
 

 
  

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
  

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 

της 27/6/2013 
 

Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως  
  

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και 
ενοποιημένη βάση της χρήσης 2012 και της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ως 
και της εκθέσεως ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή 
από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012 σε εταιρική και 
ενοποιημένη βάση. 

3. Κύρωση απόφασης του Δ.Σ. για εκλογή νέου εκτελεστικού μέλους, ανασυγκρότηση 
σε σώμα, και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης. 

4. Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδίως αυτών που 
αφορούν στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του Ομίλου κατά τη λήξη της κλειομένης 
χρήσης και έγκριση των σχετικών διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης. 

5. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών, μέλους του Σώματος Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ως και την έκδοση του 
αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2013 και 
καθορισμός της αμοιβής τους, βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου κατ’ 
άρθρο 37 Ν. 3693/2008. 

6.   Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 
7.   Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 Ν. 3693/2008. 
8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920 όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 32 Ν. 3604/2007, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
ή και σε διευθυντές αυτής, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της 
εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που 
υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως 
ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.  

9. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2012 καθώς και προέγκριση 
αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2013, βάσει της διάταξης του άρθρου 
24 παρ. 2 του K.N. 2190/1920. 

10. Ειδική έγκριση, κατ’ άρθρο 23Α παρ.2 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων 
μεταξύ αφενός της εταιρείας και των θυγατρικών της και αφετέρου των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των συζύγων και των 
συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς 
και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω. 

11. Ειδική έγκριση για την παροχή εταιρικής εγγύησης της υπέρ θυγατρικών εταιρειών, 
κατ’ άρθρο 23α παρ. 1β & 5 Κ.Ν. 2190/1920. 

12. Παροχή εγγύησης υπέρ της θυγατρικής εταιρείας «ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.» για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εκ της σύμβασης μεταβίβασης των δικαιωμάτων χρήσης και 



 

 
  

 

εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα Πυθαγορείου Σάμου προς την εταιρεία «ΣΑΜΟΣ 
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε» και έγκριση της ως άνω σύμβασης. 

13. Εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης υπέρ της τραπεζικής εταιρείας «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επί ιδιοκτησιών της θυγατρικής εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. σε 
εξασφάλιση απαιτήσεων της ως άνω τραπεζικής εταιρείας από συμβάσεις πιστώσεως καθώς και 
συμβάσεις εγγυητικών επιστολών  που έχει καταρτίσει με την ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. 

14. Διάφορες ανακοινώσεις. 
 

Θέμα1ο 

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και 
ενοποιημένη βάση της χρήσης από 2012 και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού 
Συμβουλίου ως και της εκθέσεως του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή.  

  
Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους 

μετόχους και υποβάλει προς έγκριση τις ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, Οικονομικές 
Καταστάσεις της εταιρείας, χρήσης 1/1/2012-31/12/2012, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με 
τους όρους και τις λοιπές διατάξεις που προβλέπονται από τους κανόνες και το πλαίσιο 
εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π) και οι οποίες έχουν ως εξής:  

 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

404.174 437.575 4.113 4.690

5.728 9.990 - 2

15.000 13.387 2.236 2.416

44.242 25.055 278.495 308.932

469.144 486.007 284.844 316.040

5.795 6.453 - -

20.347 10.810 611 7.562

25.700 58.582 1.316 2.699

5.218 4.253 418 311

57.060 80.098 2.345 10.572

526.204 566.105 287.189 326.612

165.625 165.625 165.625 165.625

107.633 148.819 97.297 122.897

273.258 314.444 262.922 288.522

83.282 84.554 - -

356.540 398.998 262.922 288.522

6.039 7.494 1.198 1.267

94.223 100.091 18.199 24.739

100.262 107.585 19.397 26.006

12.761 14.348 1.803 2.233

19.208 20.256 1.040 4.650

1.000 1.025 - -

36.433 23.893 2.027 5.201

69.402 59.522 4.870 12.084

169.664 167.107 24.267 38.090

526.204 566.105 287.189 326.612

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε '000 €)

Αποθέματα

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (γ)=(α)+(β)

Μετοχικό Κεφάλαιο

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Επενδύσεις και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Απαιτήσεις από πελάτες

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Επενδύσεις σε ακίνητα

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρείας (α)

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Οφειλές προς προμηθευτές

Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων

 
 



 

 
  

 

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

5.874 27.903 0 0

1.489 1.836 0 0

20.991 24.449 924 1.464

(14.450) (7.785) 253 880

(26.531) (9.740) 1.197 (1.497)

(35.495) (19.200) 266 (1.122)

5.786 (1.112) 5 60

(29.709) (20.312) 271 (1.062)

(23.352) (16.000) 271 (1.062)

(6.357) (4.312) 0 0

0 0 (32.129) (30.920)

0 0 6.482 5.711

(15.765) (32.596) (272) 0

3.105 6.519 55 0

0 143 0 0

0 44 0 0

0 (717) 0 0

(12.749) (26.633) (25.871) (25.202)

(42.458) (46.945) (25.600) (26.264)

Ιδιοκτήτες της μητρικής (41.186) (38.873) (25.600) (26.264)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (1.272) (8.072) - -

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε € / μετοχή) (0,7050) (0,4830) 0,0082 (0,0321)

(12.905) 6.097 1.297 (1.393)

Κατανέμονται σε :

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
συνολικών αποσβέσεων

7(7)(26)

Μεταφορά ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων σε επενδυτικά

(89)

Λοιπά Συνολικά Έσοδα χρήσης μετά φόρων (B)

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα χρήσης μετά από φόρους (A+B)

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους

Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του εξωτερικού

Επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση

Αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικού χρηματ. στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση

Επανεκτίμηση ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων σε εύλογες αξίες

Αναβαλλόμενη φορολογία από επανεκτίμηση ιδιοχρ/νων παγίων σε εύλογες αξίες

Λοιπές προσαρμογές

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Ιδιοκτήτες της μητρικής

Κατανέμονται σε:

Αναβαλλόμενη φορολογία από μεταφορά ιδιοχρησιμοποιούμενων

Καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων (A)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε '000 €)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πωλήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Πωλήσεις αγαθών

Μείον φόροι

Παροχή υπηρεσιών

Μικτά κέρδη (ζημιές)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων

 
 



 

 
  

 

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (35.495) (19.200) 266 (1.122)

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 15.571 17.841 100 104

Προβλέψεις - Απομειώσεις 637 4 0 21

Κέρδη /(ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές (117) (400) 0 22

Κέρδη /(ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων (12) (53) 0 0

(Κέρδη) / ζημιές από αναπροσαρμογή ομολογιακών δανείων 0 0 966 784

24 0 0 0

Μεταβολή στην υποχρέωση παροχών στο προσωπικό 926 419 7 3

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 4.614 5.385 385 429

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων πάγιου ενεργητικού (1.945) (2.004) 0 0

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 1.948 5.589 444 415

Έσοδα τόκων (1.095) (1.037) (1.384) (1.037)

(Κέρδη) / ζημιές προεξόφλησης μακροπρόθεσμων κατασκευαστικών συμβολαίων 2.619 0 0 0

(Κέρδη) / ζημιές προεξόφλησης μακροπρόθεσμων ενδοεταιρικών υπολοίπων 0 0 520 (227)

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 657 57 0 0

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 6.085 (2.888) 5.857 (2.405)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 12.613 560 (6.782) (1.622)

Εκροή παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης (1.169) (554) (6) 0

Καταβεβλημένοι φόροι (44) (317) 0 0

Συναλλαγματικές διαφορές 325 126 (5) (14)

Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 6.142 3.528 368 (4.649)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (1.017) (1.937) 0 0

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 74 394 0 0

Αγορές-Πωλήσεις χρηματ.στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση (21) (21) 0 1

Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις 191 0 0 0

Ιδιοπαραγωγή ενσώματων παγίων 0 (376) 0 0

Άυξηση μετοχικού κεφαλαίου από μετασχηματισμό 0 0 0 (267)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (773) (1.940) 0 (266)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 3.810 700 2.937 1.295

Εξοφλήσεις δανείων (6.057) (6.589) (3.113) 0

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (302) (669) (73) (64)

Καθαρές πληρωμές/εισπράξεις τόκων (1.803) (2.767) (12) (379)

Α.Μ.Κ.- έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (52) 0 0 0

Μερίσματα Πληρωθέντα 0 (1) 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (4.404) (9.326) (261) 852

965 (7.738) 107 (4.063)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 4.253 11.991 311 4.374

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα τέλους χρήσης 0 0 0 0

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 5.218 4.253 418 311

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε '000 €)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Κέρδη) / ζημιές εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων

 
 



 

 
  

 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

398.998 446.308 288.522 314.784

(29.709) (20.312) 271 (1.062)

0 (222) 0 0

0 (143) 0 0

0 0 (32.129) (30.920)

0 0 6.482 5.712

0 (717) 0 0

(15.765) (32.596) (272) 0

0 143 55 0

0 44 0 0

(89) (26) (7) 8

356.540 398.998 262.922 288.522

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

06.519 0
Αναβαλλόμενη φορολογία από αλλαγή φορολογικού συντελεστή απόσβεσης αποθεματικού 
εύλογης αξίας

3.105

Σύνολο Ιδίων Κεφάλαιων έναρξης χρήσης (01/01/2012 και 01/01/2011)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε '000 €)

Μεταφορά ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων σε επενδυτικά

Επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση

Κέρδη/(ζημιές) της χρήσης μετά από φόρους

Αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικού χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς 
πώληση

Άυξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Θυγατρικών

Επανεκτίμηση ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων σε τρέχουσες αξίες

Σύνολο Ιδίων Κεφάλαιων λήξης χρήσης (31/12/2012 και 31/12/2011)

Πώληση μετοχών θυγατρικής

Λοιπές προσαρμογές

Συναλλαγματικές διαφορές

Αναβαλλόμενη φορολογία από επανεκτίμηση ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων σε εύλογες αξίες

 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

1.454 947

344 0

5.026 25.805

5.517 750

1.372 260

0 0

884 298

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

- Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

- Έισροές

-Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

- Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

- Έκροές

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ.ευρώ

-Υποχρεώσεις

- Απαιτήσεις

1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο Μετοχικό τους Κεφάλαιο, καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους 
στις Ενοποιημένες  Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01/01 - 31/12/2012 παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.3 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου αναφέρονται στη σημείωση 8.3 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.
3. Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν είναι αυτές που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως εφαρμόσθηκαν και κατά την 
προηγούμενη χρήση 2011.
4. Υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και των εταιρειών του ομίλου συνολικού ύψους € 2.360 χιλ.
5. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις του Ομίλου από δικαστικές διεκδικήσεις περιγράφονται αναλυτικά στη σημείωση 8.12 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.
6. Οι συναλλαγές της χρήσης 01/01 - 31/12/2012 και τα υπόλοιπα την 31/12/2012 με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτήν μέρη, αναλύονται στον παρακάτω 
πίνακα και αναλυτικότερα στις σημειώσεις 8.7 και  8.8  της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

7. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης για τον Όμιλο ανερχόταν σε 663 άτομα ενώ για την  αντίστοιχη χρήση του 2011 σε 500. Ο αριθμός 
του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης για την Εταιρεία ανερχόταν σε 4 άτομα όπως και για την αντίστοιχη χρήση του 2011.
8. Ο Όμιλος  έχει σχηματίσει πρόβλεψη ύψους €  1.926 χιλ. για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Οι λοιπές προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις ανέρχονται σωρευτικά σε € 127 χιλ. 
για τον Όμιλο.    
9. Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν κατά την χρήση 2012  περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα Α' της Ετήσιας έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και τα γεγονότα που 
έλαβαν χώρα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού περιγράφονται αναλυτικά στην σημ.10 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.
10. Δεν έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές, εκτιμήσεις, διόρθωση λογιστικού λάθους ή αναταξινομήσεις κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων.

 
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους για το περιεχόμενο της , 

συνοδεύουσας τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. επ’ αυτών 
και των πεπραγμένων της χρήσης έτους 2012, η οποία έχει ως ακολούθως:  

 
Γ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε." 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
Κύριοι Μέτοχοι,  



 

 
  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43α παράγραφος 3, 107 παράγραφος 3 και 136 
παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς επίσης και των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 
2γ,6,7 & 8 του Ν. 3556/2007, και την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
7/448/11.10.2007 άρθρο 2, σας υποβάλλουμε συνημμένα την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, για την κλειόμενη χρήση από 01/01/2012 έως 31/12/2012.  
 
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής καλούμενη 
για λόγους συντομίας ως "Έκθεση"), περιλαμβάνει τις ελεγμένες ενοποιημένες και εταιρικές 
Οικονομικές Καταστάσεις, τις σημειώσεις επ' αυτών ως και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών. 
 
Στην παρούσα "Έκθεση" περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες της Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ A.E. (εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας ως "Εταιρεία" ή "ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ") καθώς και του Ομίλου της "Εταιρείας", χρηματοοικονομικές πληροφορίες που 
στοχεύουν σε μια γενικότερη ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού για την 
οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που 
επήλθαν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012, ως και 
τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις Οικονομικές 
Καταστάσεις της περιόδου αυτής. Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και 
αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η "Εταιρεία" στο μέλλον και παρατίθενται οι 
σημαντικότερες συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με 
αυτόν προσώπων.  
 
Ενόψει δε του ότι από την Εταιρεία συντάσσονται και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η 
παρούσα Έκθεση είναι ενιαία, με κύριο σημείο αναφοράς και τα εταιρικά και τα ενοποιημένα 
οικονομικά δεδομένα της "Εταιρείας" και των συνδεδεμένων προς αυτήν επιχειρήσεων. 
 
Οι θεματικές ενότητες της Έκθεσης και το περιεχόμενο αυτών έχουν ως ακολούθως: 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α' 
Εξελίξεις και Επιδόσεις Περιόδου Αναφοράς  
1. Επισκόπηση Δραστηριοτήτων 
Ο Όμιλος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ, ένας σημαντικός όμιλος στην Ελλάδα, με 
δραστηριότητα τόσο στον κατασκευαστικό όσο και τον τουριστικό τομέα, την χρονιά που 
έληξε την 31/12/2012, αντιμετώπισε, όπως ήταν αναμενόμενο, προβλήματα και δυσκολίες 
κυρίως λόγω της γενικότερης κατάστασης της Ελληνικής οικονομίας και των επιπτώσεων , σε 
αυτήν, της χρηματοοικονομικής κρίσης. 
Μέσα στο 2012, συνεχίσθηκε η σημαντική επιβράδυνση της Ελληνικής οικονομίας, με ρυθμούς 
ύφεσης που πλησίασαν το 6,4% του ΑΕΠ, γεγονός που επιβάρυνε ακόμα περισσότερο την 
επιχειρηματικότητα αλλά και τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα οι βραδείς 
ρυθμοί απορρόφησης της εγκεκριμένης χρηματοδότησης της Ελληνικής οικονομίας, μέσω των 
κονδυλίων που προβλέπονται από το Μνημόνιο, συνέτεινε στην επιδείνωση του οικονομικού 
κλίματος, το περιορισμό των διαθεσίμων κεφαλαίων του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού 
συστήματος αλλά και την μείωση της διάθεσης και απορρόφησης κονδυλίων του Π.Δ.Ε., 
ικανών να ενισχύσουν την οικονομία. Στα πλαίσια αυτά, ο κατασκευαστικός τομέας 



 

 
  

 

επιβραδύνθηκε ακόμα περισσότερο, παρουσιάζοντας ρυθμούς επιβράδυνσης της 
δραστηριότητάς του, σε ποσοστά μεγαλύτερα της μεσοσταθμικής επιβράδυνσης της Ελληνικής 
οικονομίας. Συγχρόνως και ο τουριστικός τομέας δέχθηκε σημαντικούς επηρεασμούς από τη 
γενικότερη οικονομική κατάσταση, επομένως καίτοι παρουσιάσθηκε μια μικρή βελτίωση στην 
τουριστική κίνηση σε πανελλήνιο επίπεδο, αυτή δεν ήταν ικανή να αντιστρέψει τις συνολικές 
γενικότερες αρνητικές επιπτώσεις. 
Η επιτυχής ολοκλήρωση της νέας δανειακής σύμβασης της χώρας, αλλά και η επίσης επιτυχής 
αποφασισθείσα ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών τραπεζών, σε συνάρτηση με τις συνεχείς 
διακηρύξεις της πολιτικής ηγεσίας, όσο και των επικεφαλής της Τρόικα και της Task Force για 
την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης μέτρων ανάπτυξης της εγχώριας οικονομίας, 
δημιουργούν ένα περισσότερο ασφαλές περιβάλλον για το σύνολο της Ελληνικής οικονομίας τα 
επόμενα έτη, βασικός άξονας ανάπτυξης του οποίου, αποτελεί, αναπόφευκτα, η ανάπτυξη τόσο 
του τουριστικού όσο και του κατασκευαστικού κλάδου της χώρας και των επιχειρήσεων αυτού. 
Τα ανωτέρω, δημιουργούν ελπίδες, για την αναστροφή του κλίματος τα επόμενα έτη και την 
επαναφορά της Ελληνικής οικονομίας σε θετικούς αναπτυξιακούς ρυθμούς, γεγονός που θα 
επιδράσει και στην μεγέθυνση του κατασκευαστικού αλλά και του τουριστικού αντικειμένου.  
Σ’ αυτό το οικονομικό περιβάλλον και με τέτοια δεδομένα, ο Όμιλος επικέντρωσε τις 
προσπάθειές του στο να διατηρήσει την θέση του με την χαμηλότερη δυνατή επίπτωση στα 
οικονομικά του μεγέθη, με ταυτόχρονη υλοποίηση μέτρων και δράσεων για μείωση του 
δανεισμού του και εξορθολογισμού του κόστους σε όλα τα επίπεδα. 
Αναλυτικότερα: 
Επειδή εντός του 2012 έληγε η ισχύς του εργοληπτικού πτυχίου Μ.Ε.ΕΠ. ανώτατης (7ης) τάξης 
που κατείχε ο Όμιλος και επειδή ήταν στρατηγική επιλογή της διοίκησης του Ομίλου να 
διατηρηθεί το εργοληπτικό πτυχίο στην ανώτατη τάξη, αποφασίστηκε – σε άμεση συνεργασία 
με τις διοικήσεις των θυγατρικών εταιρειών της μητρικής ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.»ΜΟΧΛΟΣ 
ΑΕ» και «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» – η αναδιάρθρωση του Ομίλου, με στόχο να ικανοποιούνται τα 
ιδιαίτερα δυσμενή (ειδικά την παρούσα περίοδο χρηματοοικονομικής κρίσης) κριτήρια 
κατάταξης του εργοληπτικού πτυχίου στην ανώτατη τάξη. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η 
απόσχιση του τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου των εν εξελίξει δημοσίων έργων (πλην 
των ήδη περαιωμένων) από τη ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. (μαζί με το εργοληπτικό πτυχίο Μ.Ε.ΕΠ.) και η 
συγχώνευσή του (με απορρόφηση) με την – επίσης θυγατρική της εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ 
Α.Ε. Η συγκεκριμένη διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 5.10.2012 όταν εγκρίθηκε από την 
αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής και καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. 
Το νέο εργοληπτικό πτυχίο υπό το όνομα της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. δεν είχε εκδοθεί μέχρι 
31.12.2012 από την αρμόδια προς τούτο διεύθυνση του Υπουργείου ΑΝ.ΑΝ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., ως εκ 
τούτο εξακολουθούσε να φέρει το όνομα της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. Προκειμένου να μη δημιουργείται 
πρόβλημα στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων εξ αυτού του λόγου, η ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. συνέχισε 
να συμμετέχει σε αυτούς, παρ’ όλο που δεν κατείχε πια τμήμα δημοσίων έργων από τις 
5.10.2012, για λογαριασμό όμως της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., η οποία ήταν αυτή που τελικά – σε 
περίπτωση επιτυχούς έκβασης του διαγωνισμού – θα υπέγραφε τη σύμβαση και θα εκτελούσε 
το έργο, όταν εκδιδόταν το νέο πτυχίο υπό το όνομα της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. 
Μετά την ανωτέρω απόσχιση του τμήματος δημοσίων έργων, η ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. δύναται να 
συνεχίζει να κατασκευάζει ιδιωτικά έργα ή δημόσια ως υπεργολάβος του βασικού εργολάβου. 
Το εργοληπτικό πτυχίο 4ης τάξης που κατέχει η θυγατρική ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ.Ε. της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 
δεν επηρεάστηκε από την ανωτέρω απόσχιση. 



 

 
  

 

Μέχρι τις 5.10.2012 που ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία απόσχισης και απορρόφησης, 
η ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. εξακολουθούσε να εκτελεί επιτυχώς τα έργα που είχε αναλάβει, είτε 
αυτοτελώς είτε ως μέλος κοινοπραξίας, ενώ παράλληλα εντός του 2012, είτε αυτοτελώς είτε 
ως μέλος κοινοπραξίας, υπέγραψε και νέες συμβάσεις. 
Η εικόνα της κατασκευαστικής δραστηριότητας, εντός του 2012,του Ομίλου μέσω των 
θυγατρικών « ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ» και μετά την 5/10/2012 «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» εντός του 2012 
ήταν η ακόλουθη: 
Σημαντικότερα υπό εκτέλεση δημόσια έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό: 
1. «ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗ-ΦΛΩΡΙΝΑ-ΝΙΚΗ: ΤΜΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑ- ΝΙΚΗ (50.3)», με αξία 

σύμβασης €54,46 εκατ. (χωρίς Φ.Π.Α.). Το έργο υπεγράφη στις 29.12.2011 από την κοινοπραξία «ΑΚΤΩΡ – 
ΤΕΡΝΑ – ΜΟΧΛΟΣ», στην οποία η ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. κατείχε το 1/3. 

2. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ - 
ΤΕΛΟΣ ΑΚ ΡΟΔΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΘΕ», με αξία σύμβασης €41,79 εκατ. (χωρίς Φ.Π.Α.). Το έργο 
υπεγράφη στις 05.06.2012 αυτοτελώς από τη ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 

3. «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ 1ο (ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΛΙΟΥ ΕΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΓΩΓΟΥ 
ΕΥΠΥΡΙΔΩΝ)», με αξία σύμβασης €59,16 εκατ. (χωρίς Φ.Π.Α.). Το έργο υπεγράφη στις 25.07.2012 από την 
κοινοπραξία «ΑΚΤΩΡ – ΜΟΧΛΟΣ - INTRAKAT», στην οποία η ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. κατείχε το 25%. 

4. «Σύμβαση 5R16, Αποκατάσταση Ε.Ο. Galicea Mare – Calafat στη Ρουμανία, από ΧΛΜ 47+000 έως ΧΛΜ 
84+020», με αξία σύμβασης (μετά από μετατροπή από Ρουμανικό Λέι) €18,15 εκατ. (χωρίς Φ.Π.Α.). Το 
έργο υπεγράφη στις 06.08.2012 αυτοτελώς από τη ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 

5. «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΖΩΝΩΝ Α' ΚΑΙ Β' ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», με αξία σύμβασης €20,66 εκατ. (χωρίς Φ.Π.Α.). Το έργο υπεγράφη στις 20.03.2007 
αυτοτελώς από τη ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 

6. «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΗΣΑΠ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ 
ΑΠΟ ΟΜΟΝΟΙΑ ΕΩΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ», με αξία σύμβασης €79,10 εκατ. (χωρίς Φ.Π.Α.). Το έργο εκτελείται 
από την κατασκευαστική κοινοπραξία «ΑΚΤΩΡ – ΜΟΧΛΟΣ», στην οποία η ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. κατέχει το 30%. 

7. Σημειώνεται τέλος ότι η εταιρεία έχει υπογράψει με την εταιρεία DRAGADOS S.A. σύμβαση για την 
εκτέλεση του έργου «Διάτρηση και προσωρινή υποστήριξη της σήραγγας Τ2 του νέου Αυτοκινητόδρομου 
Κεντρικής Ελλάδος Ε65», αξίας σύμβασης €16,00 εκατ. (χωρίς Φ.Π.Α.), της οποία η εκτέλεση έχει 
ανασταλεί προσωρινά, καθώς έχει σταματήσει η εκτέλεση του άξονα Ε65, όπως και των λοιπών έργων 
παραχώρησης. 

 
Σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις των ανωτέρω αναφερόμενων έργων, 
από τις 5.10.2012, η ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. έχει υποκατασταθεί από την ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. 
Αναφορικά με τα ιδιωτικά εκτελούμενα έργα, τόσο για τη ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. όσο και για την 
θυγατρική της εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ.Ε. βρίσκεται σε εξέλιξη, στις 31.12.2012, το έργο 
«Ανακαίνιση του ξενοδοχείου VILLAGE INN ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ» προϋπολογισμού €12,0 εκατ.  
Εντός της χρήσης του 2012, περαιώθηκαν επιτυχώς οι εργασίες και είτε έχει εκδοθεί είτε είναι 
προς έκδοση η σχετική βεβαίωση περαίωσης για τα έργα: Σιδηροδρομική γραμμή Ικονίου και 
Σιδηροδρομική σήραγγα Αιγίου. 
Σε ότι αφορά το διαγωνισμού της 1/2/2011 για το έργο "Επέκταση κρηπιδώματος 26 του 
σταθμού εμπορευματοκιβωτίων του 6ου προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού 
€151.219.512, στον οποίο η ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. είχε ανακηρυχθεί ανάδοχος, η σύμβαση τελικά δεν 
υπεγράφη, καθώς παρήλθε εξαιρετικά μεγάλο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του 
διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης (είχε οριστεί για 
31.05.2012), με συνέπεια να καταστεί ασύμφορη για την εταιρεία η κατασκευή του έργου. 
Έτσι δεν υπέγραψε τη σχετική σύμβαση, ασκώντας αυτό το δικαίωμά της καθώς είχε ήδη λήξει 
η ισχύς της προσφοράς της. 



 

 
  

 

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων υπό εκτέλεση στο τέλος του 2012 για τον Όμιλο 
ανερχόταν σε περίπου € 46 εκατ. 
• Στον τουριστικό τομέα ο Όμιλος δραστηριοποιείται με την εταιρεία ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., 
ιδιοκτήτρια του ομώνυμου συγκροτήματος στην Σιθωνία Χαλκιδικής και τις λοιπές θυγατρικές 
της, που διαχειρίζονται τις διάφορες δραστηριότητες του συγκροτήματος (4 ξενοδοχεία, 
μαρίνα, γκολφ, καζίνο, οινοποιείο κλπ). Ο Όμιλος την 31/12/2012: 
ü Συνεχίζει να εκτελεί την παρακάτω επένδυση στο εν λόγω συγκρότημα, η οποία έχει 
ενταχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 2601/1998 & 3299/2004 προκειμένου να επιδοτηθεί με 
ποσοστά επιχορήγησης από 30 - 40%: 

ü -Επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ VILLAGE CLUB (νυν ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.), που αφορά 
στον εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση κατηγορίας από 3* σε 5* του ξενοδοχείου VILLAGE CLUB. Η 
συνολική εγκεκριμένη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε € 4,29 εκατ. και η συνολική εγκεκριμένη 
επιχορήγηση του δημοσίου σε ύψος € 1,71 εκατ., ήτοι ποσοστό 40% της εγκεκριμένης δαπάνης του 
έργου. Έως το τέλος του Α' εξαμήνου του 2012 είχε ελεγχθεί η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου 
του έργου από το αρμόδιο όργανο Κ.Ο.Ε. του Υπουργείου και εκκρεμεί ο οικονομικός έλεγχος. 

Αναφορικά με τα νέα επενδυτικά προγράμματα για το συγκρότημα ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ αλλά και 
την Μαρίνα ΣΑΜΟΥ, με σκοπό την υπαγωγή τους στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 
3908/2011 προκειμένου να επιδοτηθούν, ισχύουν τα παρακάτω:  

1. - Επενδυτικό σχέδιο για την Β' φάση του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης του ξενοδοχείου 
VILLAGE INN, υπεβλήθη στις 08/01/2008 στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών από την εταιρεία 
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ VILLAGE CLUB (νυν ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ). Ο προϋπολογισμός του επενδυτικού αυτού 
σχεδίου ανέρχεται σε € 6,24 εκατ. και η δικαιούμενη επιχορήγηση υπολογίζεται σε € 1,84 εκατ. ήτοι 
ποσοστό 29,46% του προϋπολογισμού. Το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο εγκρίθηκε από την αρμόδια 
Γνωμοδοτική Επιτροπή του Υπουργείου με προϋπολογισμό σε € 5,.06 εκατ. και δικαιούμενη 
επιχορήγηση σε € 1,49 εκατ. 

2. Επενδυτικό σχέδιο που αφορά στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό της τουριστικής μαρίνας που 
λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της στο ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ της Χαλκιδικής, προκειμένου αυτό να υπαχθεί 
στις διατάξεις του αναπτυξιακού Ν.3299/2004 υπεβλήθη από την εταιρεία ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ στις 
23/11/2009 στο Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των € 
10,10 εκατ. και η αιτούμενη επιχορήγηση υπολογίζεται στο ποσό € 3,03 εκατ. ήτοι ποσοστό 30% επί 
του ως άνω προϋπολογισμού. Το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο απορρίφθηκε και έχει υποβληθεί αίτηση 
θεραπείας η οποία δεν έχει ακόμη εξετασθεί. 

3. Επενδυτικό Σχέδιο της εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ που αφορά στην αναβάθμιση και 
εκσυγχρονισμό, με αύξηση της παικτικής δυσκολίας, 2ου γκολφ στις εγκαταστάσεις του συγκροτήματος 
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, προκειμένου αυτό να υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού Ν.3299/2004. Το Σχέδιο 
αυτό υπεβλήθη στις 23/01/2010 στο Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛΚΕ). Ο Προϋπολογισμός του 
έργου ανέρχεται στο ποσό των € 20,86 εκατ. και η αιτούμενη επιχορήγηση υπολογίζεται στο ποσό των 
€ 6,26 εκατ., ήτοι ποσοστό 30% επί του ως άνω Προϋπολογισμού. Το Επενδυτικό αυτό Σχέδιο 
απορρίφθηκε και έχει υποβληθεί αίτηση θεραπείας η οποία δεν έχει ακόμη εξετασθεί 

4. - Επενδυτικό σχέδιο που αφορά στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό της τουριστικής μαρίνας  
ΣΑΜΟΥ, προκειμένου αυτό να υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 υπεβλήθη 
από την εταιρεία ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. στις 23/11/2009 στο Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων. Ο 
προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των € 8,28 εκατ. και η αιτούμενη επιχορήγηση 
υπολογίζεται στο ποσό € 2,48 εκατ. ήτοι ποσοστό 30% επί του ως άνω προϋπολογισμού. Το εν λόγω 
επενδυτικό σχέδιο απορρίφθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες και έχει υποβληθεί αίτηση θεραπείας, η 
οποία δεν έχει ακόμα αξιολογηθεί 

5. Επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. για την ανακίνηση της Β’ πτέρυγας του 
ξενοδοχείου ΜΕΛΊΤΩΝ. Το επενδυτικό αυτό σχέδιο εγκρίθηκε με την υπ αρ 
174/ΕΜΑ/6/60010/Σ/Ν3908/2011/4-4/2012 απόφαση της Υπουργού Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
με προϋπολογισμό €11,71 εκατ. επιλέξιμο κόστος και 11,23 εκατ ενισχυόμενο κόστος και με 
υπολογιζόμενη επιχορήγηση € 2,36 εκατ., ήτοι ποσοστό 21% του ως άνω ενισχυόμενου κόστους και 
φορολογική απαλλαγή ύψους 1,01 εκατ ήτοι ποσοστό 9%.  



 

 
  

 

ü  Προχωρεί με γοργούς ρυθμούς η υλοποίηση του προγράμματος αναμπέλωσης και 
δημιουργίας νέων αμπελώνων στο συγκρότημα. Σήμερα το συγκρότημα διαθέτει σύγχρονο 
οινοποιείο, εγκαταστάσεις βιολογικής καλλιέργειας ελαίων, καθώς και υπερσύγχρονη αίθουσα 
γευσιγνωσίας. 
ü Έχει ξεκινήσει τη διαδικασία πωλήσεων χρονομεριστικών μισθώσεων (time-sharing) στο 
ξενοδοχείο ΣΙΘΩΝΙΑ, βάσει της υπ' αριθμ. 7527/19.8.2008 σχετικής έγκρισης υπαγωγής, που 
χορηγήθηκε από την Δ/νση Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Τουριστικής 
Ανάπτυξης, του ξενοδοχείου ΣΙΘΩΝΙΑ του συγκροτήματος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, σε καθεστώς 
χρονομεριστικής μίσθωσης (time-sharing). Η ως άνω υπαγωγή αφορά 255 δωμάτια, 551 
κλινών σε σύνολο 485 δωματίων 1135 κλινών, ήτοι ποσοστό 48,55% επί της συνολικής 
δυναμικότητας του ξενοδοχείου. Οι συμβάσεις χρονομεριστικών μισθώσεων καταρτίζονται με 
συμβολαιογραφική πράξη. Έχει επίσης ξεκινήσει η διαδικασία πωλήσεων τουριστικών κατοικιών 
με κατάλληλη πρόβλεψη, ώστε να καλύπτονται και οι προϋποθέσεις πωλήσεως τουριστικών 
καταλυμάτων. 
ü Επιπλέον, στην αμιγώς τουριστική δραστηριότητα για το 2012 υλοποιήθηκαν σε σημαντικό 
βαθμό τα συμβόλαια με tour operators του εξωτερικού με χώρες της πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης (Ρωσία - Ουκρανία - Λευκορωσία - Λιθουανία - Εσθονία-Λετονία), του Ηνωμένου 
Βασιλείου, καθώς και χωρών της Κεντρικής Ευρώπης (Γερμανία - Ελβετία - Αυστρία), ενώ 
έγιναν στοχευμένες κινήσεις ανάπτυξης και άλλων ξένων αγορών. Παράλληλα υλοποιήθηκαν 
συμβόλαια με tour operators στο πλαίσιο allotment στην ίδια περίπου κλίμακα. Λαμβάνοντας 
υπόψη και τις συνέργιες, οι οποίες προέκυψαν από τις συμβατικού χαρακτήρα αγορές 
(Ελληνική - Βαλκανική - Συνεδριακή) στις οποίες η εταιρεία μας έχει σοβαρή διείσδυση τα 
τελευταία χρόνια, διαμορφώθηκε ένα ολοκληρωμένο πολυσυλλεκτικού χαρακτήρα πλαίσιο 
αγοραστικής πλατφόρμας, το οποίο και ενίσχυσε σοβαρά την αύξηση των πωλήσεων. 
Επιπρόσθετα, ολοκληρώθηκαν οι συμφωνίες και υπογράφηκαν συμβόλαιο με τους 
σημαντικότερους tour operator, που εκπροσωπούν την εισερχόμενη ρωσική αγορά.  
 
• Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ αλλά 
και των Διοικητικών Συμβουλίων των μητρικών εταιρειών αυτής, ήτοι της ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ και ΜΟΧΛΟΣ, απεφασίσθη η αναπροσαρμογή στην τρέχουσα εύλογη αξία των 
ακινήτων του συγκροτήματος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ στην Σιθωνία Χαλκιδικής κατά την 31/12/2012 
και σε συνέχεια αντίστοιχων αναπροσαρμογών που έλαβαν χώρα και τις προηγούμενες χρήσεις 
2008-2011.  
Η Διοίκηση του Ομίλου και με γνώμονα την εμφάνιση και απεικόνιση των Οικονομικών της 
Καταστάσεων με την μέγιστη δυνατή πληρότητα και ακρίβεια, αποφάσισε την 
προαναφερόμενη προσαρμογή στην τρέχουσα αξία των ακινήτων του συγκροτήματος ΠΟΡΤΟ 
ΚΑΡΡΑΣ, με σκοπό να παράσχει την πλέον αντικειμενική και ουσιαστική πληροφόρηση στους 
μετόχους της, μέσω αποτύπωσης στις οικονομικές καταστάσεις του 2011 των πραγματικών 
αξιών των ακινήτων αυτών. Κατόπιν αυτών, ο Όμιλος ανέθεσε στην εκτιμητική εταιρεία 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE την εκτίμηση του συνόλου του συγκροτήματος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ. 
Με βάση τα αποτελέσματα της ως άνω εκτίμησης ως και την εκτίμηση της Διοίκησης του 
Ομίλου για τις παραδοχές που τις συνοδεύουν, προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:  

• Η ακίνητη περιουσία του συγκροτήματος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ εκτιμήθηκε σε αξία € 381 
εκατ. την 31/12/2012, μειωμένη κατά € 24,85 εκατ. έναντι της αντίστοιχης εκτίμησης 
της 31/12/2011. 



 

 
  

 

•  Ο προσδιορισμός των προαναφερομένων αξιών προέκυψε από τη χρήση συντελεστών 
βαρύτητας επί δύο διαφορετικών μεθόδων εκτίμησης, που χρησιμοποίησε η ανεξάρτητη 
εκτιμητική εταιρεία, ήτοι της μεθόδου των μελλοντικών εσόδων και της μεθόδου του 
Κόστους Αντικατάστασης (DRC). Λόγω μη αντικειμενικών και συγκρίσιμων στοιχείων 
στην ευρύτερη περιοχή, δεν χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των συγκρίσιμων τιμών. 

• Με βάση την διαμορφωθείσα αυτή αξία εκτίμησης των ακινήτων και των 
εγκαταστάσεων του συγκροτήματος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, η ζημία αποτίμησης 
αναγνωρίσθηκε απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια. 
  

2. Επισκόπηση Οικονομικών Μεγεθών 
Η πορεία του Ομίλου αποτυπώνεται εύλογα στις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 
2012, καθώς τα βασικά οικονομικά μεγέθη διαμορφώθηκαν ως εξής: 
1. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της χρήσης που έληξε την 31/12/2012 από τις συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες ανήλθε στο ποσό των € 28,35 εκατ. έναντι € 54,19 εκατ. της προηγούμενης αντίστοιχης χρήσης 
2011  
2. Αντίστοιχα ο εταιρικός κύκλος εργασιών από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε στο ποσό των € 
0,92 εκατ. έναντι € 1,46 εκατ. της αντίστοιχης χρήσης 2011. 
3. Τα ενοποιημένα μικτά αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης 2012 από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, 
διαμορφώθηκαν ζημιογόνα και ανήλθαν στο ποσό των € -14,45 εκατ. έναντι ζημιών € -7,79 εκατ. την αντίστοιχη 
χρήση 2011. Αντίστοιχα τα εταιρικά μικτά αποτελέσματα της χρήσης 2012 διαμορφώθηκαν κερδοφόρα και 
ανήλθαν σε € 0,25 εκατ. από € 0,88. εκατ. της προηγούμενης χρήσης 2011 
4. Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
συνολικών αποσβέσεων - EBITDA) της κλειόμενης χρήσης 2012 από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
διαμορφώθηκαν ζημιογόνα και ανήλθαν στο ποσό των € -12,91 εκατ. έναντι κερδών € 6,1 εκατ. της χρήσης 2011. 
Τα εταιρικά λειτουργικά αποτελέσματα (προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
συνολικών αποσβέσεων - EBITDA) τη κλειόμενη χρήση 2012 διαμορφώθηκαν κερδοφόρα και ανήλθαν σε € 1,30 
εκατ. έναντι ζημιών € -1,39 εκατ. την προηγούμενη χρήση 2011.  
5. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων της κλειόμενης χρήσης 2012 από τις συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες διαμορφώθηκαν ζημιογόνα και ανήλθαν σε ύψους € -35,50 εκατ. έναντι επίσης ζημιών € -
19,20.εκατ. της προηγούμενης χρήσης 2011. Αντίστοιχα τα εταιρικά αποτελέσματα προ φόρων της χρήσης 2012 
διαμορφώθηκαν κερδοφόρα και ανήλθαν σε € 0,29 εκατ. έναντι ζημιών € 1,12 εκατ. της προηγούμενης χρήσης 
2011.  
6. Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα (μετά από φόρους) της κλειόμενης χρήσης 2012 από τις 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν ζημιογόνα και ανήλθαν σε € -29,71 εκατ. έναντι επίσης ζημιών 
ύψους € -20,31 εκατ. της προηγούμενης χρήσης 2011, ενώ αντίστοιχα τα εταιρικά καθαρά αποτελέσματα μετά 
από φόρους της κλειόμενης χρήσης 2012 διαμορφώθηκαν κερδοφόρα και ανήλθαν σε € 0,22 εκατ. έναντι ζημιών 
€ -1,06 εκατ. της προηγούμενης χρήσης 2011.  
7. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε € 356,54 εκατ. έναντι € 399,00 εκατ. της 
προηγούμενης χρήσης 2011,. Αντίστοιχα το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας διαμορφώθηκε σε € 
262,92 εκατ. έναντι € 288,52 εκατ. της προηγούμενης χρήσης 2011. 
8. Το σύνολο του παγίου ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε € 469,14 εκατ. έναντι € 486,00 εκατ. της 
προηγούμενης χρήσης 2011.  
 
Παρατίθενται πίνακες με σχετικούς αριθμοδείκτες: 
 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 31/12/2012 31/12/2011 

Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων / Σύνολο εσόδων  
(ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ) 

-45,52 % 
 

 11,25% 
 



 

 
  

 

Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων χρηματοοικονομικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων / Ίδια κεφάλαια 
(ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ) 

-3,62 % 1,53% 

 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 31/12/2012 31/12/2011 

Καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους, χρηματοοικονομικά, 
επενδυτικά αποτελέσματα και αποσβέσεις / Σύνολο εσόδων 
(ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ) 

-104,78 % -37,48 % 

Καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους, χρηματοοικονομικά, 
επενδυτικά αποτελέσματα και αποσβέσεις / Ίδια κεφάλαια 
(ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ) 

-8,33 % -5,09 % 

 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ 31/12/2012 31/12/2011 

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων 
(ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ) 

210,56 % 238,77 % 

 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΣ 31/12/2012 31/12/2011 

Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο παθητικού 
 (ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ) 

32,20 % 29,52 % 

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο παθητικού 
(ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ) 

67,80 % 70,48 % 

 
3. Παράγοντες δημιουργίας αξίας και μέτρησης επιδόσεων 
Ο Όμιλος παρακολουθεί τις επιδόσεις μέσα από την ανάλυση των βασικών επιχειρηματικών 
τομέων. Ο Όμιλος αξιολογεί τα αποτελέσματα και την απόδοση των κλάδων σε μηνιαία βάση 
εντοπίζοντας έγκαιρα και αποτελεσματικά αποκλίσεις από τους στόχους και λαμβάνοντας 
αντίστοιχα διορθωτικά μέτρα. Η αποδοτικότητα της Εταιρείας μετράται κάνοντας χρήση 
χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης που χρησιμοποιούνται διεθνώς: 

§ ROCE (Return on Capital Employed) - "Αποδοτικότητα συνολικών 
απασχολούμενων κεφαλαίων": Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη προ φόρων και 
χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια και 
ανήλθε για την κλειόμενη χρήση 2012 σε ενοποιημένη βάση σε -7,32. % και σε 
εταιρική σε -3,69 %. 

§ ROE (Return on Equity) - "Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων": Ο δείκτης διαιρεί τα 
κέρδη μετά από φόρους με την Καθαρή Θέση και ανήλθε για την κλειόμενη χρήση 
2012 σε ενοποιημένη βάση σε -8,33 % και σε εταιρική σε - 5,09 %. 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β' 
Σημαντικά γεγονότα 
Με την από 5/10/2012 απόφαση της αρμόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής και 
καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε εγκρίθηκε η αποφασισθείσα απόσχιση του τμήματος του 
κατασκευαστικού κλάδου των εν εξελίξει δημοσίων έργων (πλην των ήδη περαιωμένων) από 
τη ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. (μαζί με το εργοληπτικό πτυχίο Μ.Ε.ΕΠ.) και η συγχώνευσή του (με 



 

 
  

 

απορρόφηση) με την – επίσης θυγατρική της ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. – ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ 
Α.Ε. Η απόσχιση αυτή είχε σαν αποτέλεσμα την επιτυχή επανάκριση του εργοληπτικού πτυχίου 
Δημοσίων έργων έβδομης τάξης κάτω από το νέο ισχυρό σχήμα της εταιρείας του ομίλου 
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ η οποία διαθέτει μεγάλη ακίνητη περιουσία.  
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ' 
Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης 
Εισαγωγή 
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. (η «Εταιρία» ή «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» ) τηρεί πρότυπα 
εταιρικής διακυβέρνησης. Στα πλαίσια αυτά, η Εταιρεία έχει εφαρμόσει αρχές και κανόνες 
εταιρικής διακυβέρνησης, που ορίζονται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ο «Κώδικας») 
που έχει υιοθετήσει και βρίσκεται αναρτημένος στο site της εταιρείας. Η παρούσα δήλωση 
καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία εφαρμόζει τον Κώδικα αυτό και εντοπίζει και παρέχει 
εξηγήσεις για οποιαδήποτε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις αυτού κατά τη 
διάρκεια του έτους 2012. Ο Κώδικας βρίσκεται στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: 
www.techol.gr. 
 
Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων 
Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές οριοθετούνται 
από την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές. Η Εταιρική Διακυβέρνηση, 
ως σύνολο κανόνων, αρχών και μηχανισμών ελέγχου, βάσει των οποίων οργανώνεται και 
διοικείται κάθε εταιρία του Ομίλου, στόχο έχει την διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό, καθώς 
επίσης, και τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων του Ομίλου της και όλων, όσοι 
συνδέονται με τη λειτουργία του. 
Μεγάλη σημασία αποδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (το «Δ.Σ.») στα συστήματα 
εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων των οποίων η παρακολούθηση πραγματοποιείται, 
μεταξύ άλλων, μέσω της λήψης περιοδικών αναφορών. Η πολιτική του Διοικητικού Συμβουλίου 
στοχεύει στην εγκατάσταση και διατήρηση συστημάτων που βελτιστοποιούν την ικανότητα 
διαχείρισης των κινδύνων αποτελεσματικά. 
Το ΔΣ, ως υπεύθυνο για την αναγνώριση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των κινδύνων 
τους οποίους αντιμετωπίζει η Εταιρεία καθώς και για τη διαχείριση τους, πέραν των περιοδικών 
ελέγχων σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων που πραγματοποιεί, ενημερώνεται από τα 
εκτελεστικά μέλη και τα στελέχη του, αναφορικά με την ύπαρξη ζητημάτων ελέγχου ή 
περιστατικών, που ενδεχομένως θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές οικονομικές και 
επιχειρηματικές συνέπειες. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει μηνιαίες εκθέσεις σχετικά με την οικονομική και λειτουργική 
κατάσταση από κάθε επιχειρηματική μονάδα και τομέα δραστηριότητας. Οι εκθέσεις και οι 
οικονομικές πληροφορίες βασίζονται σε μια τυποποιημένη διαδικασία, και εξετάζονται 
προκειμένου οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου να εφαρμοστούν από τα εκτελεστικά 
μέλη και στελέχη της εταιρείας. 
α) Η διαδικασία επισκόπησης 
Το ΔΣ λαμβάνει περιοδικές αναφορές από την Επιτροπή Ελέγχου αλλά και την υπηρεσία 
εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Αυτές οι 
αναφορές, σε συνδυασμό με την επισκόπηση από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια του 

http://www.techol.gr


 

 
  

 

έτους των θεμάτων που περιγράφονται κατωτέρω, επιτρέπει στο Διοικητικό Συμβούλιο να 
διαμορφώσει την άποψη του σχετικά με την αποτελεσματικότητα των συστημάτων. 
Το ΔΣ πραγματοποιεί επισκόπηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων 
της Εταιρείας σε τακτά χρονικά διαστήματα: 

• Χαράσσοντας την επιχειρησιακή στρατηγική σε επίπεδο Εταιρείας αλλά και 
επιχειρησιακών λειτουργιών και τομέων με μεσοπρόθεσμες αλλά και 
μεσομακροπρόθεσμες εκτιμήσεις. Βασικό σημείο αυτής της διαδικασίας είναι η 
επισκόπηση των επιχειρησιακών κινδύνων και ευκαιριών και τα μέτρα που λαμβάνονται 
για τη διαχείριση τους. 

• Αξιολογώντας και ελέγχοντας σε τακτά διαστήματα τη λειτουργική και χρηματοοικονομική 
απόδοση καθώς και τις τρέχουσες εξελίξεις την τρέχουσα περίοδο. Στα πλαίσια αυτά, 
πραγματοποιείται σύγκριση των αποδόσεων αυτών με τα αποτελέσματα προηγουμένων 
ετών με σκοπό την υιοθέτηση σχεδίων δράσης για βελτιστοποίηση της λειτουργικής και 
χρηματοοικονομικής απόδοσης. 

• Πραγματοποιώντας, ετησίως κατ' ελάχιστο, επικαιροποίηση και όπου απαιτείται 
αναθεώρηση των προγραμμάτων διαχείρισης κινδύνων και ασφάλειας της Εταιρείας. 

• Αξιολογώντας, ελέγχοντας και τα συστήματα και τις διαδικασίες όσον αφορά την 
υποβολή αναφορών και την κατάρτιση των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων.  

• Αξιολογώντας, αναπτύσσοντας και διαχειριζόμενη τη λειτουργία των επιχειρησιακών της 
τομέων.  

Τα συστήματα και οι διαδικασίες για την άσκηση ελέγχου και διαχείρισης των κινδύνων, 
περιλαμβάνουν : 
• Τη δημιουργία, ανάπτυξη και εφαρμογή ενιαίων λογιστικών εφαρμογών και διαδικασιών. 
• Διαδικασίες περιορισμού της δυνατότητας πρόσβασης και μεταβολής του λογιστικού 
σχεδίου που χρησιμοποιείται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα του. 

• Την ύπαρξη πολιτικών, τόσο για την Εταιρεία όσο και για τα τμήματα, που να διέπουν 
τη διατήρηση των λογιστικών βιβλίων, την παρουσίαση των συναλλαγών καθώς και τις 
κύριες διαδικασίες χρηματοοικονομικού ελέγχου. 

• Διαδικασίες κλεισίματος οι οποίες περιλαμβάνουν προθεσμίες υποβολής, αρμοδιότητες, 
ταξινόμηση λογαριασμών και ενημέρωση για απαιτούμενες γνωστοποιήσεις. 

• Διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οι συναλλαγές αναγνωρίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

• Την επισκόπηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα των λογιστικών αρχών και πολιτικών που 
εφαρμόζονται και τη διασφάλιση ότι είναι ενημερωμένες και γνωστοποιούνται στο 
κατάλληλο προσωπικό. 

• Την εφαρμογή των κατάλληλων μορφών εταιρικής αναφοράς τόσο για σκοπούς 
χρηματοοικονομικής αναφοράς όσο και για σκοπούς διοικητικής πληροφόρησης. 

• Τη διενέργεια, σε μηνιαία βάση, ανάλυσης των αποκλίσεων ανάμεσα στα πραγματικά 
αποτελέσματα, τα προϋπολογισμένα και τα συγκριτικά για να εντοπίζονται μη συνήθεις 
συναλλαγές και να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η πληρότητα των αποτελεσμάτων. 

• Την ύπαρξη πολιτικών και διαδικασιών για οι σημαντικές συμφωνίες, διαδικασίες 
απογραφής των αποθεμάτων, διαδικασίες πληρωμών.  

• Την κατάρτιση σε μηνιαία βάση λεπτομερούς πληροφόρησης, τόσο σε ατομικό, ανά 
δραστηριότητα / θυγατρική, όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο προς τη Διοίκηση 



 

 
  

 

 
β) Συστήματα Πληροφορικής 
Τα συστήματα πληροφορικής που έχουν αναπτυχθεί είναι σχεδιασμένα για την υποστήριξη 
των μακροπρόθεσμων στόχων της Εταιρείας και τα διαχειρίζεται μια επαγγελματικά 
καταρτισμένη Ομάδα Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων που απαρτίζεται από 
εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες.  
Εφαρμόζονται κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες που καλύπτουν όλους τους σημαντικούς 
τομείς της επιχείρησης. Κάποιες από τις σημαντικότερες διαδικασίες που εφαρμόζονται σε 
ολόκληρη την Εταιρεία είναι οι ακόλουθες: 
Διαδικασίες Ασφάλειας: 
α) Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (Καθημερινή – Μηνιαία - -Ετήσια) 
β) Διαδικασία Επαναφοράς 
γ) Disaster Recovery Plan (διαδικασίες που ακολουθούνται σε περίπτωση 

καταστροφής)  
δ) Ασφάλεια αίθουσας κεντρικών υπολογιστών  
 ε) Αρχείο Καταγραφής Περιστατικών 

Διαδικασίες Προστασίας: 
α) Λογισμικό Αντιιών (Αntivirus Security) 
β) Προστασία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Ε-mail Security) 
γ) Τείχος προστασίας (Firewall) 

 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων της Εταιρείας και 
μπορεί να αποφασίζει για όλα τα σημαντικά θέματα της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο 
(αλλαγές στο Καταστατικό, εκλογή μελών ΔΣ, κλπ.) Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 
διεξάγεται μία φορά το χρόνο εντός έξι μηνών από τη λήξη του προηγούμενου οικονομικού 
έτους προκειμένου, μεταξύ άλλων, να εγκρίνει της ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, να αποφασίσει περί της διανομής των αποτελεσμάτων, 
της απαλλαγής των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη. 
Η λήψη των αποφάσεων γίνεται με τη διεξαγωγή ψηφοφορίας και σύμφωνα με το νόμο και το 
καταστατικό, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των μετόχων στα αποτελέσματα 
είτε παρευρίσκονται αυτοπροσώπως στη συνέλευση είτε ψηφίζουν μέσω εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου. Οι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου, 
καθώς και οι εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές παρευρίσκονται στη συνέλευση και είναι 
διαθέσιμοι για να απαντήσουν στις ερωτήσεις των μετόχων. 
Τα δικαιώματα τον μετόχων της Εταιρείας καθορίζονται στο Καταστατικό και τον Κ.Ν. 
2190/1920 (περί Ανωνύμων Εταιρειών). 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη της διαχείρισης των εταιρικών θεμάτων αποκλειστικά 
προς το συμφέρον της Εταιρείας και των μετόχων της, βάσει του Καταστατικού της εταιρείας 
αλλά και των διατάξεων της νομοθεσίας. Οι βασικές αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 
είναι οι εξής: 

• Ο προσδιορισμός των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της Εταιρείας. 
• Η λήψη στρατηγικών αποφάσεων. 



 

 
  

 

• Η εξασφάλιση των πόρων που απαιτούνται για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων. 
Το Δ. Σ. διορίζεται από τους μετόχους και απαρτίζεται από 11 μέλη, εκ των οποίων τα 4 είναι μη 
εκτελεστικά και εξ αυτών 2 είναι συγχρόνως και ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης Νομοθεσίας αλλά και του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. Τα μέλη το Δ. Σ. 
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και η θητεία τους είναι τριετής. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να αποφασίζει, μεταξύ άλλων 
και επί θεμάτων εταιρικής πολιτικής και στρατηγικής.  
Η εμπειρία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει διαφορετικά επαγγελματικά 
υπόβαθρα, που εκπροσωπούν υψηλό επίπεδο επιχειρηματικών και οικονομικών γνώσεων που 
είναι βασική για τη επιτυχή λειτουργία της εταιρείας. Η σύνθεση του ΔΣ είναι ισορροπημένη, με 
τρόπο που να διασφαλίζεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του. Τα ανεξάρτητα, μη 
εκτελεστικά μέλη είναι σε θέση να παρέχουν στο ΔΣ αμερόληπτες απόψεις και συμβουλές για 
τη λήψη των αποφάσεων του, να εξασφαλίσουν το συμφέρον της Εταιρείας, προστατεύοντας 
μετόχους και εργαζομένους, ενώ τα εκτελεστικά μέλη είναι υπεύθυνα για την εξασφάλιση της 
εφαρμογής των στρατηγικών και πολιτικών που εκάστοτε αποφασίζει το ΔΣ. 
 
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα μέλη του ΔΣ, καθώς και τις ημερομηνίες έναρξης και 
λήξης της θητείας τους αναλυτικά για το καθένα.  
Τίτλος Όνομα Εκτελεστικό / 

Μη 
Ανεξάρτητ
ο Μέλος 

Ανανέως 
Θητείας 

Λήξη 
Θητείας 

Πρόεδρος Κων/νος Στέγγος Εκτελεστικό  26/06/201 26/06/20
Α’ Ζωή Στέγγου Εκτελεστικό  26/06/201 26/06/20
Β’ Ανδρέας Στέγγος Εκτελεστικό  26/06/201 26/06/20
Διευθύνω
ν 
Σύμβουλο

Γεώργιος Στέγγος Εκτελεστικό  26/06/201
2 

26/06/20
15 

Μέλος Στυλαινή Στέγγου Μη Εκτελεστικό  26/06/201
2 

26/06/20
15 Μέλος Μαριάννα Στέγγου Μη Εκτελεστικό  26/06/201

2 
26/06/20
15 Μέλος Κων/νος Λυρίγκος Εκτελεστικό  26/06/201 26/06/20

Μέλος Αθανάσιος 
Κλαπαδάκης 

Εκτελεστικό  26/06/201
2 

26/06/20
15 Μέλος Κων/να 

Αλεξοπούλο
υ 

Εκτελεστικό  26/06/201
2 

26/06/20
15 

Μέλος Μαρία 
Σβώλη 

Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο 26/06/201
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Τα θέματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο συνεδρίασης είτε του Διοικητικού Συμβουλίου 
γνωστοποιούνται στα αντίστοιχα μέλη εκ των προτέρων, προσφέροντας τη δυνατότητα σε όποιο 
μέλος αδυνατεί, να παραστεί να εισφέρει τις απόψεις του. 
Τα μέλη του ΔΣ είναι υποχρεωμένα σύμφωνα με τον κώδικα επιχειρηματικής συμπεριφοράς της 
Εταιρείας να αποφεύγουν κάθε κατάσταση στην οποία έχουν ή μπορεί να έχουν άμεσο ή έμμεσο 
συμφέρον που έρχεται σε σύγκρουση ή, ενδεχομένως, σε αντίθεση με τα συμφέροντα της 
Εταιρείας. 
Το ΔΣ συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να συζητήσει τα διάφορα εταιρικά θέματα. 
Τα θέματα προς συζήτηση αφορούν ένα εύρος διοικητικών, λειτουργικών και στρατηγικών 



 

 
  

 

υποθέσεων της εταιρείας. Οι συνεδριάσεις του ΔΣ πραγματοποιούνται σύμφωνα με όσα ορίζει το 
καταστατικό της εταιρείας. 
Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζονται στην ετήσια οικονομική 
έκθεση στην σημείωση 8.9 
α) Αρμοδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού 
Συμβουλίου 
Οι αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. καθορίζονται από το Καταστατικό και τον Κανονισμό 
Εσωτερικής Λειτουργίας της εταιρείας και συνοπτικά είναι : 

• Η διεύθυνση του ΔΣ θέτοντας τα θέματα προς συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη τα 
ζητήματα της Εταιρίας και τις εισηγήσεις των λοιπών μελών και εξασφαλίζοντας κατ' αυτόν 
τον τρόπο την αποτελεσματική λειτουργία του. 

• Η ορθολογική διαχείριση και καταμερισμός του χρόνου που διαθέτει το ΔΣ για τη 
διευθέτηση των σύνθετων ζητημάτων. 

• Η ομαλή διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων 
Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται από το Καταστατικό και τον 
Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της εταιρείας και συνοπτικά είναι : 

• Η διεύθυνση της εσωτερικής λειτουργίας των γραφείων της εταιρείας, η ρύθμιση και 
διεκπεραίωση των σχέσεων με το προσωπικό, τους Προμηθευτές και τους Πελάτες.  

• Η διεκπεραίωση των καθημερινών δραστηριοτήτων της Εταιρείας μέσα στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων του όπως αυτές έχουν καθοριστεί από το ΔΣ. 

• Η διασφάλιση της πιστής εφαρμογής των στρατηγικών αποφάσεων και διαδικασιών εντός 
της Εταιρείας, όπως αυτές έχουν οριστεί από το ΔΣ. 

• Η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών προς τα εκτελεστικά μέλη, τα στελέχη και το 
προσωπικό της εταιρείας, με απώτερο στόχο την κατάρτιση και ανάπτυξη στελεχών 
ικανών να επανδρώσουν διευθυντικές θέσεις στο μέλλον. 

• Στα πλαίσια της ανάπτυξης της Εταιρείας και της χάραξης της μελλοντικής στρατηγικής, ο 
προσδιορισμός και η αξιολόγηση των επιχειρηματικών εξελίξεων και προοπτικών. 

β) Βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΤΕΓΓΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Ο κ. Κωνσταντίνος Α. Στέγγος, είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (Ε.Μ.Π. 1960). Κατά 
το διάστημα 1962-63 εργάστηκε ως προϊστάμενος Εκτελέσεως Δημοσίων Έργων στην Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομού Αχαΐας. Το 1965 ίδρυσε την κατασκευαστική εταιρεία «Πέλοψ» 
η οποία μετεξελίχθηκε στην σημερινή «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ». Το 1973 ιδρύει την 
κατασκευαστική εταιρεία «ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ». Το 1975 ιδρύει την εταιρεία «ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ». Από το 
1996 μέχρι σήμερα ίδρυσε ή εξαγόρασε εταιρίες ποικίλων δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και 
στο Εξωτερικό ( Γερμανία, Αγγλία, Η.Π.Α) και δημιούργησε ομάδα εταιριών (ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ, ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ, ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ, ΔΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ, TECHNICAL OLYMPIC 
DEUTSCHLAND Gmbh, TECHNICAL OLYMPIC (UK) LTD, , ΤΕCHNICAL OLYMPIC USA Inc., 
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ, ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ, ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ 
ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ ,ΑLVITERA HELLAS AE, TECHNICAL OLYMPIC U.S.A, ΣΤΡΟΦΥΛΙ ΑΕ, 
ΑΝΑΠ ΑΕ, ΔΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ, κ.λ.π) γνωστή ως όμιλος εταιριών της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
ΑΕ». Είναι πρόεδρος του Δ.Σ στην πλειοψηφία των εταιρειών του Ομίλου.  
ΖΩΗ Γ. ΣΤΕΓΓΟΥ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Η κα. Ζωή Γ. Στέγγου, είναι Τοπογράφος Μηχανικός (Ε.Μ.Π 1959) και μετεκπαιδεύτηκε στην 
Γάλλια στην επίβλεψη των οικοδομικών έργων. Κατά το διάστημα 1959-1970 εργάστηκε στο 



 

 
  

 

Υπουργείο Δημοσίων Έργων σε τμήματα Πολεοδομίας και Τοπογραφικό καθώς και στην 
επίβλεψη δημοσίων έργων. Κατά το διάστημα 1970-1973 εργάστηκε στην Δ/νση Πολεοδομίας 
Αθηνών ως Προϊστάμενη του Τοπογραφικού τμήματος. Κατά το διάστημα 1973-1983 
εργάστηκε στην Δ/νση Κατασκευών έργων οδοποιίας Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων ως 
προϊστάμενη του τμήματος μελετών. Κατά το διάστημα 1989-1993 διατέλεσε Γενικός 
Διευθυντής της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕ». Από το 1993 έως και σήμερα είναι 
διοικητικό στέλεχος του Ομίλου της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ». Επίσης συμμετέχει στα Δ.Σ. 
της πλειοψηφίας των εταιρειών του Ομίλου της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ».  
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΣΤΕΓΓΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Ο κ. Ανδρέας Κ. Στέγγος, είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (BSc City University 1984 - 
Ε.Μ.Π. 1987). Κατά το διάστημα 1984-1987 εργάστηκε ως Εργοταξιάρχης μηχανικός σε έργα 
της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ». Από το 1989 έως το 1995 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος 
της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ». Από το 1994 έως και σήμερα είναι ο Γενικός και 
Τεχνικός Διευθυντής του Ομίλου της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ». Επίσης συμμετέχει στα Δ.Σ. 
αρκετών εταιρειών του Ομίλου της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ». 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΤΕΓΓΟΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Ο κ. Γεώργιος Κ. Στέγγος, είναι Μηχανολόγος Μηχανικός (University of Miami 1989 -Ε.Μ.Π. 
1996). Κατά το διάστημα 1991 έως και σήμερα είναι Επικεφαλής της Διεύθυνσης Επενδύσεων & 
Προμηθειών Ομίλου ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ. Επίσης κατά το διάστημα 1993 έως το 1998 
διατέλεσε Αντιπρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ» απασχολούμενος με την διοίκηση 
πάσης φύσεως έργων που εκτελούσε η εταιρεία. Επίσης συμμετέχει στα Δ.Σ. της πλειοψηφίας 
των εταιρειών του Ομίλου της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ». 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ Κ. ΣΤΕΓΓΟΥ – ΜΕΛΟΣ  
Η κα. Μαριάννα Κ. Στέγγου, είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (University of Miami 
1998).Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού του 
Πανεπιστημίου του Miami,ΗΠΑ. συμμετέχει στα Δ.Σ. της πλειοψηφίας των εταιρειών του 
Ομίλου της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ» ως μη εκτελεστικό μέλος.  
ΣΤΥΛΙΑΝΗ Κ. ΣΤΕΓΓΟΥ – ΜΕΛΟΣ 
Η κα. Στυλιανή Κ. Στέγγου, είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (University of Miami 
1983 – Ε.Μ.Π. 1989). Συμμετέχει στο Δ.Σ. διαφόρων εταιρειών του Ομίλου της «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ» ως μη εκτελεστικό μέλος. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΚΛΑΠΑΔΑΚΗΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 
Ο κ. Αθανάσιος Ν. Κλαπαδάκης, είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (Πολυτεχνική Σχολή 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1978). Από το 1978 έως και σήμερα έχει εργασθεί 
ως μελετητής, επιβλέπων, κατασκευαστής είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας, είτε ως επί 
συμβάσει υπάλληλος του ΥΠΕΧΩΔΕ, είτε ως στέλεχος κατασκευαστικών και λοιπών ανωνύμων 
εταιρειών ασχολούμενος με πάσης φύσεως τεχνικά έργα. Επίσης συμμετείχε επί σειρά ετών σε 
Διοικητικά Συμβούλια κατασκευαστικών αλλά και άλλων δραστηριοτήτων Ανωνύμων Εταιρειών. 
Από τον Ιανουάριο του 2009 είναι εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ» 
και άλλων εταιρειών του Ομίλου της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ» 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  
 Ο κ. Αλέξανδρος Δ. Παπαϊωάννου, είναι Μηχανολόγος Μηχανικός (Πολυτεχνείο TORINO 1981). 
Μετεκπαιδεύτηκε στις Αυτοκινητιστικές Κατασκευές στην Scuola di Motorizzazione , Ιταλία. 
Έχει εργασθεί ως μελετητής επιβλέπων, κατασκευαστής, ασχολούμενος με πάσης φύσεως 
τεχνικά έργα. Επίσης διετέλεσε επί σειρά ετών Διευθυντής Παραγωγής και Εμπορικός 



 

 
  

 

Διευθυντής στην «ΕΛΒΟ ΑΒΕ». Από τις αρχές του 2007 είναι Πρόεδρος Δ.Σ. της εταιρείας 
διαχείρισης χώρων στάθμευσης « ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ Α.Ε.».Είναι ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος 
του Δ.Σ. της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ» και άλλων τριών εταιρειών του Ομίλου της 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ». 
ΜΑΡΙΑ Γ. ΣΒΩΛΗ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 
Η κα. Μαρία Γ. Σβώλη, είναι πτυχιούχος Δημόσιας Τεχνικής Σχολής Εργοδηγών. Εργάστηκε από 
το 1968 έως την συνταξιοδότηση της το 2003 ως υπεύθυνη οικονομικής διαχείρισης και 
επίβλεψης έργων. Σήμερα συμμετέχει ως ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ» και άλλων εταιρειών του Ομίλου της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ». 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 
Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Εργάσθηκε σε μεγάλες εταιρείες, ως Διευθυντικό στέλεχος. Την περίοδο 1994-2003 
εργάστηκε ως Οικονομικός Διευθυντής στην ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. και από το 2007 έως σήμερα είναι 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ στον Όμιλο 
Τεχνικής Ολυμπιακής. 
ΛΥΡΙΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 
Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ εργοταξιάρχης 
σε μεγάλες εταιρείες, Μέλος του Δ.Σ. της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε., Δ/ντης Έργων της εταιρείας άνω των 
20 ετών.  
 
Επιτροπές  
α) Επιτροπή Ελέγχου 
Η Επιτροπή Ελέγχου ελέγχει, εποπτεύει και διασφαλίζει ότι οι εσωτερικοί κι εξωτερικοί έλεγχοι της 
Εταιρείας, εκτελούνται με τρόπο αποτελεσματικό, ανεξάρτητο και σύμφωνο με τις απαιτήσεις 
της νομοθεσίας. Ακόμη, η Επιτροπή Ελέγχου επιβλέπει και υποστηρίζει τον ετήσιο τακτικό 
έλεγχο, την εξαμηνιαία επισκόπηση καθώς επίσης και την ελεγκτική εργασία που διεξάγεται από 
το τμήμα του εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας, ενώ συγχρόνως διασφαλίζει τη συμμόρφωση 
της Διοίκησης με τις παρατηρήσεις τόσο των εξωτερικών όσο και των εσωτερικών ελεγκτών. 
Επιπλέον, η Επιτροπή Ελέγχου αξιολογεί την καταλληλότητα του συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου, των πληροφοριακών συστημάτων και των συστημάτων ασφαλείας που διαθέτει η 
Εταιρεία, καθώς επίσης και τις εκθέσεις των εξωτερικών ελεγκτών αναφορικά με τη σύνταξη 
των οικονομικών καταστάσεων. Επίσης, παρακολουθεί τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης και την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης κινδύνων. 
Τέλος, είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση σύστασης προς το ΔΣ προκειμένου αυτό να 
διαμορφώσει πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση για τον ορισμό του νόμιμου ελεγκτή. 
 
Δραστηριότητες Επιτροπής Ελέγχου 
ι) Συνεδριάσεις και συμμετοχή 
Η Επιτροπή συνεδρίασε 3 φορές κατά το έτος 2012. Οι συνεδριάσεις αυτές προγραμματίστηκαν 
ώστε να συμπέσουν χρονικά με τη διαδικασία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της 
Εταιρείας. 
Ο εσωτερικός ελεγκτής της Εταιρείας και η ελεγκτική εταιρία GRANT THORNTON είχαν την ευκαιρία 
να συζητήσουν τα θέματα με την Επιτροπή Ελέγχου χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών 
μελών και των στελεχών της εταιρείας.  
ιι) Επισκόπηση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 



 

 
  

 

Η Επιτροπή Ελέγχου εξέτασε θέματα σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση όσον 
αφορά τις οικονομικές καταστάσεις του 2011 καθώς και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του 
πρώτου εξαμήνου του 2012. Επίσης, επανεξέτασε τις κυριότερες εκτιμήσεις και κρίσεις που 
επηρεάζουν σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα, τα κυριότερα θέματα γνωστοποίησης και 
παρουσίασης ώστε να διασφαλίσει την πληρότητα, σαφήνεια και επαρκή πληροφόρηση των 
οικονομικών καταστάσεων, προ της υποβολής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επιπλέον, εξέτασε 
τα αποτελέσματα που προέκυψαν από επισκόπηση της Grant Thornton επί των Εκθέσεων 
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2011 και το πρώτο εξάμηνο του 
2012, η κατάρτιση των οποίων αποτελεί νομική υποχρέωση της Εταιρείας. 
ιιι) Εξωτερικός έλεγχος. 
Ανεξαρτησία 
Η Επιτροπή Ελέγχου είναι αρμόδια για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τον έλεγχο των 
διαδικασιών της Εταιρείας αναφορικά με τον εξωτερικό έλεγχο. Οι διαδικασίες αυτές έχουν 
σχεδιαστεί με γνώμονα την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας των 
εξωτερικών ελεγκτών. Επί της αρχής οι εξωτερικοί ελεγκτές αποκλείονται από τη παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και δεν μπορούν να απασχοληθούν στη εταιρεία σε αντικείμενο μη 
ελεγκτικό εκτός αν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι. Οποιαδήποτε πρόταση απασχόλησης 
εξωτερικών ελεγκτών για μη ελεγκτική εργασία πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου 
πριν από την τοποθέτηση τους. 
Αναφορικά με την πρόταση προς το ΔΣ για ανανέωση της συνεργασίας για ένα έτος με τη Grant 
Thornton, η Επιτροπή Ελέγχου έλαβε υπόψη τη διάρκεια της θητείας τους ως ελεγκτές και εξέτασε 
την αναγκαιότητα διεξαγωγής μια πλήρους διαδικασίας προσφοράς. Δεν υπήρξε καμία συμβατική 
υποχρέωση που να περιορίζει την απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου αναφορικά με επιλογή των 
εξωτερικών ελεγκτών. 
 
ϊν) Εσωτερικός έλεγχος 
Το 2012 η Επιτροπή Ελέγχου: 

• Επιθεώρησε τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιούνται από την υπηρεσία 
εσωτερικού έλεγχου και εξέτασε την ανταπόκριση της Διοίκησης για τα ζητήματα που 
ανέδειξε, μεταξύ άλλων και την εφαρμογή τυχόν συστάσεων της. 

• Επιθεώρησε και ενέκρινε το πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου για το 2012, 
συμπεριλαμβανομένης της προτεινόμενης προσέγγισης του ελέγχου.  

• Επιθεώρησε την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τις 
απόψεις του Δ. Σ. και των εκτελεστικών στελεχών σε θέματα όπως είναι η ανεξαρτησία, η 
επάρκεια πόρων και επαγγελματικής κατάρτισης, η στρατηγική, ο προγραμματισμός και η 
μεθοδολογία του εσωτερικού ελέγχου. 

• Έλαβε υπόψη της τις εκθέσεις των εσωτερικών ελεγκτών και της Grant Thornton σχετικά 
με τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας και υπέβαλλε στο Δ.Σ. τα αποτελέσματα 
της επισκόπησης. 

Η Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου αποτελεί μια ανεξάρτητη λειτουργία που εξασφαλίζει ότι όλες 
οι εργασίες στην Εταιρεία εκτελούνται σύμφωνα με τους εταιρικούς στόχους, τις πολιτικές και τις 
διαδικασίες. Πιο συγκεκριμένα, ο εσωτερικός έλεγχος αποβλέπει στη διασφάλιση της αξιοπιστίας 
και της σταθερότητας των εσωτερικών συστημάτων χρηματοοικονομικού ελέγχου σε όλο το 
φάσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 



 

 
  

 

Ο εσωτερικός ελεγκτής δρα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Άσκηση του 
Εσωτερικού Ελέγχου και τις πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας και αναφέρεται απευθείας 
στην Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου 
Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν οριστεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το ν. 
3693/2008. και είναι τα εξής:  
Πρόεδρος: Μαρία Σβώλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
Μέλος: Μαριάννα Στέγγου, μη εκτελεστικό μέλος 
Μέλος: Αλέξανδρος Παπαιωάννου , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
 
Τα παραπάνω μέλη διαθέτουν σημαντική εργασιακή εμπειρία από την απασχόληση τους, στο 
παρελθόν, ως στελέχη οικονομικών διευθύνσεων αλλά και από άλλες σχετικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες. Ειδικά η κα Μαρία Σβώλη, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της Επιτροπής 
Ελέγχου πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 διαθέτοντας αποδεδειγμένη 
επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής. 
Τα υπόλοιπα δύο μέλη επίσης προσφέρουν στην Επιτροπή Ελέγχου μακροχρόνια επιχειρηματική 
εμπειρία και επαρκή γνώση επί των οικονομικών θεμάτων. 
 
Επικοινωνία με τους Μετόχους 
Η εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της αποτελεσματικής και έγκαιρης επικοινωνίας με τους 
μετόχους και το ευρύτερο επενδυτικό κοινό. Μετά την ανακοίνωση τον ενδιάμεσων και ετήσιων 
οικονομικών αποτελεσμάτων, οι ενοποιημένες οικονομικές εκθέσεις, περισσότερες 
πληροφορίες, και άλλες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 
www.techol.gr. Η Εταιρεία διατηρεί υπηρεσία εξυπηρέτησης μετόχων, το οποίο αναρτά σχετικές 
πληροφορίες στον δικτυακό τόπο της Εταιρίας, όπου οι μέτοχοι και οι πιθανοί επενδυτές 
μπορούν να βρουν μια περιγραφή των όρων και αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης της 
Εταιρείας, καθώς και τη διάρθρωση της Διοίκησης, στοιχεία για τους μετόχους, τα οικονομικά 
αποτελέσματα και τα δελτία τύπου.  
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ' 
Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες 
Παράγοντες Χρηματοοικονομικού Κινδύνου 
Ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως μεταβολές στις συναλλαγματικές 
ισοτιμίες, επιτόκια, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο εύλογης αξίας από 
μεταβολές επιτοκίων καθώς και σε κινδύνους όσον αφορά την χρονικότητα είσπραξης των 
απαιτήσεών του από το Ελληνικό Δημόσιο.. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του 
Ομίλου εστιάζεται στη κατά το δυνατόν έγκαιρη πρόβλεψη των τάσεων στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους 
επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση του ομίλου.  
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική υπηρεσία διαχείρισης διαθεσίμων, η 
οποία προσδιορίζει και εκτιμά τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε συνεργασία με τις 
υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Προ της διενέργειας σχετικών 
συναλλαγών λαμβάνεται έγκριση από τα στελέχη που έχουν το δικαίωμα δέσμευσης του ομίλου 
προς τους αντισυμβαλλόμενους της. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο Όμιλος 
είναι οι ακόλουθοι: 

http://www.techol.gr


 

 
  

 

 
Συναλλαγματικός Κίνδυνος 
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας των χρηματοοικονομικών 
μέσων, των περιουσιακών στοιχείων αλλά και των απαιτήσεων και υποχρεώσεων, εξαιτίας των 
αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο Όμιλος καίτοι δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο 
και συνεπώς εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο προερχόμενο από τις μεταβολές της 
ισοτιμίας μεταξύ RΟΝ και Ευρώ (λόγω της δραστηριοποίησης του ομίλου στην αγορά της 
Ρουμανίας), ο κίνδυνος αυτός δεν εκτιμάται σημαντικός, καθώς ο κύκλος εργασιών του Ομίλου 
είναι περιορισμένος στην αγορά αυτή.. Ο Όμιλος προς το παρόν δεν έχει προχωρήσει στην 
εφαρμογή εργαλείων αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου, καθώς τη στιγμή αυτή και 
λόγω της γενικότερης αστάθειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, δεν υφίσταται αγορά 
εργαλείων αντιστάθμισης με το RΟΝ. Παρόλα ταύτα στο πλαίσιο της επαρκούς αντιμετώπισης 
του ανωτέρω κινδύνου βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους χρηματοοικονομικούς του 
συμβούλους, προκειμένου να προσδιορίζεται συνεχώς η ορθότερη πολιτική αντιστάθμισης σε 
ένα περιβάλλον το οποίο διαρκώς μεταβάλλεται. Σε περίπτωση σημαντικών μεταβολών των 
ισοτιμιών αυτών ενδεχομένως να επηρεαστούν τα αποτελέσματα του Ομίλου. Αναλυτική 
παράθεση στη σημείωση 9.1 των οικονομικών καταστάσεων. 
 
Πιστωτικός Κίνδυνος & Κίνδυνος Ρευστότητας  
Ο Όμιλος δεν είναι εκτεθειμένος σε συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου, με εξαίρεση τον 
τομέα των κατασκευών καθώς σημαντικό τμήμα των εσόδων του εν λόγω τομέα προέρχεται 
από την εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Επομένως ως επί το πλείστον τα έσοδα αυτά 
εισπράττονται από τους πελάτες (Δημόσιο) με σημαντική καθυστέρηση το τελευταίο διάστημα,. 
Για την κάλυψη των καθυστερήσεων αυτών και την εξασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας, 
στόχος του ομίλου είναι να διατηρεί ικανά τραπεζικά όρια για την προεξόφληση 
υπογεγραμμένων λογαριασμών από τραπεζικά ιδρύματα. Σε περίπτωση επιμήκυνσης της 
παραπάνω καθυστέρησης είσπραξης των εσόδων ενδεχομένως να επηρεαστούν σημαντικά τα 
αποτελέσματα του Ομίλου και η ρευστότητα του, το γεγονός όμως ότι ο όμιλος διαθέτει 
μεγάλη ακίνητη περιουσία η οποία δύναται να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση για κάλυψη 
τραπεζικής χρηματοδότησης, αλλά και η εξασφάλιση χρηματοδότησης από τις λοιπές εταιρείες 
του ομίλου και ειδικότερα του ξενοδοχειακού συγκροτήματος δημιουργεί την πεποίθηση ότι ο 
κίνδυνος αυτός είναι διαχειρίσιμος. 
Επιπλέον, η Διοίκηση του Ομίλου συστηματικά αξιολογεί την έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο, 
και για το λόγο αυτό βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους χρηματοοικονομικούς της 
συμβούλους, προκειμένου να προσδιορίζεται συνεχώς η ορθότερη πολιτική μείωσης ή 
εξάλειψης του πιστωτικού κινδύνου σε ένα περιβάλλον το οποίο διαρκώς μεταβάλλεται. 
Αναλυτική παράθεση στη σημειώσεις 9.3 & 9.4 των οικονομικών καταστάσεων. 
 
Κίνδυνος Μεταβολών Εύλογης Αξίας Λόγω Μεταβολών των Επιτοκίων 
Τα λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές του Ομίλου επηρεάζονται από μεταβολές στις τιμές 
των επιτοκίων. Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από δανειακές 
υποχρεώσεις αλλά και από υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. Ο Όμιλος δεν έχει στο 
ενεργητικό του σημαντικά έντοκα στοιχεία, η πολιτική δε του Ομίλου, είναι να διατηρεί περίπου 
το σύνολο του δανεισμού σε προϊόντα κυμαινόμενου επιτοκίου. Πολιτική του Ομίλου είναι η 
διατήρηση των δανειακών του υπολοίπων στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα, με ταυτόχρονη 



 

 
  

 

όμως διασφάλιση τέτοιων γραμμών χρηματοδότησης από τις συνεργαζόμενες τράπεζες που να 
ικανοποιούν απρόσκοπτα τη σχεδιαζόμενη ανάπτυξη και επέκταση του Ομίλου.  
Σε κάθε περίπτωση και λόγω της διαρκούς και επίπονης προσπάθειας για εξορθολογισμό του 
κόστους και μείωσης του τραπεζικού δανεισμού της, η Διοίκηση του Ομίλου αξιολογεί την 
έκθεση στον κίνδυνο επίπτωσης στα λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές του Ομίλου από 
μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων ως διαχειρίσιμη.  
Παρακάτω παρουσιάζεται η ευαισθησία του αποτελέσματος της περιόδου καθώς και των Ιδίων 
Κεφαλαίων σε μια μεταβολή του επιτοκίου της τάξης του +1% ή -1%: 
Α. Αύξηση επιτοκίων κατά 1%: 
Τα αποτελέσματα της περιόδου καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου σε αυτή την 
περίπτωση θα επιβαρύνονταν κατά € 203 χιλ. και € 224 χιλ. την 31/12/2012 και 31/12/2011 
αντίστοιχα.  
Β. Μείωση επιτοκίων κατά 1%: 
Τα αποτελέσματα της περιόδου καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου σε αυτή την 
περίπτωση θα αυξάνονταν κατά € 203 χιλ. και € 224 χιλ. την 31/12/2012 και 31/12/2011 
αντίστοιχα.  
 
