροσωπούμενος από τον κ. Δημήτριο Πολίτη του Ιωάννη, (ΑΔΣ. : ΑΟ 

538157/09.11.2020, εκδόσεως Σ.Α. Υιλοθέης - Χυχικού) Διευθύνοντα 

ύμβουλο του Διοικητικού υμβουλίου του ΣΑΙΠΕΔ, δυνάμει του άρθρου 3 

παρ. 5 του ν. 3986/2011, που εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων της 

εταιρείας και ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο και κατά συνέπεια ουδείς έχει 

αντίρρηση στην πραγματοποίηση της υνέλευσης και τη λήψη αποφάσεων.  

τη συνέχεια η Γενική υνέλευση προχώρησε στην εκλογή του 

οριστικού Προεδρείου εκλέγοντας  ως Πρόεδρο αυτής την κα Ρεγγίνα 

Δηλαβέρη. Η Πρόεδρος ορίζει τον κ. Ευάγγελο Βεγίρη ως γραμματέα της 

Γενικής υνέλευσης. 

Μετά την εκλογή οι εκλεγέντες καταλαμβάνουν τις θέσεις τους για να 

συνεχισθεί η Σακτική Γενική υνέλευση, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις 

επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης...... 

......... 

 

ΘΕΜΑ 7ο :  Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό ύψους 

Ευρώ τριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (€ 3.640,00) σύμφωνα 

με το άρθρο 29 του ν. 4548/2018 – Σροποποίηση της παραγράφου 

1 του άρθρου 4 (Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές) του Καταστατικού 

της Εταιρείας.  

 

Η Πρόεδρος της Γενικής υνέλευσης εγχειρίζει στον εκπρόσωπο του 

Μετόχου τα ακόλουθα έγγραφα: 

1. Σον ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 
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2. Σο ισχύον Καταστατικού της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ανέρχεται σε € 

9.783.640,00 αποτελούμενο από μία ονομαστική μετοχή ονομαστικής 

αξίας € 9.783.640,00.  

2. Σην από 13.7.2020 Πρόσκλησης Τποβολής Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος (Αριθ. Προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 135-333596, 

ΑΔΑΜ Προκήρυξης ΚΗΔΜΗ: 20PROC007042519 και ΑΔΑΜ 

Διακήρυξης ΚΗΜΔΗ 20PROC007044230), όπως τροποποιήθηκε 

δυνάμει της από 29.9.2020 παράτασης αυτής (Αριθ. Διορθωτικής 

Προκήρυξης (Corrigendum) στην ΕΕ S: 2020/S 189-457396 και 

ΑΔΑΜ Σροποποίησης Προκήρυξης ΚΗΜΔΗ: 20PROC007391184).    

 

είναι πρόσφορο να μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ποσό 

ύψους τριών χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (€ 3.600,00) σύμφωνα με το άρθρο 29 

του ν. 4548/2018, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέλθει € 

9.780.000, προκειμένου ακολούθως να διαιρεθεί σε 9.780.000 κοινές 

ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 1 έκαστη.  

 

Η Γενική υνέλευση αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω  

 

 Αποφασίζει ομόφωνα : 

 

Μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ποσό ύψους ευρώ τριών 

χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (€ 3.640,00) σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 

4548/2018 με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της υφιστάμενης 

μετοχής της Εταιρείας.  

 

Σροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Καταστατικού της 

Εταιρείας, στο τέλος της οποίας προστίθεται το εξής:  

 

«Με απόφαση της από 19/11/2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 

Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά ποσό ύψους τριών 

χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (€ 3.640,00) σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 

4548/2018. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε εννέα 

εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (€ 9.780.000,00).»  
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υνεπώς η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Καταστατικού διαμορφώνεται ως 

ακολούθως:  

«Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε εννιά εκατομμύρια εφτακόσιες 

ογδόντα τρεις χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ (€9.783.640,00) και καλύφθηκε με την 

εισφορά σε είδος της περιουσίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Λιμενικό 

Ταμείο Ηγουμενίτσας όπως την εκτίμησε η επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 

2190/1920. Με απόφαση της από 19/11/2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά ποσό ύψους 

τριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (€ 3.640,00) σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 

4548/2018. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε εννέα 

εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (€ 9.780.000,00).» 

 

Σο ποσό που θα προκύψει από την ως άνω μείωση μετοχικού κεφαλαίου, 

καταβάλλεται στον μέτοχο της Εταιρείας, υπό την τήρηση των προϋποθέσεων 

του άρθρου 30 του ν. 4548/2018, ώστε ακολούθως να αποδοθεί στον ειδικό 

λογαριασμό της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 4603/2012 (Α`71) με την 

ονομασία «Ελληνικό Δημόσιο (ΕΔ) Εισπράξεις και Πληρωμές για την 

εξυπηρέτηση του Δημοσίου Φρέους», σύμφωνα με τις παρ. 12 και 14 του 

άρθρου 6 του ν. 3986/2011, όπως ισχύουν. ..... 
............ 

  

Μετά τη συζήτηση και τις αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας 

Διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση της Σακτική Γενικής υνέλευσης και το 

παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακόλουθα:  

 

           Η ΠΡΟΕΔΡΟ της Γ..                                             Ο ΜΕΣΟΧΟ 

         

           ΡΕΓΓΙΝΑ ΔΗΛΑΒΕΡΗ                                        ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΟΛΙΣΗ 

 

 

O ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  

 

ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΒΕΓΙΡΗ 


