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ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  
Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 

της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 
της 27ης Σεπτεμβρίου 2018 

 
Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως 

1. Ειδική έγκριση, κατ’ άρθρο 23α  παρ.2 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων πωλήσεως 
ακινήτων μεταξύ  της θυγατρικής εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. και προσώπων υπαγομένων στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 23α  παρ.2 Κ.Ν 2190/1920.  

2. Διάφορες ανακοινώσεις. 
 

Θέμα1ο: Ειδική έγκριση, κατ’ άρθρο 23α  παρ.2 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη 
συμβάσεων πωλήσεως ακινήτων μεταξύ  της θυγατρικής εταιρείας ΠΟΡΤΟ 
ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. και προσώπων υπαγομένων στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 23α  
παρ.2 Κ.Ν 2190/1920. 

 
Επί του θέματος αυτού το Δ.Σ. ενημερώνει:  
Η Θυγατρική εταιρεία ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., της οποίας βασικός μέτοχος με ποσοστό 

88,42% είναι η εταιρεία μας, προκειμένου να ενισχύσει την ρευστότητά της, προτείνει την 
πώληση των ακόλουθων καθέτων ιδιοκτησιών με τα επ’ αυτών κτίσματα ημιτελούς 
κατασκευής (για κάποια απλώς έχει ολοκληρωθεί η αδειοδότηση χωρις να έχει γίνει έναρξη της 
κατασκευής τους, ενώ τα υπόλοιπα είναι ημιτελή σε διάφορα στάδια κατασκευής) : 

•  Δεκαέξη (16) κτίσματα – τουριστικά καταλύματα ισογείου και Α΄ ορόφου με την 
ονομασία ΜΕΛΤΕΜΙ Ι με τιμή πώλησης €1.020.000,00 

•  Οκτώ (8) κτίσματα – τουριστικά καταλύματα ισογείου, Α΄, Β’ και Γ’ ορόφου με την 
ονομασία ΑΡΤΕΜΙΣ ΙΙ με τιμή πώλησης €565.000,00 

• Είκοσι ένα (21) κτίσματα – τουριστικά καταλύματα ισογείου, Α΄και Β΄ορόφου με 
την ονομασία ΕΡΑΤΩ ΙΙ με τιμή πώλησης €1.150.000,00 

• Πέντε (5) κτίσματα – τουριστικά καταλύματα ισογείου και Α΄ ορόφου με την 
ονομασία «ΚΑΛΥΒΕΣ» με τιμή πώλησης €400.000,00 

 
Με εξαίρεση τα κτίσματα – τουριστικά καταλύματα στην περιοχή Καλύβες που είναι 

αποπερατωμένα, οι αγοραστές έχουν υποσχεθεί την αποπεράτωση των ακινήτων σε εύλογο 
χρονικό διάστημα, οπότε πέραν της ενίσχυσης της ρευστότητας τα συγκεκριμένα ακίνητα που 
βρίσκονται πέριξ της μαρίνας στο συγκρότητα του ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ στη Σιθωνία – Νέου 
Μαρμαρά Χαλικδικής θα πάψουν να δημιουργούν αρνητική εικόνα δεδομένης της ημιτελούς 
κατασκευής τους. 

 
 

Θέμα2ο: Διάφορες ανακοινώσεις. 
 

Επί του θέματος αυτού το Δ.Σ. ανακοινώνει ότι μετά την απώλεια της μη εκτελεστικής Α΄ 
Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Ζωής Στέγγου, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 19 
Ιουλίου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στην συνεδρίασή της 23/07/2018 
αποφάσισε παμψηφεί, να παραμείνει αμετάβλητη η εκπροσώπηση της Εταιρείας, από τα 
ορισθέντα από την συνεδρίασή του, της 18/7/2018, μέλη του, για την άσκηση όλων των 
αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων αυτού, που απορρέουν από τα άρθρα 15 και 16 του καταστατικού 
της εταιρείας. 