Κίνδυνοι που συνδέονται με την ικανότητα της Εταιρείας να διαχειρίζεται 
αποτελεσματικά εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους  
Ο Όμιλος διαθέτει συμμετοχές σε μια σειρά από διαφορετικούς κλάδους όπως κατασκευές, 
αξιοποίηση γης και ακινήτων, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και εκμετάλλευσης τουριστικών 
μαρίνων, εμπορίας (ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ-ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ) και λοιπές δραστηριότητες (π.χ. 
διαχείριση καζίνο). Η αποτελεσματική διαχείριση των διαφορετικών κλάδων αποτελεί σύνθετο 
και πολυσήμαντο έργο και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων 
και την επιλογή προτεραιοτήτων. Σε περίπτωση που η διοίκηση του Ομίλου προβεί στην 
υλοποίηση μη επαρκώς τεκμηριωμένων επενδυτικών αποφάσεων ή και στη μη αποτελεσματική 
εφαρμογή τους, ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά οι δραστηριότητες και η κερδοφορία του 
Ομίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ. 
 
Κίνδυνοι από μεταβολές στις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδους των 
κατασκευών 
Οι κατασκευαστικές δραστηριότητες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την πορεία του 
προγράμματος επενδύσεων σε έργα υποδομής που εφαρμόζει το ελληνικό και ρουμανικό 
κράτος, την πορεία των χρηματοδοτούμενων από κοινοτικά προγράμματα έργων και την 
πορεία εξέλιξης των μεγάλων οδικών έργων. Επομένως, η εξέλιξη των οικονομικών 
αποτελεσμάτων των θυγατρικών εταιρειών «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» και από 5/10/2012 της «ΠΟΡΤΟ 
ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» και συνεπακόλουθα του Ομίλου επηρεάζεται στο άμεσο μέλλον από το βαθμό και 
το ρυθμό υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και 
τα Π.Δ.Ε. των χωρών αυτών. Δεν αποκλείεται μελλοντικές αλλαγές στη διαδικασία κατανομής 
των δημοσίων ή κοινοτικών πόρων για έργα υποδομής να επηρεάσουν σημαντικά τις 
δραστηριότητες και τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου 
 
Κίνδυνοι που συνδέονται με την καλή εκτέλεση κατασκευαστικών έργων 
Τα κατασκευαστικά έργα που αναλαμβάνουν οι εταιρείες του Ομίλου, περιλαμβάνουν σαφείς 
ρήτρες σχετικά με την ορθή και έγκαιρη εκτέλεσή τους. Η εταιρεία και ο όμιλος μέσω των 



 

 
  

 

θυγατρικών εταιρειών «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» και από 5/10/2012 της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» διαθέτουν 
πολύ μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στην εκτέλεση σύνθετων και μεγάλων κατασκευαστικών 
έργων και μέχρι σήμερα δεν έχουν σημειωθεί γεγονότα ή απρόβλεπτα έξοδα που να 
σχετίζονται με την εκτέλεση των έργων. Όμως δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο 
πιθανής εμφάνισης στο μέλλον έκτακτων εξόδων από απρόβλεπτα γεγονότα με αποτέλεσμα 
πιθανώς να επηρεαστούν δυσμενώς οι δραστηριότητες και τα οικονομικά αποτελέσματα του 
Ομίλου. 
Κίνδυνοι που συνδέονται με την εκτέλεση έργων από υπεργολάβους  
Σε πολλά έργα οι εταιρείες του Ομίλου αναθέτουν μέρος των εργασιών σε τρίτες εταιρείες με 
το καθεστώς της υπεργολαβίας. Στις περιπτώσεις αυτές ο Όμιλος φροντίζει να συνάπτει 
συμφωνίες με τους υπεργολάβους οι οποίες να καλύπτουν την υποχρέωση των τελευταίων για 
αποκατάσταση τυχόν σφαλμάτων με δική τους ευθύνη, δεν μπορεί όμως να αποκλεισθεί, αν 
και θεωρείται ελάχιστα πιθανόν, το ενδεχόμενο σε ορισμένες περιπτώσεις οι υπεργολάβοι να 
αδυνατούν να εκπληρώσουν τις εν λόγω υποχρεώσεις τους, με συνέπεια αυτές να βαρύνουν 
τελικά τον Όμιλο.  
 
Κίνδυνοι που συνδέονται με το νομικό καθεστώς που διέπει την προκήρυξη, 
ανάθεση, εκτέλεση και επίβλεψη των δημοσίων και ιδιωτικών έργων 
Οι δραστηριότητες των εταιρειών του Ομίλου στον κατασκευαστικό κλάδο εξαρτώνται από τη 
νομοθεσία που ρυθμίζει τόσο τα δημόσια έργα (προκήρυξη, ανάθεση, εκτέλεση, επίβλεψη), 
όσο και θέματα που αναφέρονται στο περιβάλλον, στην ασφάλεια, στη δημόσια υγεία, στο 
εργασιακό και στη φορολόγηση. Είναι γεγονός ότι ο Όμιλος έχει το μέγεθος και τις υποδομές 
να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε μεταβολές της σχετικής νομοθεσίας, αλλά δεν μπορεί να 
αποκλειστεί το ενδεχόμενο μελλοντικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις να προκαλέσουν, έστω και 
πρόσκαιρα, αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. 
 
Κίνδυνοι που προκύπτουν από ζημιές / βλάβες σε πρόσωπα, εξοπλισμό και 
περιβάλλον (ασφαλιστική κάλυψη) 
Οι δραστηριότητες του Ομίλου αντιμετωπίζουν κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από 
αρνητικά γεγονότα όπως, μεταξύ άλλων, ατυχήματα, τραυματισμούς και βλάβες σε πρόσωπα 
(εργαζόμενους ή/και τρίτους), βλάβες στο περιβάλλον, ζημιές σε εξοπλισμό και περιουσίες 
τρίτων. Όλα τα παραπάνω πιθανόν να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή στην δυσμενέστερη 
περίπτωση διακοπή εκτέλεσης εργασιών στα εμπλεκόμενα έργα. Λαμβάνονται βέβαια όλα τα 
απαραίτητα προληπτικά μέτρα ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους αρνητικά γεγονότα και 
παράλληλα συνάπτονται τα ενδεδειγμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Δεν μπορεί όμως να 
αποκλειστεί το ενδεχόμενο το ύψος των υποχρεώσεων των εταιρειών του Ομίλου από τέτοιου 
είδους αρνητικά γεγονότα να υπερβαίνει τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις που θα λάβει, με 
συνέπεια μέρος των εν λόγω προκυπτουσών υποχρεώσεων να απαιτηθεί να καλυφθεί από τις 
εταιρείες του Ομίλου. 
Συνήθως η ασφαλιστική κάλυψη που παρέχουν, καλύπτει κόστος επιδιόρθωσης σχεδιαστικών ή 
κατασκευαστικών ελαττωμάτων. Όμως, πιθανώς σε κάποιες περιπτώσεις η κάλυψη αυτή να 
μην αρκετή προκειμένου να καλύψει όλες τις απαιτήσεις από εγγυήσεις για τις οποίες είναι 
υπεύθυνοι οι κατασκευαστές και είναι συνήθως δαπανηρή. 
Αν και συνήθως ο όμιλος απαιτεί από τους υπεργολάβους να τον αποζημιώσουν για 
ελαττώματα που μπορεί να προκύψουν, δεν μπορεί πάντα να επιβάλλει στις συμβάσεις που 



 

 
  

 

υπογράφει τέτοιες αποζημιώσεις. Γι’ αυτό το λόγο το κόστος της ασφαλιστικής κάλυψης και η 
μη ικανοποίηση των ασφαλιστικών απαιτήσεων μπορεί να επιδράσει αρνητικά στα λειτουργικά 
του αποτελέσματα. 
 
Κίνδυνοι που σχετίζονται με την εξάρτηση από διευθυντικά στελέχη 
Η διοίκηση της Εταιρείας καθώς και των επιμέρους εταιρειών που περιλαμβάνονται στον Όμιλο, 
στηρίζεται σε μία ομάδα έμπειρων στελεχών, τα περισσότερα εκ των οποίων εργάζονται στον 
Όμιλο πολλά έτη και έχουν αποκτήσει βαθιά γνώση του αντικειμένου τους. Στην παρούσα 
φάση τα εν λόγω στελέχη βρίσκονται σε αρμονική συνεργασία με αντικειμενικό σκοπό την 
πρόοδο και ανάπτυξη της Εταιρείας. Η Εταιρεία διαθέτει την απαιτούμενη υποδομή ώστε να 
αντιμετωπίσει τυχόν απώλεια στελέχους ή στελεχών της χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στην 
ομαλή της πορεία.  
 
Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον ξενοδοχειακό - τουριστικό κλάδο 
Η οποιαδήποτε διακύμανση της Ξενοδοχειακής-Τουριστικής αγοράς ενδέχεται να επηρεάσει την 
κερδοφορία θυγατρικών εταιρειών και κατ' επέκταση τα αποτελέσματα του Ομίλου. Οι 
επιδράσεις της σημειωθείσας κρίσης, αναμένεται να είναι ορατές στον τουριστικό κλάδο 
παγκόσμια, και για την τρέχουσα χρήση 2013, όμως οι επιπτώσεις αυτών στα οικονομικά 
αποτελέσματα του Ομίλου, δεν είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθεί, καθώς θα εξαρτηθεί από την 
εξέλιξη και άλλων παραγόντων. 
 
Κοινωνικός Απολογισμός  
Η εισφορά του ομίλου σε τεχνολογικό επίπεδο, σε επίπεδο κοινωνικών υποδομών, αλλά και σε 
κοινωνικοοικονομικό είναι σημαντική. Ο Όμιλος επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση και 
ενημέρωση των ατόμων, που στελεχώνουν τις εταιρείες του, ώστε να είναι σε θέση να 
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιχειρηματικές απαιτήσεις και εξελίξεις, με σκοπό τη παροχή 
ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της αγοράς και 
ταυτόχρονα να προβάλλουν αξίες, που να υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο και να 
προστατεύουν το περιβάλλον. 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε' 
Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη  
Η περαιτέρω αξιοποίηση του συγκροτήματος του ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, η ενίσχυση των 
δραστηριοτήτων του κατασκευαστικού τομέα, κυρίως μέσω των θυγατρικών εταιρειών του 
Ομίλου, που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω κλάδο, και η γενικότερη αναδιάρθρωση των 
επενδύσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είναι οι στόχοι για την νέα χρονιά του 2013. 
 
Αντιμετώπιση της δυσμενούς χρηματοοικονομικής συγκυρίας 
Οι προοπτικές του Ομίλου αναμένεται να επηρεασθούν από το δυσχερές επιχειρηματικό 
περιβάλλον, που έχει διαμορφωθεί παγκόσμια, την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης και 
των διαθεσίμων κεφαλαίων του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού συστήματος αλλά και την 
μείωση της διάθεσης και απορρόφησης κονδυλίων του Π.Δ.Ε. Οι δύο βασικοί πυλώνες του 
Ομίλου, ο τομέας των κατασκευών και του τουρισμού, έχουν επηρεασθεί και επηρεάζονται από 
τις διεθνείς συνθήκες. Ο Όμιλος εκτιμά ότι η επίδραση στα οικονομικά του αποτελέσματα, λόγω 
του επιδεινούμενου κλίματος, δεν είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθεί, καθώς θα εξαρτηθεί από: 



 

 
  

 

1. Την εξέλιξη του ΕΣΠΑ, ως και των υπ’ αυτού χρηματοδοτούμενων κατασκευαστικών 
αντικειμένων. 
2. Την επανέναρξη των συμβάσεων παραχώρησης (μεγάλων οδικών έργων), όπου η 
εταιρεία – πέραν των τμημάτων που εκτελεί – έχει τη δυνατότητα να αναλάβει νέες συμβάσεις. 
3. Τη γενικότερη οικονομική κατάσταση του Δημόσιου τομέα σε Ελλάδα και Ρουμανία, 
όπου ο Όμιλος έχει έκθεση λόγω της εκτέλεσης, κατά κύριο λόγο, Δημοσίων έργων, 
χρηματοδοτούμενων από το Δημόσιο ή από φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα. 
4. Το ανταγωνιστικό περιβάλλον στην Ελλάδα και το Εξωτερικό 
5. Τη δημοπράτηση νέων δημοσίων έργων  
6. Τη εξέλιξη της ζήτησης των τουριστικών υπηρεσιών, λόγω περιορισμού της αντίστοιχης 
ζήτησης από τους τελικούς καταναλωτές, λόγω περιορισμού της κατανάλωσης. 
 
Υπό τις παρούσες συνθήκες, ο Όμιλος επικεντρώνει την προσπάθειά του στην προστασία των 
κεφαλαίων και των ταμειακών ροών, προς διατήρηση της κεφαλαιακής του δομής. Η Διοίκηση 
του Ομίλου εκτιμά ότι κατά τη διάρκεια της πολυετούς παρουσίας του έχει αποκτήσει ισχυρά 
θεμέλια, ευέλικτη δομή και ανταγωνιστική διάρθρωση κόστους, που αναμένεται να της 
επιτρέψουν να αντιμετωπίσει, κατά το δυνατόν, τις αρνητικές συνέπειες της τρέχουσας 
δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Επιπλέον η Διοίκηση του Ομίλου, θα προβεί σε όλες εκείνες 
τις ενέργειες που βελτιώνουν την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα, ώστε να γίνουν οι 
απαραίτητες προσαρμογές που πιθανώς θα απαιτηθούν. Η αρνητική εξέλιξη των παραπάνω 
αβεβαιοτήτων, ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. 
Επιπρόσθετα ο πολύ μικρός δανεισμός του Ομίλου, που κυρίως είναι έναντι εξασφαλίσεων με 
εγκεκριμένες πιστοποιήσεις εκτελεσμένων έργων ή/και δικαιούμενων επιχορηγήσεων από το 
Ελληνικό Δημόσιο για εκτελεσμένα ή εκτελούμενα επενδυτικά έργα , ενισχύει την θετική εικόνα 
του Ομίλου και κάνει λιγότερο ευμετάβλητο τον Όμιλο σε περαιτέρω επιδείνωση των 
συνθηκών. Η Διοίκηση του Ομίλου, θα προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες που βελτιώνουν την 
ευελιξία και την προσαρμοστικότητα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές που πιθανώς 
θα απαιτηθούν.  
 
 



 

 
  
 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ' 
Συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη  

Εταιρεία Σχέση συμμετοχής

Έσοδα από 
πώληση 

εμπορευμάτων & 
παροχή 

υπηρεσιών

Τιμολογηθέντα 
έσοδα από 

εκτέλεση έργων

Αγορές αγαθών και 
υπηρεσιών

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. Θυγατρική 520.000 - - 2.405.289 -

ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ.Ε. Θυγατρική 11.290 - - 120.480 -

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ Α.Ε. Θυγατρική 2.634 - - 2.444.227 -

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. Θυγατρική 2.634 - - 946.326 -

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Θυγατρική 102.113 - - 9.217.998 616.662

ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Θυγατρική 5.634 - - 3.527.523 45.280

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε. Θυγατρική 2.148 - - 6.542 -

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. Θυγατρική 2.220 - - 3.700 -

ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. Θυγατρική 292.160 - - 6.996.777 -

EUROROM CONSTRUCTII '97 SRL Θυγατρική - - - - 87.590

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Α.Ε. Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 360 - - 2.311 -

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΛΩΤΑ II Ν.Ε. Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 2.113 - - 54.866 -

ΒΙΛΛΑ ΓΑΛΗΝΗ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1.634 - - 46.666 -

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 2.196 - - 31.977 -

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Λοιπά συνδεδεμένα μέρη - - - - -

ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Λοιπά συνδεδεμένα μέρη - - 259.993 - 298.442

ΣΥΝΟΛΑ 947.135 - 259.993 25.804.682 1.047.974  
 



 

 
  
 

Συναλλαγές του Ομίλου με συνδεδεμένα μέρη 
 

Εταιρεία Σχέση συμμετοχής

Έσοδα από 
πώληση 

εμπορευμάτων & 
παροχή 

υπηρεσιών

Τιμολογηθέντα 
έσοδα από 

εκτέλεση έργων

Αγορές αγαθών και 
υπηρεσιών

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Α .Ε. Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 600 - - 19.600 68.321

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΛΩΤΑ II Ν.Ε. Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 3.522 - 6.256 483.306 -

ΒΙΛΛΑ  ΓΑΛΗΝΗ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 3.550 - 312.460 1.455.736 2.341

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 659.667 787.036 25.331 3.067.585 5.446.396

ΛΟΙΠΑ  ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Λοιπά συνδεδεμένα μέρη - - - - -

ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Λοιπά συνδεδεμένα μέρη - - 1.372.224 - 884.009

ΣΥΝΟΛΑ 667.339 787.036 1.716.271 5.026.226 6.401.067  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ' 
Ίδιες μετοχές  
Δεν υπάρχουν κατά την 31/12/2012.  
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Η' 
Πληροφορίες της παρ.7 και επεξηγηματική έκθεση της παρ.8 του άρθρου 4 του 
ν.3556/2007 
Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 165.625.000 και διαιρείται σε 33.125.000 
κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 5,00 η κάθε μία.  
 

Όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές και εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
Κάθε κοινή μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.  
Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από το Νόμο και το 
Καταστατικό της Εταιρείας. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των 
μετοχών που κατέχουν. 
 

Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας 
Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται 
περιορισμοί στη μεταβίβαση από το Καταστατικό της. 
 

Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια του Π.Δ. 51/1992 
Την 31/12/2012 οι κατωτέρω μέτοχοι κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνόλου των 
δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:  

METOXOΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΕΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΤΕΓΓΟΥ ΖΩΗ 

ΣΤΕΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΤΕΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 

 

34,31% 
6,26% 
10,35% 
5,22% 

 
 

Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου 
Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 
 

Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 
Δεν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. 
 

Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας 
Δεν είναι γνωστές στην Εταιρεία ούτε προβλέπεται στο Καταστατικό της δυνατότητα 
συμφωνιών μετόχων που συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών ή 
περιορισμούς στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου. 
 

Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Δ.Σ. και τροποποίησης 
καταστατικού που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν.2190/1920 
όπως ισχύει σήμερα 
Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του 
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Καταστατικού της δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Ν.2190/1920 όπως ισχύει 
σήμερα. 
 

Αρμοδιότητα του Δ.Σ. ή ορισμένων μελών του για την έκδοση νέων μετοχών ή την 
αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20 όπως 
ισχύει σήμερα 
Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 στοιχ. β) και γ) του Κ.Ν. 2190/1920 και σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 του καταστατικού της, το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας έχει το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται 
στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών, με απόφασή του που λαμβάνεται με 
πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του. Στην περίπτωση 
αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι 
καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω 
εξουσία από τη Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να 
ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία 
για κάθε ανανέωση. 
Β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, με απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να θεσπισθεί 
πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της 
Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, με τη μορφή δικαιώματος 
προαίρεσης αγοράς μετοχών, κατά τους ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της 
οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Η 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζει ιδίως τον ανώτατο αριθμό των μετοχών που μπορούν 
να εκδοθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφισταμένων μετοχών, την τιμή και 
τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή 
του ρυθμίζει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από τη Γενική 
Συνέλευση, εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και, κατά μήνα Δεκέμβριο 
κάθε έτους, εκδίδει μετοχές στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους, αυξάνοντας το 
κεφάλαιο της Εταιρείας αντιστοίχως. Περαιτέρω, πιστοποιεί την αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με 
το άρθρο 11 του N. 2190/1920. 
Εξ άλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 
2190/1920, οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες, μπορούν με απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τους, να αποκτούν ίδιες μετοχές, μέσω του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών, μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών τους. 
 

Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 
αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης 
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης. 
 

Σημαντικές συμφωνίες με μέλη του Δ.Σ. ή το προσωπικό της Εταιρείας 
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το 
προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση 
παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους 
εξαιτίας δημόσιας πρότασης. 
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Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων των 
άρθρων 9 έως 11 του N. 3556/2007 
Την 31/12/2012 οι κατωτέρω μέτοχοι κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνόλου των 
δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας: Κωνσταντίνος Στέγγος 34,31%, Ζωή Στέγγου 6,26% , 
Γεώργιος Στέγγος 10,35% & Μαριάννα Στέγγου 5,22%. 
Η σημαντική μεταβολή ποσοστών εντός της κλειόμενης χρήσης 2012, αφορούσε την απόκτηση 
μετοχών της εταιρείας από α) την μέτοχο και Α Αντιπρόεδρο κα Ζωή Στέγγου συνεπεία της 
οποία το ποσοστό συμμετοχής του διαμορφώθηκε από 2,83% σε 6,26%, σύμφωνα και με 
σχετική ανακοίνωση της εταιρείας της 29/03/2012. 
τον μέτοχο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κο Γεώργιο Στέγγο, συνεπεία της οποία το 
ποσοστό συμμετοχής του διαμορφώθηκε από 6,57% σε 10,35%, σύμφωνα και με σχετικές 
ανακοινώσεις της εταιρείας της 10/1,17/1,24/2,1/6,29/5 και 6/6/2012. την μέτοχο και μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κα Μαριάννα Στέγγου , συνεπεία της οποία το ποσοστό 
συμμετοχής του διαμορφώθηκε από 0,00% σε 5,22%, σύμφωνα και με σχετικές ανακοινώσεις 
της εταιρείας της 24/2,12/9 και 3/12/2012. 
 
