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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 

  
 

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ελεκεξώλεη ην επελδπηηθό θνηλό, όηη ηελ 18ε Ινπλίνπ 2018 εκέξα Δεπηέξα 

θαη ώξα 11:00 π.κ. έιαβε ρώξα ε Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο Εηαηξείαο 

ζην Φξεκαηηζηήξην Αζελώλ, Λεσθ. Αζελώλ 110, Αζήλα, ζηελ νπνία παξεπξέζεθαλ 82 

Μέηνρνη, θάηνρνη 82.008.745 κεηνρώλ, εθπξνζσπώληαο ην 77,00% ηνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ. 

 

Η Γεληθή Σπλέιεπζε: 

 

-Ελέθξηλε ηηο Αηνκηθέο θαη Ελνπνηεκέλεο Εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ΕΥΔΑΠ 

Α.Ε., ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα θαη ηα Δηεζλή Πξόηππα 

Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Φ.Α.) ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01.01.2017 έσο 

31.12.2017, ηεο Έθζεζεο Δηαρείξηζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΕΥΔΑΠ Α.Ε. θαη 

ηεο επ’ απηώλ Έθζεζεο Ειέγρνπ ησλ Οξθσηώλ Ειεγθηώλ Λνγηζηώλ ηεο ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 

 

-Απήιιαμε ηα Μέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΕΥΔΑΠ Α.Ε. θαη ηνπο Ειεγθηέο από 

θάζε επζύλε γηα απνδεκίσζε, γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 01.01.2017-31.12.2017. 

 

-Ελέθξηλε ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο ρξήζεο 2017, ύςνπο 0,20 επξώ αλά κεηνρή κεηθηό, 
ήηνη θαζαξό πνζό 0,17 επξώ αλά κεηνρή, κεηά ηελ παξαθξάηεζε θόξνπ 15% (0,03 

επξώ αλά κεηνρή) ζύκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ Ν.4389/2016 (όπσο ηζρύεη ζήκεξα). Τν 

πνζό κεξίζκαηνο πνπ ζα δηαλεκεζεί ζηνπο κεηόρνπο αλέξρεηαη ζε 21.300.000 επξώ. 

Καζόξηζε σο δηθαηνύρνπο ηνπο θαηόρνπο κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζην Σ.Α.Τ. (Record date) ηελ 25ε Ινπλίνπ 2018. Ηκεξνκελία απνθνπήο δηθαηώκαηνο 

νξίδεηαη ε 22ε Ινπλίνπ 2018. Η  πιεξσκή  ηνπ κεξίζκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 29ε 

Ινπλίνπ 2018 ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ν Καλνληζκόο ηνπ 

Φξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ. 

 

-Ελέθξηλε ηηο θαηαβιεζείζεο ακνηβέο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ 

Δηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ ηεο ΕΥΔΑΠ Α.Ε. γηα ην έηνο 2017, απνινγηζηηθά γηα ην ρξνληθό 

δηάζηεκα από 01.07.2017 έσο 30.06.2018 θαζώο θαη ηελ πξνέγθξηζε ησλ ακνηβώλ ηνπο 

γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 01.07.2018 έσο 30.06.2019. 

 

-Ελέθξηλε ηηο θαηαβιεζείζεο ακνηβέο θαη απνδεκηώζεηο ησλ Μειώλ θαη ηεο Γξακκαηέαο 

ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ησλ Μειώλ Επηηξνπήο Ειέγρνπ, ησλ Δηεπζπληή Ννκηθώλ 

Υπεξεζηώλ θαη Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ηεο ΕΥΔΑΠ Α.Ε. γηα ην έηνο 2017, απνινγηζηηθά γηα 

ην ρξνληθό δηάζηεκα από 01.07.2017 έσο 30.06.2018 θαζώο θαη πξνέγθξηζε ακνηβώλ θαη 

απνδεκηώζεώλ ηνπο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 01.07.2018 έσο 30.06.2019. 

  

-Επέιεμε ηελ Ειεγθηηθή Εηαηξεία  «Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Οξθσηνί Λνγηζηέο» θαη εμέιεμε σο 

Ταθηηθνύο Οξθσηνύο Ειεγθηέο-Λνγηζηέο ηνπο θ.θ. Επζηξάηην Παπαξίδε (Α.Μ.ΣΟΕΛ 

14351) θαη Δεκήηξην Σηαύξνπ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14791) θαη σο Αλαπιεξσκαηηθνύο Οξθσηνύο 

Ειεγθηέο ηελ θα Αζελά Κεξακηηδή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 29421) θαη ηνλ θ. Δηνλύζην 

Παπαγεσξγαθόπνπιν (Α.Μ. ΣΟΕΛ 37221) γηα ηελ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ηνπ 2018, ελώ 

ελέθξηλε ηελ ακνηβή ηνπο γηα ηνλ έιεγρν ησλ Εηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηνπ 

2018, γηα ηελ επηζθόπεζε ησλ Ελδηάκεζσλ Σπλνπηηθώλ Εμακεληαίσλ Οηθνλνκηθώλ 

Καηαζηάζεσλ θαη γηα ηελ ρνξήγεζε Φνξνινγηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ ηεο ρξήζεο ηνπ 2018.  
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- Επηθύξσζε ηε κε άζθεζε δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο ηεο ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ζηελ αύμεζε ηνπ 

κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Attica Bank. 

 

-Εμέιεμε ηνλ θ. Σηαπξνπιάθε Μηραήι σο πξόεδξν ηεο Επηηξνπήο Ειέγρνπ, θαη ηνπο θ.θ. 

Πνπιηάζε Αιέμαλδξν θαη ηνλ  Καξδάξα Ισάλλε σο Μέιε ηεο Επηηξνπήο Ειέγρνπ ηεο 

ΕΥΔΑΠ Α.Ε.. 

 

- Τέινο, επηθύξσζε  ηελ Τξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο ΕΥΔΑΠ Α.Ε..  

Τν ηξνπνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο:  

https://www.eydap.gr/userfiles/c3c4382d-a658-4d79-b9e2-

ecff7ddd9b76/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%

A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%202018.pdf  

 

https://www.eydap.gr/userfiles/c3c4382d-a658-4d79-b9e2-ecff7ddd9b76/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%202018.pdf
https://www.eydap.gr/userfiles/c3c4382d-a658-4d79-b9e2-ecff7ddd9b76/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%202018.pdf
https://www.eydap.gr/userfiles/c3c4382d-a658-4d79-b9e2-ecff7ddd9b76/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%202018.pdf