Πέραν των ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων 
γεγονότα για τα οποία απαιτείται αναφορά σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). 
 
Ο Πρόεδρος  
του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΤΕΓΓΟΣ 
 
Περαιτέρω, το Δ.Σ. ενημερώνει τους μετόχους για την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – 
λογιστή για τη διαχειριστική περίοδο του έτους 2012 η οποία έχει ως εξής : 

 
Β. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και 
ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2012, τις εταιρικές και 
ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών 
ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών 
λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις 
εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη 
ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
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Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με 
τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες 
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση 
εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, 
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης 
της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια 
αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με 
την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 
εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου 
των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης 
των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για 
τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
 

Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 και 
τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την 
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής 

διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 
3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920. 

β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης 
του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 
2190/1920. 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25701 
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Ακολούθως, το Δ.Σ. ενημερώνει τους μετόχους για τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων 
περιόδου 1/1-31/12/2012, ο οποίος έχει ως εξής: 
 

 
 
Λόγω ζημιογόνου, όμως αποτελέσματος των κατά Δ.Λ.Π. επισήμων βιβλίων της εταιρείας, δεν 

προβλέπεται διανομή μερίσματος για τη χρήση 2012. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση των 

Ετήσιων και Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2012, του πίνακα διάθεσης 
αποτελεσμάτων περιόδου 1/1/2012 έως 31/12/2012, της έκθεσης διαχείρισης και της 
επεξηγηματικής έκθεσης του Δ.Σ. για τη χρήση 2012, ως και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού 
ελεγκτή-λογιστή για την ίδια χρήση. 
 

Θέμα 2ο 

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - 
λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012 σε 
εταιρική και ενοποιημένη βάση. 

 
Το Δ.Σ. προτείνει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού 

ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα, τη Διαχείριση και τις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις της εταιρείας, σε εταιρική και ενοποιημένη βάση, της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 - 
31/12/2012. 
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Θέμα 3ο  

Κύρωση απόφασης του Δ.Σ. για εκλογή νέου  εκτελεστικού προσωρινού μέλους, 
ανασυγκρότηση σε σώμα και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων ως και των 
πράξεων εκπροσώπησης.  

 
Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την επικύρωση της από 

18/09/2012 απόφασης του Δ.Σ., περί ανασυγκρότησης αυτού σε σώμα και επανακαθορισμού 
ιδιοτήτων των μελών του Δ.Σ., συνεπεία της από 5-9-2012 παραίτησης του εκτελεστικού μέλους 
του Διοικητικού Συμβουλίου Παναγιώτη Καζαντζή και της εκλογής της Κωνσταντίνας 
Αλεξοπούλου ως νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση και 
για το υπόλοιπο της θητείας του  

Επιπρόσθετα, το Δ.Σ. προτείνει την έγκριση των διαχειριστικών πράξεων, ως και των πράξεων 
εκπροσώπησης των μελών του Δ.Σ., που συγκροτήθηκε σε σώμα με την προαναφερόμενη 
απόφαση.  

 

Θέμα 4ο   

Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδίως αυτών που 
αφορούν στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του Ομίλου κατά τη λήξη της 
κλειομένης χρήσης και έγκριση των σχετικών διαχειριστικών πράξεων ως και των 
πράξεων εκπροσώπησης 

 
Επί του θέματος αυτού, το Δ.Σ. προτείνει την επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών 

αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδίως αυτών που αφορούν στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του 
Ομίλου κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης 2012. Επιπρόσθετα, προτείνει την έγκριση των 
σχετικών διαχειριστικών πράξεων, ως και των πράξεων εκπροσώπησης των μελών του Δ.Σ.  

 

Θέμα 5ο   

Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών, μέλους του Σώματος Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ως και την 
έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού για την τρέχουσα εταιρική 
χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους, βάσει της σχετικής εισήγησης της 
Επιτροπής Ελέγχου κατ’ άρθρο 37 Ν. 3693/2008. 
 

Επί του θέματος αυτού και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, για τις 
ανάγκες διενέργειας του προβλεπομένου τακτικού ελέγχου της χρήσης του έτους 2013, μετά 
από αξιολόγηση των σχετικών προσφορών, ως και των σχετικών εισηγήσεων των οικονομικών 
υπευθύνων του λογιστηρίου και της οικονομικής διεύθυνσης της εταιρείας, το Διοικητικό 
Συμβούλιο προτείνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON Ανώνυμη 
Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» (Βασ. Κωνσταντίνου 44 - Αθήνα), 
με Α.Μ ΣΟΕΛ 127. 

Στην αμοιβή τους θα περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως έξοδα των ορκωτών λογιστών 
που τυχόν προκύψουν κατά τη διενέργεια του ελέγχου τους, καθώς και η αμοιβή αυτών για τις 
εκάστοτε απαιτούμενες εκθέσεις επί των λογιστικών καταστάσεων της εταιρείας, διαφόρων 
χρονικών περιόδων της διαχειριστικής χρήσης 1/1/2013-31/12/2013, καθώς επίσης και για τον 
έλεγχο των οικονομικών δεδομένων που υποβάλλονται ετησίως στο Υπουργείο Ανάπτυξης 
(Έκθεση δραστηριότητας). 
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Η παραπάνω ελεγκτική εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του Ν.2231/94 και 
Ν.2257/94. 

Θέμα 6ο  

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

Επί του θέματος αυτού, το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θητεία του ΔΣ λήγει στις 
26/6/2015 (δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη σύγκληση της Τακτικής Γ.Σ που θα συνέλθει για 
έγκριση του Ισολογισμού του έτους της εξόδου των μελών του νέου Δ.Σ και μη δυνάμενη όμως 
να υπερβεί την τετραετία), προτείνει την μη εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.  
 

Θέμα 7ο 

Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 Ν. 3693/2008. 
 

Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο παραπάνω 
θέμα 6 προτείνει να μην εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, προτείνει συναφώς την 
μη εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 Ν.3693/2008. 
 

Θέμα 8ο  

Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920 όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 32 Ν. 3604/2007, σε μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή και σε διευθυντές αυτής, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο 
στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για 
λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς, που 
επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που 
επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.  
 

Επί του θέματος αυτού, το Δ.Σ. προτείνει την χορήγηση της προβλεπόμενης από το άρθρο 
23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 32 Ν. 3604/2007 
άδειας, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε διευθυντές αυτής, που συμμετέχουν με 
οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για 
λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς, που επιδιώκει η 
εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.  

Ειδικότερα – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά –, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει η 
παραπάνω έγκριση να παρέχεται προκειμένου περί συμμετοχής των προσώπων αυτών στις 
εταιρείες «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε», «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ.Ε.», «ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ», 
«ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑ ΓΑΛΗΝΗ ΑΕ», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ 
ΑΕ», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ ΑΕ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.», «ΠΟΡΤΟ 
ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΕ», «EUROROM CONSTRUCTII 97 SRL», «LAMDA 
OLYMPIC SRL», «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΛΩΤΑ ΙΙ ΝΕ», «ΝΟΤΙΑ ΛΑΚΩΝΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ E.Π.Ε.», 
«NEWMARK HOMES A.E.», του υποκαταστήματος της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε» στη Ρουμανία 
(SUCURSALA ROMANIA), του υποκαταστήματος της εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε» στη 
Ρουμανία (PORTO CARRAS SA ATENA SUCURSALA BUKURESTI),ως και στις διάφορες 
κοινοπραξίες και τις λοιπές συμπράξεις της εταιρείας. 

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη χορήγηση αδείας στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, όπως συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή την διεύθυνση άλλων 
εταιρειών, των οποίων ιδρυτές, κύριοι μέτοχοι ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών, είναι 
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ιδρυτές, συγγενείς α’ και β’ βαθμού, ως και κύριοι μέτοχοι της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
Α.Ε. 

Θέμα 9ο  

Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2012 καθώς και προέγκριση 
αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2013, βάσει της διάταξης του 
άρθρου 24 παρ. 2 του K.N. 2190/1920. 
 

Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση των καταβληθεισών 
αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2012, συνολικού ύψους σαράντα εννέα χιλιάδων 
(49.000) ευρώ, έναντι προεγκριθεισών από την τακτική Γ.Σ. των μετόχων της 26.6.2012, ύψους 
διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.  

Επίσης, προτείνει την προέγκριση αμοιβής των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 
2013 για τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε καθημερινή βάση και πέραν του συνήθους ωραρίου, 
στη διαχείριση, το συντονισμό διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, βάσει της διάταξης 24 
παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920. Η αμοιβή αυτή προτείνεται για ποσό εκατόν ογδόντα χιλιάδων 
(180.000)€. Παράλληλα, προτείνει την παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για να επιμερίσει το 
ανωτέρω ποσό, ή τυχόν μικρότερο ποσό, που θα διατεθεί για το σκοπό αυτό.  
 

Θέμα 10ο 

Ειδική έγκριση, κατ’ άρθρο 23Α παρ.2 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων 
μεταξύ αφενός της εταιρείας και των θυγατρικών της και αφετέρου των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των 
συζύγων και των συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι 
του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους 
ανωτέρω. 

 
Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την παροχή προς τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και 
τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, 
καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω την κατ΄ άρθρο 23Α παρ. 2 
του Κ.Ν 2190/1920, της ειδικής έγκρισης για σύναψη συμβάσεων με την εταιρεία ή τις 
θυγατρικές της. 

Ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Γ.Σ.: 
α) να παράσχει την ειδική έγκριση – κατά το περιεχόμενο της παρ. 2 του άρθρου 23Α του 

Κ.Ν.2190/20 – για τη σύναψη συμβάσεων εκτέλεσης οικοδομικών έργων μεταξύ αφενός της 
εταιρείας και των θυγατρικών της και αφετέρου όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, 
των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των 
προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών 
προσώπων, που ελέγχονται από τους ανωτέρω. 

β) να παράσχει την ειδική έγκριση – κατά το περιεχόμενο της παρ. 2 του άρθρου 23Α του 
Κ.Ν.2190/20 – για τη σύναψη συμβάσεων μισθωτής εργασίας ή εντολής μεταξύ αφενός της 
εταιρείας και των θυγατρικών της και αφετέρου όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, 
των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των 
προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών 
προσώπων, που ελέγχονται από τους ανωτέρω. 
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γ) να παράσχει την ειδική έγκριση – κατά το περιεχόμενο της παρ. 2 του άρθρου 23Α του 
Κ.Ν.2190/20 – για τη σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας κινητών ή ακινήτων περιουσιακών 
στοιχείων μεταξύ αφενός της εταιρείας και των θυγατρικών της και αφετέρου όλων των μελών 
του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων, που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους 
συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου 
βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων, που ελέγχονται από τους ανωτέρω. 

Επίσης, το Δ.Σ. προτείνει η Γ.Σ. να παράσχει σε αυτό την εξουσιοδότησή της, για τυχόν 
μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ως και θυγατρικών εταιρειών της, σε 
εταιρείες, των οποίων κύριοι μέτοχοι ή μέλη των Δ.Σ. αυτών, είναι τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, οι σύζυγοι και οι συγγενείς των 
προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά 
πρόσωπα, που ελέγχονται από τους ανωτέρω.  
 

Θέμα 11ο 

Ειδική έγκριση για την παροχή εταιρικής εγγύησης της υπέρ θυγατρικών εταιρειών, 
κατ’ άρθρο 23α παρ. 1β & 5 Κ.Ν. 2190/1920. 

 
Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 

15 παράγραφος 3 περίπτωση ζ’ του καταστατικού της εταιρείας αλλά και του άρθρου 23α 
παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Κ.Ν. 2190/1920, προτείνει την παροχή της ειδικής έγκρισης της 
Γενικής Συνέλευσης για την παροχή της εταιρικής εγγύησης της μητρικής εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. υπέρ των θυγατρικών της εταιρειών. 

 
Θέμα 12ο 

Παροχή εγγύησης υπέρ της θυγατρικής εταιρείας «ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ» για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εκ της σύμβασης μεταβίβασης των δικαιωμάτων 
χρήσης και εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα Πυθαγορείου Σάμου προς την 
εταιρεία «ΣΑΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ» και έγκριση της ως άνω σύμβασης 

 
Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη α) την από 3/6/2013 

σχετική απόφαση του ΔΣ, περί της παροχής εγγύησης υπέρ της θυγατρικής εταιρείας «ΣΑΜΟΣ 
ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.» για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εκ της σύμβασης μεταβίβασης των 
δικαιωμάτων χρήσης και εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα Πυθαγορείου Σάμου προς την 
εταιρεία «ΣΑΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε» και την έγκριση της  σχετικής  σύμβασης,  β) την 
επίσης από 3/6/2013 σχετική απόφαση του ΔΣ της θυγατρικής εταιρείας ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ, 
γ) την  οικονομική κατάσταση της παραπάνω θυγατρικής εταιρείας μας, η οποία απεικονίζεται 
τόσο στα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2012 και των προηγουμένων ετών καθώς και του 
α τριμήνου του 2013, δ) την αρνητική καθαρή θέση της εν λόγω εταιρείας  λόγω των 
αυσωρευμένων ζημιών και την ως εκ τούτου διατύπωση έμφασης από τον ορκωτό-λογιστή 
αυτής ,ε) το γεγονός ότι η θυγατρική μας αυτή εταιρεία έχει συνάψει ομολογιακό δάνειο ύψους 
4.500.000€ με την εταιρεία μας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε., για το οποίο έχει λάβει 
επανειλημμένες παρατάσεις, λόγω αδυναμίας εξόφλησής του και στ) την από 27/5/2013 
έκθεσής της εταιρεία εκτιμήσεων FVAT Advisory προς το Δ.Σ. της παραπάνω εταιρείας, που 
κοινοποιήθηκε στην εταιρεία μας, με βάση την οποία η εύλογη αξία μιας τέτοιας μεταβίβασης 
ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000€), προτείνει την επικύρωση και την παροχή 
έγκρισης για α) την παροχή εγγύησης υπέρ της θυγατρικής εταιρείας «ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.» 
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για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εκ της σύμβασης μεταβίβασης των δικαιωμάτων 
χρήσης και εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα Πυθαγορείου Σάμου προς την εταιρεία 
«ΣΑΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε» και β) την σχετική σύμβαση η οποία έχει ως ακολούθως: 

 
« Συμφωνητικό Μεταβίβασης Δραστηριότητας 

Αυτό το Συμφωνητικό Μεταβίβασης Δραστηριότητας (το «Συμφωνητικό») υπογράφεται στις 4 Ιουνίου 2013 
(“Ημέρα Υπογραφής”) μεταξύ:  

1. ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε., μια εταιρεία που συστάθηκε νομίμως σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, με αριθμό 
μητρώου 48899/O1NT/B/01/82/03, με έδρα στο Δήμο Αλίμου, Σολωμού 20, 17456, Αθήνα, Ελλάδα (ο 
"Μεταβιβάζων"), 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε., μια εταιρεία που συστάθηκε νομίμως σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, 
με αριθμό μητρώου 6801/06/Β/86/08, με έδρα στη διεύθυνση Σολωμού 20, Άλιμος, 17456, Αθήνα, Ελλάδα 
(ο "Εγγυητής") και 

3. ΣΑΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε., μια εταιρεία που συστάθηκε νομίμως σύμφωνα με την ελληνική 
νομοθεσία, με αριθμό μητρώου 125200201000, με έδρα στη διεύθυνση Αγίας Άννης 4, Κηφισιά, Ελλάδα (ο 
"Αποδέκτης της Μεταβίβασης"). 

Ο Μεταβιβάζων, ο Εγγυητής και ο Αποδέκτης της Μεταβίβασης αναφέρονται ξεχωριστά ως το «Συμβαλλόμενο 
Μέρος» και από κοινού τα «Συμβαλλόμενα Μέρη». 

ΚΑΘΩΣ 
1. Ο Μεταβιβάζων συμμετείχε σε διαγωνισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, που ενήργησε για λογαριασμό του 

Ελληνικού Κράτους και κατακυρώθηκε στον Μεταβιβάζοντα (Υπουργική Απόφαση Τ/996/9-3-2000, ΦΕΚ 
323 Β’) μια σύμβαση για τη μίσθωση της Μαρίνας της Σάμου (η “Μαρίνα”) για 43 χρόνια (το 
“Συμφωνητικό Παραχώρησης”), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διαγωνισμού No: ΑΠ Τ/2606/6-7-
1999, που προκηρύχθηκε, σύμφωνα με το Νόμο 2160/1993 από την Ελληνική Κυβέρνηση. Ο Μεταβιβάζων 
έλαβε μια επιχορήγηση ύψους €2.255.100 από το Υπουργείο Ανάπτυξης το 2011, βάσει του Αναπτυξιακού 
/ Επενδυτικού Νόμου 2601/1998 (η “Επιχορήγηση”) 

B  Με την ολοκλήρωση των έργων στη Μαρίνα το 2008, ο Μεταβιβάζων ξεκίνησε τη λειτουργία της Μαρίνας, 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης Παραχώρησης.  

C Τώρα ο Μεταβιβάζων επιθυμεί να πουλήσει και ο Αποδέκτης της Μεταβίβασης επιθυμεί να εξαγοράσει την 
Δραστηριότητα (όπως ορίζεται παρακάτω). 

D Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα Συμβαλλόμενα Μέρη υπογράφουν αυτό το Συμφωνητικό με σκοπό να 
ορίσουν τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση της Δραστηριότητας από τον 
Μεταβιβάζοντα στον Αποδέκτη της Μεταβίβασης. 

 
ΤΩΡΑ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 
1. Ορισμοί και ερμηνεία 

1.1 Ορισμοί 
Σε αυτό το Συμφωνητικό, εκτός και αν απαιτείται διαφορετικά από το κείμενο, οι παρακάτω λέξεις και 
εκφράσεις έχουν την ακόλουθη ερμηνεία:  
Ημερομηνία Ισολογισμού είναι η 31η Μαρτίου 2013. 

Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού ημέρας ισολογισμού: αφορά τα στοιχεία, όπως έχουν 
καταχωρηθεί στο Παράρτημα Α, για την οικονομική περίοδο που έληξε κατά την Ημερομηνία Ισολογισμού. 

Μεταβιβαζόμενα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού ημερομηνίας ισολογισμού: αφορά τα στοιχεία 
μαζί με τους αντίστοιχους λογιστικούς κωδικούς, όπως έχουν καταχωρηθεί στο Παράρτημα Β, τα οποία θα 
μεταβιβαστούν από τον Μεταβιβάζοντα στον Αποδέκτη της Μεταβίβασης, κατά την Ημερομηνία 
Κλεισίματος. 



 

 
39 / 53 

 

Συνεργαζόμενος/η: σε σχέση με οποιοδήποτε άτομο, κάποιο τρίτο που Ελέγχει, Ελέγχεται ή είναι υπό 
κοινό Έλεγχο με αυτό το πρόσωπο. 
Πρωτόκολλα Τροποποίησης: είναι τα πρωτόκολλα που θα υπογραφούν από κάθε ένα από τους 
τωρινούς ενοικιαστές, εκτός από τον Δήμα Ε. και Ζαφειράτο Α., ως προς τα Συμφωνητικά Μίσθωσης και τα 
οποία θα επιτρέπουν στον Αποδέκτη της Μεταβίβασης να τερματίσει (λήξει) τα Συμφωνητικά Μίσθωσης 
στις 31 Δεκεμβρίου 2013, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση ή πληρωμή προστίμου.  
Εκχωρούμενα Συμφωνητικά:  
(a) Το Συμφωνητικό Παραχώρησης, 

(b) Οι Συμβάσεις Εργασίας για τους μεταβιβασθέντες (μεταφερόμενους) Υπαλλήλους, 

(c) Τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί από τον Μεταβιβάζοντα για τη λειτουργία της Μαρίνας, 
περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων των συμφωνητικών μίσθωσης, ελλιμενισμού, αγκυροβολισμού, 
δεξαμενισμού, συμφωνητικών ενοικίασης, προμηθευτών και τα οποία θα εκχωρηθούν στον 
Αποδέκτη της Μεταβίβασης, κατά την Ημερομηνία Κλεισίματος  

μαζί με οποιεσδήποτε τροποποιήσεις, αλλαγές και/ή συνημμένα σ’ αυτά, είναι καταχωρημένα στο 
Παράρτημα Γ. 

Συνοριακή Έγκριση: είναι η έγκριση που πρέπει να εξασφαλίσει ο Αποδέκτης της Μεταβίβασης για τις 
επενδύσεις σε συνοριακές περιοχές από μη κράτη μέλη της ΕΕ (άρθρο 26 του Ν. 1892/1990) 
Δραστηριότητα: είναι η λειτουργία, διαχείριση και εμπορική εκμετάλλευση της Σάμου Μαρίνα και 
οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με τα παραπάνω, σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης. 

Εργάσιμη Μέρα: είναι η οποιαδήποτε μέρα που δεν είναι Σάββατο, Κυριακή ή επίσημη αργία στην Ελλάδα 
ή στην Τουρκία. 
Ελεγκτική Εταιρεία: είναι η Grant Thornton Ελλάδος.  

Κλείσιμο: είναι η ολοκλήρωση όλων των ενεργειών, που απαιτούνται για τη μεταβίβαση της 
Δραστηριότητας από τον Μεταβιβάζοντα στον Αποδέκτη της Μεταβίβασης, σύμφωνα με το Εδάφιο 5. 
Ημερομηνία Κλεισίματος (ή Καταληκτική Ημερομηνία): είναι η Εργάσιμη Ημέρα εντός 5 (πέντε) 
Εργάσιμων Ημερών, μετά την εκπλήρωση όλων των Απαιτούμενων Προϋποθέσεων ή σε οποιαδήποτε 
άλλη ημερομηνία και χρόνο, που τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορεί εφεξής να καθορίσουν από κοινού 
εγγράφως. 
Μεταβιβαζόμενα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού της Ημερομηνίας Κλεισίματος: είναι τα 
στοιχεία, καθένα με τις αντίστοιχες αξίας σε Ευρώ και λογιστικούς κωδικούς, που θα καθοριστούν σύμφωνα 
με το Εδάφιο 3.2 και τα οποία καταγράφουν συγκεκριμένα την τρέχουσα αξία Μεταβιβαζόμενων στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού ημερομηνίας ισολογισμού και επίσης υπολογίζουν/καταγράφουν τις νέες 
απαιτήσεις/υποχρεώσεις που προκύπτουν μετά την Ημερομηνία Ισολογισμού, σε σχέση με τα 
Εκχωρούμενα Συμφωνητικά, που μεταβιβάζονται για την οικονομική περίοδο που έληξε στην Ημερομηνία 
Κλεισίματος. 

Καθαρά Μεταβιβαζόμενα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού της Ημερομηνίας Κλεισίματος: κατά 
την Ημερομηνία Κλεισίματος, είναι το συγκεντρωτικό ποσό σε Ευρώ του συνόλου των στοιχείων 
ενεργητικού μείον τα στοιχεία παθητικού, όπως φαίνεται και υπολογίζεται κατά την Ημερομηνία Κλεισίματος 
των Μεταβιβαζομένων Στοιχείων, που θα καθοριστούν σύμφωνα με το Εδάφιο 3.2. Προς αποφυγή 
παρανοήσεων, τα Ενσώματα και Άυλα Στοιχεία και οι Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη 
σε αυτόν τον υπολογισμό.  
Απαιτούμενες Προϋποθέσεις ή ΑΠ: Θα έχει την έννοια που δίδεται στο Εδάφιο 4.1. 
Σύμβαση Παραχώρησης: Έχει την έννοια που δόθηκε στο Προοίμιο. 

Συγκατάθεση: οποιαδήποτε έγκριση, συναίνεση, επικύρωση ή άλλη εξουσιοδότηση απαραίτητη για την 
εκχώρηση των Εκχωρούμενων Συμφωνητικών ή των Μεταβιβαζόμενων Στοιχείων Ενεργητικού και 
Παθητικού στον Αποδέκτη της Μεταβίβασης.  
Τίμημα / Αντάλλαγμα: έχει την έννοια που δόθηκε στο Εδάφιο 3. 
Έλεγχος: είναι η δυνατότητα ελέγχου, άμεσα ή έμμεσα, του τρόπου διαχείρισης ή των πολιτικών ενός 
Ατόμου, μέσω της κατοχής χρεογράφων με δικαιώματα ψήφου, με σύμβαση διαχείρισης, αντιπροσωπείας 
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ή άλλο, που έχει την εξουσία να εκλέγει την πλειοψηφία των μελών Δ.Σ. ή των ατόμων που ασκούν 
παρόμοια εξουσία, σε σχέση με αυτό το Άτομο. Θα ερμηνεύεται ανάλογα με το αν Ελέγχει, Ελέγχεται ή 
Ασκεί από Κοινού Έλεγχο. 
Ημερομηνία Εκπλήρωσης των ΑΠ: είναι η 31η Δεκεμβρίου 2013. 
Μεταγενέστερη Πληρωμή: αναφέρεται στο ποσό του 1.000.000ΕΥΡΩ- είναι το ποσό, που θα καταβληθεί 
κατά την Ημερομηνία Αποδέσμευσης, όπως περιγράφεται στο Εδάφιο 3.1.2. 
Πρωτόκολλο Παράδοσης: είναι το πρωτόκολλο που θα υπογραφεί ανάμεσα στα Συμβαλλόμενα Μέρη 
κατά την Ημερομηνία Κλεισίματος, σε σχέση με τα Μεταβιβαζόμενα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού. 

Βάρος: οποιαδήποτε υποθήκη, επιβάρυνση, δέσμευση, option, σύνδεση, περιορισμός, εκχώρηση, 
εμπράγματη ασφάλεια, παρακράτηση κυριότητας, προνομιακός τίτλος, ρύθμιση κεφαλαίου ή trust, 
εμπράγματη ασφάλεια (άλλη από αυτή που προκύπτει από μια νόμιμη λειτουργία), δικαίωμα 
συμψηφισμού, προσημείωση, βάρος ή οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα, που προέκυψε με 
οποιονδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε ανάλογου εμπράγματος δικαιώματος, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. 

ΕΥΡΩ ή ΕΥΡ (€): είναι το αποκλειστικό νόμισμα του κάθε κράτους μέλους, που συμμετέχει στην 
Ευρωπαϊκή και Νομισματική Ένωση, όπως προβλέπεται στην Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Εξαιρούμενα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού: είναι όλα τα στοιχεία, που δεν ανήκουν στα 
Μεταβιβαζόμενα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού, κατά την Ημερομηνία Κλεισίματος.  

Κυβερνητική Αρχή: είναι οποιαδήποτε τοπική, εθνική ή υπερεθνική κυβέρνηση, ή κρατική, κανονιστική 
ή διοικητική αρχή, οργανισμός, επιτροπή ή άλλος φορέας, δικαστήριο ή διαμεσολαβητής αντίστοιχης 
εξουσίας ή χρηματιστήριο. 
Ελληνική Νομοθεσία: αναφέρεται στο Ν. 2190/1920 που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες, όπως ισχύει κατά 
διαστήματα, καθώς και οποιοσδήποτε νόμος της Ελλάδος, που διέπει την λειτουργία της Εταιρείας.  
Ειδοποίηση Αποζημίωσης: έχει την έννοια, που δίδεται στο Εδάφιο 8.4. 
Πληροφορίες: είναι όλες οι πληροφορίες, τεχνογνωσία και τεχνικές (εμπιστευτικές ή μη και σε 
οποιαδήποτε μορφή) που κατέχει ή χρησιμοποιεί ο Μεταβιβάζων, οι οποίες σχετίζονται με την 
Δραστηριότητα και/ή τα Ενσώματα και Άυλα Στοιχεία, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται: 

(a) Λειτουργίες διαδικασίες και τεχνικές,  

(b) Υπολογισμοί, φόρμουλες, σχέδια, προδιαγραφές, στοιχεία, αναφορές, εγχειρίδια και οδηγίες,  

(c) Κατάλογος και αρχεία πελατών και προμηθευτών, υλικό πωλήσεων, marketing (προώθησης) και 
διαφήμισης και 

(d) Λειτουργικά, διοικητικά, υπαλληλικά, διαχειριστικά και οικονομικά στοιχεία (περιλαμβανομένων των 
επιχειρηματικών σχεδίων και προβλέψεων). 

Αρχική Πληρωμή: ποσό 5.000.000 ΕΥΡΩ  
Διαδικασίες Πτώχευσης: είναι οποιαδήποτε μορφή πτώχευσης, ρευστοποίησης, χρεοκοπίας, διαχείρισης, 
διακανονισμού ή σχεδίου με τους πιστωτές, αναστολής πτώχευσης, ή ενδιάμεσης ή προσωρινής εποπτείας 
από το δικαστήριο ή τον διορισμένο από το δικαστήριο, είτε στην δικαιοδοσία της έδρας της επιχείρησης ή 
σε άλλη δικαιοδοσία, εντός ή εκτός δικαστηρίων. 
Πνευματικά Δικαιώματα ή ΠΔ: είναι όλα τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, οι κατοχυρωμένες πατέντες, τα 
κατοχυρωμένα σχέδια, τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, περιλαμβανομένων των 
εμπορικών σημάτων, των επώνυμων προϊόντων, εμπορικών ή επιχειρηματικών ονομασιών, επωνυμιών 
ιστοσελίδων, σημάτων υπηρεσιών, λογοτύπων, εφευρέσεων ή μυστικών διαδικασιών, τεχνογνωσίας, 
δικαιωμάτων επί πληροφοριών που σχετίζονται / χρησιμοποιούνται από τον Μεταβιβάζοντα ή από 
οποιαδήποτε από τις Θυγατρικές του, ως προς την Επιχείρηση. 
Συμφωνητικά Μίσθωσης: είναι τα συμφωνητικά, που υπογράφονται για την μίσθωση των εμπορικών 
μονάδων (καταστημάτων) στη Μαρίνα και επισυνάπτονται στο Παράρτημα Δ. 
Άδειες: είναι όλες οι εξουσιοδοτήσεις, άδειες, εγκρίσεις ή συναινέσεις, που είναι απαραίτητες για την 
κατοχή (ιδιοκτησία) και λειτουργία της Μαρίνας ή την διεξαγωγή της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
Μαρίνα: έχει την έννοια, που έχει δοθεί στο Προοίμιο. 
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Ουσιαστική Δυσμενής Αλλαγή: είναι οποιαδήποτε δυσμενής αλλαγή, αποτέλεσμα ή γεγονός στην 
Μαρίνα ή την Δραστηριότητα, με αξία που υπερβαίνει τις 500.000 ΕΥΡΩ. 

Ουσιώδες Συμβόλαιο: είναι οποιοδήποτε συμβόλαιο, στο οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος ο 
Μεταβιβάζων ή που έχει αντίκτυπο στην Δραστηριότητα και το οποίο (α) έχει συνολική αξία που υπερβαίνει 
τις 5.000 ΕΥΡΩ, κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου ή (β) περιλαμβάνει όρο, που υπερβαίνει τους 
δώδεκα (12) μήνες. 
Μη εκδοθείσες (υπολειπόμενες) άδειες: είναι οποιεσδήποτε άδειες που δεν έχουν εκδοθεί (λείπουν), 
περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων (α) της Άδειας Πυρασφάλειας / Ενεργητικής Πυροπροστασίας, (β) του 
Σχεδίου Υποδοχής και Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων, (γ) του πιστοποιητικού του Δήμου Πυθαγορείου, 
που βεβαιώνει ότι τα λύματα της μαρίνας καταλήγουν στο Εργοστάσιο Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου, 
(δ) του πιστοποιητικού του Δήμου Πυθαγορείου, που βεβαιώνει ότι τα στερεά απόβλητα συλλέγονται 
καθημερινά (εκτός από Κυριακές και αργίες) από τον Δήμου, (ε) του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης της 
Μαρίνας, (στ) της Περιβαλλοντικής Έκθεσης Αξιολόγησης Επιπτώσεων.   

Μη Μεταβιβαζόμενοι (Μεταφερόμενοι) Υπάλληλοι: είναι τα άτομα, καταχωρημένα στο Παράρτημα Ε, 
τα οποία απασχολούνται στην Επιχείρηση από τον Μεταβιβάζοντα και δεν θα μεταφερθούν στον Αποδέκτη 
της Μεταβίβασης, στα πλαίσια της μεταβίβασης της Δραστηριότητας.  
Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις: είναι οι απαιτήσεις, που προκύπτουν από σκάφη που έχουν αποπλεύσει και 
οι απαιτήσεις, που τιμολογήθηκαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2012, οι οποίες είναι όλες καταγεγραμμένες στο 
Παράρτημα Στ και θα επικαιροποιηθούν κατά την Ημερομηνία Κλεισίματος. 
Απαίτηση Πληρωμής: είναι το ποσό από οποιαδήποτε απαίτηση του Αποδέκτη της Μεταβίβασης κατά 
του Μεταβιβάζοντα, σύμφωνα με το Εδάφιο 8 αυτού του Συμφωνητικού, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων, 
των επαγγελματικών αμοιβών, εξόδων και δαπανών, οποιασδήποτε μορφής, που έγιναν ή θα γίνουν από 
τον Αποδέκτη της Μεταβίβασης, ως προς την απαίτηση και του τόκου επί της απαίτησης. 
Οντότητα: είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, επιχείρηση ή άλλη ανώνυμη ή μη εταιρεία. 

Αιτήματα Ρυθμιστικών (Κανονιστικών) Εγκρίσεων: ισοδυναμεί με το συμφωνηθέν υπόδειγμα των 
αιτήσεων, όπως επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ζ, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν από τον 
Μεταβιβάζοντα στις αιτήσεις που θα γίνουν για να δοθούν οι Ρυθμιστές (Κανονιστικές) Εγκρίσεις.  

Ρυθμιστικές (Κανονιστικές) Εγκρίσεις: ισοδυναμεί με οποιαδήποτε έγκριση από μια Κυβερνητική Αρχή 
για την ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων (α) της συγκατάθεσης της 
Επιτροπής Μαρινών (μια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 33, παρ. 2 του 2160/1993, όπως 
τροποποιήθηκε) και της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης για το σκοπό αυτό (που θα δημοσιευτεί στο 
ΦΕΚ), (β) της συγκατάθεσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, αναφορικά με την Σύμβαση 
Παραχώρησης, (γ) της συγκατάθεσης του Υπουργείου Ανάπτυξης για την αλλαγή του ελέγχου, ως προς 
την Επιδότηση.  
Ημερομηνία Αποδέσμευσης: είναι το δεύτερο έτος από την Ημερομηνία Κλεισίματος. 

Δεύτερος Ελεγκτής: οποιαδήποτε από τις Deloitte Touche Tohmatsu Limited, PricewaterhouseCooper 
LLP και KPMG, περιλαμβανομένων των εκπροσώπων τους ή των συνεταίρων τους στην Ελλάδα. 
Ημερομηνία Υπογραφής: έχει την έννοια, που δίδεται στο Προοίμιο. 

Επιχορήγηση: έχει την έννοια, που δίδεται στο Προοίμιο. 
Ενσώματα και Άυλα Στοιχεία: είναι ο κατάλογος των στοιχείων, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Η και τα 
οποία θα μεταβιβαστούν στον Αποδέκτη της Μεταβίβασης κατά την Ημερομηνία Κλεισίματος, με την 
υπογραφή του πωλητηρίου ή άλλων εγγράφων, που θα συμφωνηθούν μεταξύ των Συμβαλλόμενων 
Μερών, κατά την καταβολή του Ανταλλάγματος. 
Φόροι: όλοι οι φόροι, υποχρεώσεις, δασμοί και τέλη που επιβάλλονται αρμόδια και οι οποίοι 
περιλαμβάνουν οποιαδήποτε περιβαλλοντική φορολόγηση, φόρο προστιθέμενες αξίας και όλους τους 
άλλους φόρους, λόγω συναλλαγών, μεταβιβάσεων και κύκλου εργασιών, την φορολόγηση ενδοεταιρικών 
συναλλαγών, τους φόρους εισοδήματος, τους δημοτικούς φόρους, φόρους επί των πραγματικών ή 
προσωπικών περιουσιακών στοιχείων, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, φόρους franchise, φόρους 
μισθωτών υπηρεσιών, τέλη, φόρους κατανάλωσης και άλλων δασμών, συνεισφορές, χρεώσεις, αμοιβές, 
μειώσεις ή παρακρατήσεις οποιασδήποτε μορφής από οποιαδήποτε εφορία και περιλαμβανομένου 
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οποιουδήποτε τόκου, ποινής, προστίμου ή χρέωσης, καταβλητέας σε σχέση με οτιδήποτε από τα 
παραπάνω. Οι «φόροι» και η «φορολογία» θα ερμηνεύονται αναλόγως. 
Φορολογικές Υποχρεώσεις: είναι οι ζημίες, έξοδα, δαπάνες, αγωγές, διαδικασίες, απαιτήσεις, χρηματικές 
αποζημιώσεις και οποιεσδήποτε υποχρεώσεις, ως προς τους Φόρους. 
Πρόστιμο λήξης (τερματισμού) της σύμβασης: έχει την έννοια, που δίδεται στο Εδάφιο 10.2 

Μεταβιβαζόμενα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού: έχει την έννοια, που δίδεται στο Εδάφιο 2.1.  

Έγγραφα Συναλλαγής: περιλαμβάνουν αυτό το Συμφωνητικό, το Πρωτόκολλο Παράδοσης και 
οποιαδήποτε συμπληρωματικά έγγραφα, που έχουν υπογραφεί, σύμφωνα με αυτό την Σύμβαση, καθένα 
όπως μπορεί να συμπληρωθεί ή τροποποιηθεί κατά διαστήματα. 
Μεταβιβαζόμενοι (Μεταφερόμενοι) Υπάλληλοι: είναι τα άτομα, που καταγράφονται στο Παράρτημα Θ, 
που απασχολούνται στην Επιχείρηση από τον Μεταβιβάζοντα και θα μεταφερθούν στον Αποδέκτη της 
Μεταβίβασης, σύμφωνα με τους όρους αυτού του Συμφωνητικού. 

1.2 Ερμηνεία 
Σε αυτό το Συμφωνητικό, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά: 

α) Οι παραπομπές στο καταστατικό, τους εσωτερικούς κανονισμούς και τις διοικητικές πράξεις θα 
περιλαμβάνουν οποιοδήποτε καταστατικό, εσωτερικό κανονισμό ή διοικητική πράξη που τροποποιεί, 
επαναφέρει σε ισχύ, παρατείνει ή που γίνεται σύμφωνα με τα ίδια ή το οποίο τροποποιείται, 
επανέρχεται σε ισχύ, παρατείνεται από τα ίδια ή σύμφωνα με το οποίο γίνονται τα ίδια.  

β) Οι παραπομπές σε αυτό το Συμφωνητικό σε Εδάφια, Υπο-εδάφια, παραγράφους και Παραρτήματα 
είναι παραπομπές σε αυτά που περιλαμβάνονται σε αυτό το Συμφωνητικό. 

γ) Τα Παραρτήματα σε αυτό το Συμφωνητικό αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού του Συμφωνητικού 
και οι παραπομπές σε αυτό το Συμφωνητικό περιλαμβάνουν παραπομπές σε αυτά τα Παραρτήματα. 

δ) Οι επικεφαλίδες είναι προς διευκόλυνση των παραπομπών και μόνο και δεν θα λαμβάνονται υπόψη, 
στην ερμηνεία αυτού του Συμφωνητικού. 

2. Μεταβίβαση της Δραστηριότητας 

2.1 Ο Μεταβιβάζων θα μεταβιβάσει ή θα εξασφαλίσει την μεταβίβαση και ο Αποδέκτης της Μεταβίβασης θα 
αποδεχτεί τη Μεταβίβαση της Δραστηριότητας μαζί με: 

α) Τα Ενσώματα και Άυλα Στοιχεία, 

β) Τα Μεταβιβαζόμενα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού κατά την Ημερομηνία Κλεισίματος,  

γ) το όφελος από τα Εκχωρούμενα Συμφωνητικά, 

δ) τα Πνευματικά Δικαιώματα,  

ε) τα Στοιχεία / Πληροφορίες, 

στ) τους Μεταβιβαζόμενους Υπαλλήλους,  

ζ) τη φήμη και πελατεία της Δραστηριότητας,  

η) όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα και περιουσιακά στοιχεία, που σχετίζονται ή κατέχονται ή 
χρησιμοποιούνται από τον Αποδέκτη της Μεταβίβασης σε σχέση με την Δραστηριότητα, κατά την 
Ημερομηνία Κλεισίματος.  

(όλα μαζί «τα Μεταβιβαζόμενα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού»), εκτός από τα Εξαιρούμενα 
Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού. 

2.2 Όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη, που συνοδεύουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Μεταβιβάζοντα 
κατά τη μεταβίβαση της Δραστηριότητας, όπως αναφέρονται στο Εδάφιο 2.1, θα μεταβιβαστούν στον 
Αποδέκτη της Μεταβίβασης, με ισχύ από την ημερομηνία Κλεισίματος με την καταβολή της Αρχικής 
Πληρωμής, σύμφωνα με το Εδάφιο 3. 

2.3 Τα Εξαιρούμενα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού εξαιρούνται ξεκάθαρα από τα στοιχεία ενεργητικού και 
παθητικού, τα οποία θα μεταβιβάσει ο Μεταβιβάζων στον Αποδέκτη της Μεταβίβασης, κατά την 
Ημερομηνία Κλεισίματος. 
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3.  Αντάλλαγμα / Τίμημα 
3.1 Ως αντάλλαγμα / τίμημα για τη μεταβίβαση της Δραστηριότητας, ο Μεταβιβάζων θα καταβάλλει στον 

Αποδέκτη της Μεταβίβασης το συνολικό ποσό των 6.000.000 ΕΥΡΩ (η “Πληρωμή”), που ισοδυναμεί με το 
άθροισμα της Αρχικής Πληρωμής και της Μεταγενέστερης Πληρωμής, προσαρμοσμένου στο βαθμό που 
προβλέπεται στο Εδάφιο 3.2 παρακάτω (η “Τελική Πληρωμή”). 

3.1.1 Κατά την Καταληκτική Ημερομηνία, η Αρχική Πληρωμή θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής μεταφοράς άμεσα 
διαθέσιμων κονδυλίων (χωρίς τραπεζικές ή άλλες χρεώσεις και χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις), στον 
ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:   

Τράπεζα  : ALPHA BANK 

IBAN : GR8801401350135002320009789 

Κάτοχος λογαριασμού  : ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. 

Swift Code  : CRBAGRAAXXX 

3.1.2 Κατά την Ημερομηνία Αποδέσμευσης, ο Αποδέκτης της Μεταβίβασης θα καταβάλλει στον τραπεζικό 
λογαριασμό του Μεταβιβάζοντα το ποσό της Μεταγενέστερης Πληρωμής, μειωμένο, ανάλογα με τις 
Απαιτήσεις Πληρωμής του Αποδέκτη της Μεταβίβασης. 

3.2 Ρυθμίσεις μετά την Ολοκλήρωση 

3.2.1 Το συντομότερο δυνατόν μετά την Ολοκλήρωση, ο Μεταβιβάζων, με δικά του έξοδα, θα προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη Ελεγκτικής Εταιρείας, που θα ελέγξει και θα παραδώσει στον 
Αποδέκτη της Μεταβίβασης, εντός 4 (τεσσάρων) εβδομάδων από την Ημερομηνία Κλεισίματος, την 
αναφορά προσδιορισμού για τα Μεταβιβαζόμενα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού κατά την Ημερομηνία 
Κλεισίματος και τα Καθαρά Μεταβιβαζόμενα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού κατά την Ημερομηνία 
Κλεισίματος.  

3.2.2 Εντός 5 (πέντε) Εργάσιμων Ημερών από τη λήψη της αναφοράς της Ελεγκτικής Εταιρείας, αναφορικά με 
τον προσδιορισμό των Μεταβιβαζόμενων Στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού κατά την Ημερομηνία 
Κλεισίματος και των Καθαρών Μεταβιβαζόμενων Στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού κατά την 
Ημερομηνία Κλεισίματος, τόσο ο Μεταβιβάζων, όσο και ο Αποδέκτης της Μεταβίβασης θα ενημερώσουν ο 
ένας τον άλλον εγγράφως (οι "Ειδοποιήσεις Τροποποιήσεων") της συμφωνίας ή διαφωνίας με την 
ακρίβεια των Μεταβιβαζόμενων Στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού κατά την Ημερομηνία Κλεισίματος και 
των Καθαρών Μεταβιβαζόμενων Στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού κατά την Ημερομηνία Κλεισίματος. 
Οι Ειδοποιήσεις για Ρυθμίσεις θα προσδιορίζουν ποια από τα στοιχεία, που περιλαμβάνονται στα 
Μεταβιβαζόμενα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού κατά την Ημερομηνία Κλεισίματος και στα Καθαρά 
Μεταβιβαζόμενα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού κατά την Ημερομηνία Κλεισίματος είναι υπό 
αμφισβήτηση, ποιο το ποσό που αμφισβητείται και ποιος ο λόγος της αμφισβήτησης. Θα θεωρηθεί ότι 
υπάρχει συμφωνία ως προς τα Μεταβιβαζόμενα Στοιχεία κατά την Ημερομηνία Κλεισίματος και τα Καθαρά 
Μεταβιβαζόμενα Στοιχεία κατά την Ημερομηνία Κλεισίματος, εφόσον δεν υπάρξει καμία αμφισβήτηση σε 
κάποια Ειδοποίηση για Ρύθμιση. Εάν ο Μεταβιβάζων ή ο Αποδέκτης της Μεταβίβασης αμφισβητήσει 
οποιοδήποτε από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα Μεταβιβαζόμενα Στοιχεία κατά την Ημερομηνία 
Κλεισίματος και/ή το ποσό των Καθαρών Μεταβιβαζόμενων Στοιχείων κατά την Ημερομηνία Κλεισίματος, 
τότε ο Μεταβιβάζων και ο Αποδέκτης της Μεταβίβασης θα καταβάλλει λογικές προσπάθειες, καθένας από 
τη πλευρά του, προκειμένου να επιλύσουν το σημείο διαφωνίας. Εάν, εντός 7 (επτά) Εργάσιμων Ημερών 
(ή σε μεγαλύτερη περίοδο, που θα συμφωνήσουν εγγράφως ο Μεταβιβάζων και ο Αποδέκτης της 
Μεταβίβασης), ο Μεταβιβάζων και ο Αποδέκτης της Μεταβίβασης δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν επί 
των διαφωνιών τους, ο Αποδέκτης της Μεταβίβασης θα προσλάβει τον Δεύτερο Ελεγκτή, προκειμένου να 
εξετάσει τα στοιχεία υπό αμφισβήτηση, όπως αναφέρονται στην Ειδοποίηση Τροποποίησης και να 
αναφέρει εγγράφως τα αποτελέσματα της έρευνάς του τόσο στον Αποδέκτη της Μεταβίβασης, όσο και στον 
Μεταβιβάζοντα εντός 10 (δέκα) Εργάσιμων Ημερών από αυτή την πρόσληψη, καθώς και καθορισμό των 
Καθαρών Μεταβιβαζόμενων Στοιχείων κατά την Ημερομηνία Κλεισίματος. Αυτοί οι έλεγχοι θα είναι οριστικοί 
και δεσμευτικοί για τα Συμβαλλόμενα Μέρη, εκτός αν πρόκειται για απάτη ή έκδηλο λάθος. Οι αμοιβές και 
τα έξοδα για τον Δεύτερο Ελεγκτή θα καταβληθούν από κοινού, τα μισά από τον Μεταβιβάζοντα και μισά 
από τον Αποδέκτη της Μεταβίβασης. 
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3.2.3 Συνεπώς, μετά τον τελικό καθορισμό των Καθαρών Μεταβιβαζόμενων Στοιχείων Ενεργητικού και 
Παθητικού κατά την Ημερομηνία Κλεισίματος, σύμφωνα με το Εδάφιο 3.2.1 και/ή 3.2.2, το Αντάλλαγμα / 
Τίμημα θα προσαρμοστεί, προκειμένου να καθοριστεί το Τελικό Αντάλλαγμα / Τίμημα, ως ακολούθως: εάν 
τα Καθαρά Μεταβιβαζόμενα Στοιχεία κατά την Ημερομηνία Κλεισίματος είναι θετικά, τότε θα προστεθούν 
στο Αντάλλαγμα / Τίμημα, εάν είναι αρνητικά, η καθαρή αξία θα αφαιρεθεί από το Αντάλλαγμα / Τίμημα. 
Κατά τον υπολογισμό των Καθαρών Μεταβιβαζόμενων Στοιχείων κατά την Ημερομηνία Κλεισίματος, οι 
Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη, που σημαίνει ότι οι Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις θα 
αφαιρεθούν από τα Καθαρά Μεταβιβαζόμενα Στοιχεία κατά την Ημερομηνία Κλεισίματος. 

3.2.4 Εντός 5 (πέντε) Εργάσιμων Ημερών, μετά τον καθορισμό του Τελικού Ανταλλάγματος / Τιμήματος, βάσει 
της τροποποίησης που προβλέπεται στο Εδάφιο 3.2.3 παραπάνω, ο Αποδέκτης της Μεταβίβασης θα 
καταβάλλει στον Μεταβιβάζοντα την διαφορά της Αμοιβής από την Τελική Αμοιβή εάν η Τελική Αμοιβή είναι 
υψηλότερη από την Αμοιβή και ο Μεταβιβάζων θα καταβάλλει στον Αποδέκτη της Μεταβίβασης την 
διαφορά, εάν η Τελική Αμοιβή είναι μικρότερη από την Αμοιβή, σε κάθε περίπτωση σε μετρητά και αμέσως 
διαθέσιμα κεφάλαια μέσω εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό, που θα έχει οριστεί από τους 
δικαιούχους.  

3.2.5 Ο Αποδέκτης της Μεταβίβασης θα επιτρέψει στους υπαλλήλους του Δεύτερου Ελεγκτή, οι οποίοι θα 
φέρουν σχετικές εξουσιοδοτήσεις, αναφορικά με την επιθεώρηση, να έχουν πρόσβαση στα αρχεία για την 
σύνταξη της σχετικής αναφοράς. Ο Μεταβιβάζων και ο Αποδέκτης της Μεταβίβασης θα καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι οι αναφορές της Ελεγκτικής Εταιρείας θα είναι εμπιστευτικές και ότι οι 
αντίστοιχοι υπάλληλοι θα είναι διαθέσιμοι να βοηθήσουν τον Δεύτερο Ελεγκτή κατά τον έλεγχο των 
Μεταβιβαζόμενων Στοιχείων κατά την Ημερομηνία Κλεισίματος και των Καθαρών Μεταβιβαζόμενων 
Στοιχείων κατά την Ημερομηνία Κλεισίματος. 

3.2.6 Η προετοιμασία (σύνταξη) των Μεταβιβαζόμενων Στοιχέιων κατά την Ημερομηνία Κλεισίματος δεν θα 
επηρεαστεί από οποιαδήποτε διοικητική απόφαση του Μεταβιβάζοντα πριν από την Ημερομηνία 
Κλεισίματος, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων των αλλαγών στις εκτιμήσεις της διοίκησης, λογιστικών 
προτύπων, διαδικασιών, εκτιμήσεων ή προβλέψεων, σε σχέση με αυτές στον Ισολογισμό.  

4 Απαιτούμενες Προϋποθέσεις 
4.1 Η υποχρέωση κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους να ολοκληρώσει τις συναλλαγές που περιγράφονται στο παρόν, 

εξαρτάται από την εκπλήρωση των κατωτέρω προϋποθέσεων ή την παραίτηση του Συμβαλλόμενου Μέρους, 
υπέρ του οποίου προβλέπονται αυτές οι προϋποθέσεις, από την υλοποίησή τους ("Απαιτούμενες 
Προϋποθέσεις"): 

 (i) Εκπροσωπήσεις και Εγγυήσεις. Όλες οι εκπροσωπήσεις και οι εγγυήσεις των Συμβαλλόμενων 
Μερών που περιέχονται στο παρόν θα είναι πραγματικές, αληθείς και δεν θα είναι παραπλανητικές, 
από οποιαδήποτε άποψη, κατά και μέχρι την Ημερομηνία Κλεισίματος,  

(ii) Ρυθμιστικές Εγκρίσεις. Ο Μεταβιβάζων θα κάνει χρήση των Ρυθμιστικών Αιτημάτων Εγκρίσεων 
και θα λάβει αντίστοιχα τις Ρυθμιστικές Εγκρίσεις από τις Κυβερνητικές Αρχές, αναφορικά με τις 
συναλλαγές που αναφέρονται σε αυτό το Συμφωνητικό. 

(iii) Έγκριση Συνοριακής Ζώνης. Ο Αποδέκτης της Μεταβίβασης θα έχει εξασφαλίσει την Έγκριση 
Συνοριακής Ζώνης.  

(iv) Πρωτόκολλα Τροποποίησης. Ο Μεταβιβάζων θα παράσχει το υπογεγραμμένο Πρωτόκολλο για 
τα Συμφωνητικά Μίσθωσης. 

(v) Παραίτηση και Επιστολή Παραίτησης από τους Μη Μεταβιβαζόμενων Υπαλλήλους. Ο 
Μεταβιβάζων θα ζητήσει την παραίτηση των Μη Μεταβιβαζόμενων Υπαλλήλων και θα τους 
μεταφέρει σε άλλη εταιρεία που ελέγχεται από τον Εγγυητή. Ο Μεταβιβάζων θα πάρει την 
παραίτηση από τους Μη Μεταβιβάσιμους Υπαλλήλους για την απώλεια της εργασιακής σχέσης, 
της απόλυσης, της άδικης απόλυσης ή οποιασδήποτε άλλης απαίτησης που μπορεί να έχουν κατά 
του Αποδέκτη της Μεταβίβασης, σε απόρροια της μεταβίβασης δραστηριότητας, όπως 
περιγράφεται σε αυτό το Συμφωνητικό. 

(vi) Παραίτηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Ο Μεταβιβάζων θα παραδώσει την 
Επιστολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού αναφορικά με την παραίτηση από 
προηγούμενες υποχρεώσεις του Μεταβιβάζοντα, βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης ή την 
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επιβεβαίωση ότι οι προηγούμενες υποχρεώσεις του Μεταβιβάζοντα, αναφορικά με την Σύμβαση 
Παραχώρησης, δεν θα μεταφερθεί στον Αποδέκτη της Μεταβίβασης.  

(vii) Αποδέσμευση του Ενεχύρου επί των Ενσώματων και Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων. Ο 
Μεταβιβάζων θα παράσχει την επιστολή της Εμπορικής Τραπέζης, που θα βεβαιώνει την 
αποδέσμευση του ενεχύρου επί των Ενσώματων και Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων. 

(viii) Μη Εκδοθείσες Άδειες. Ο Μεταβιβάζων θα καταθέσει αιτήσεις για όλες τις Μη Εκδοθείσες Άδειες 
εντός 2 (δύο) μηνών, μετά την Ημερομηνία Υπογραφής. 

(ix) Ουσιαστική Δυσμενής Αλλαγή. Δεν έχει λάβει χώρα κάποια Ουσιαστική Δυσμενής Αλλαγή. 

4.2 Ο Αποδέκτης της Μεταβίβασης και ο Μεταβιβάζων αναλαμβάνουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι οι Προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο Εδάφιο 4.1 παραπάνω, θα 
εκπληρωθούν το συντομότερο δυνατόν. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργαστούν ώστε να καταθέσουν τα 
απαραίτητα έγγραφα προς έγκριση από τις αρμόδιες αρχές, το συντομότερο δυνατόν, μετά την Ημερομηνία 
Υπογραφής, αλλά σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 15 (δεκαπέντε) Εργάσιμων Ημερών από την 
Ημερομηνία Υπογραφής. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι όλα τα Μέρη θα προβούν στις 
απαραίτητες συναλλαγές, θα ετοιμάσουν τα απαραίτητα έγγραφα και θα παράσχουν τις απαραίτητες 
πληροφορίες για να εξασφαλίσουν αυτές τις εγκρίσεις εγκαίρως. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα 
ενημερώνει το άλλο πλήρως για κάθε διαδικασία και εξέλιξη, αναφορικά με την εκπλήρωση των 
Προϋποθέσεων. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια, που μπορεί 
να θέσει σε κίνδυνο ή να καθυστερήσει τη διαδικασία έγκρισης. 

5 Ολοκλήρωση / Κλείσιμο 
5.1  Η ολοκλήρωση θα λάβει χώρα στη Μαρίνα κατά την Ημερομηνία Κλεισίματος. 

5.2 Κατά την Ολοκλήρωση, ο Μεταβιβάζων και ο Αποδέκτης της Μεταβίβασης θα προβούν σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες ή θα συμβάλλουν, ώστε να γίνουν αυτές και θα συνεργαστούν μεταξύ τους ώστε να 
διασφαλίσουν ότι θα γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες: 

(i) Ο Μεταβιβάζων θα παραδώσει όλες τις Ρυθμιστικές Εγκρίσεις.  

(ii) Ο Αποδέκτης της Μεταβίβασης θα παραδώσει την Έγκριση Συνοριακής Ζώνης. 

(iii) Ο Μεταβιβάζων θα παραδώσει ένα ακριβές αντίγραφο της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που 
θα εγκρίνουν την εκχώρηση της Σύμβασης Παραχώρησης από τον Μεταβιβάζοντα στον Αποδέκτη 
της Μεταβίβασης και εταιρικές αποφάσεις που θα εγκρίνουν την υπογραφή, παράδοση και 
εκτέλεση (εφαρμογή) αυτού του Συμφωνητικού και των συναλλαγών, που αναφέρονται στο παρόν 

(iv) Ο Μεταβιβάζων θα παραδώσει ή μεταβιβάσει τα Μεταβιβαζόμενα Στοιχεία Ενεργητικού και 
Παθητικού, απαλλαγμένα από βάρη, στον Αποδέκτη της Μεταβίβασης, 

(v) Ο Μεταβιβάζων θα παράσχει, γραπτές Συναινέσεις, εάν υπάρχουν, σε σχέση με την εκχώρηση της 
κάθε Σύμβασης στον Αποδέκτη της Μεταβίβασης, 

(vi) Ο Μεταβιβάζων θα παράσχει όλα τα καταστατικά, εγκρίσεις, μεταβιβάσεις και άλλα έγγραφα, 
απαραίτητα για τη μεταφορά, όλων αυτών που σχετίζονται με τη Μαρίνα, στον Αποδέκτη της 
Μεταβίβασης, 

(vii) Ο Μεταβιβάζων θα παράσχει στον Αποδέκτη της Μεταβίβασης όλα τα καταστατικά, εγκρίσεις, 
μεταβιβάσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, που αποδεικνύει ότι τα τρέχοντα ασφαλιστήρια της 
Μαρίνας, καθώς και τα Μεταβιβαζόμενα Στοιχεία θα ισχύουν για 60 (εξήντα) ημέρες από την 
Ημερομηνία Κλεισίματος, 

(viii) Ο Μεταβιβάζων θα παράσχει στον Αποδέκτη της Μεταβίβασης την απόδειξη πληρωμής και 
επιστροφής φόρου επί του φόρου υπεραξίας για τα έσοδα που θα προκληθούν από την 
μεταβίβασης της Δραστηριότητας και/ή ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε πληρωμής, βάσει αυτού του 
Συμφωνητικού, 

(ix) Ο Μεταβιβάζων θα παράσχει στον Αποδέκτη της Μεταβίβασης έναν αναθεωρημένο κατάλογο με 
τις εκχωρούμενες Συμβάσεις, κατά την Ημερομηνία Κλεισίματος 

(x) Ο Μεταβιβάζων θα παράσχει στον Αποδέκτη της Μεταβίβασης το Ετήσιο Πιστοποιητικό 
Φορολογικής Συμμόρφωσης για το οικονομικό έτος 2012, 
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(xi) Ο Αποδέκτης της Μεταβίβασης θα καταβάλλει την Αρχική Πληρωμή, ανάλογα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις αυτού του Συμφωνητικού, πλήρως και τοις μετρητοίς μέσω εμβάσματος στον 
Μεταβιβάζοντα. 

(xii) Ο Μεταβιβάζων θα παράσχει στον Αποδέκτη της Μεταβίβασης αντίγραφο των επιστολών 
παραίτησης από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και από καθέναν από τους Μη 
Μεταβιβαζόμενους Υπαλλήλους. 

(xiii) Ο Μεταβιβάζων θα παράσχει στον Αποδέκτη της Μεταβίβασης αντίγραφο της επιστολής της 
Εμπορικής Τραπέζης, αναφορικά με την αποδέσμευση του ενεχύρου επί των Ενσώματων και 
Άυλων Στοιχείων. 

(xiv) Ο Μεταβιβάζων θα παράσχει αντίγραφα των αιτήσεων, που έγιναν για τις Μη Εκδοθείσες Άδειες, 
σύμφωνα με το Εδάφιο 4.1 (viii). 

Όλες οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν και τα έγγραφα που θα υπογραφούν από τα Συμβαλλόμενα 
Μέρη κατά την Ολοκλήρωση θα θεωρηθεί ότι έγιναν ταυτόχρονα και καμία διαδικασία δεν θα θεωρηθεί ως 
εκτελεσθείσα και κανένα έγγραφο υπογραφέν, εάν δεν έχουν γίνει όλα μαζί. 

6 Διεξαγωγή Επιχειρηματικής Δραστηριότητας πριν την Ολοκλήρωση / Κλείσιμο 
6.1 Μέχρι την Ημερομηνία Κλεισίματος, ο Μεταβιβάζων, εκτός και αν υπάρχει προγενέστερη γραπτή συναίνεση 

από τον Αποδέκτη της Μεταβίβασης ή αν προβλέπεται από το Συμφωνητικό, θα: 

α) Συνεχίσει να λειτουργεί τη Μαρίνα, σύμφωνα με την πολιτική της καλής πρακτικής, 

β) Δεν θα (i) προκαλέσει, δημιουργήσει ή αναλάβει κάποια υποθήκη, βάρος ή άλλους είδους επιβάρυνση, 
αναφορικά με την Δραστηριότητα ή την Μαρίνα, (ii) διαθέσει κάποιο από τα Ενσώματα ή Άυλα Στοιχεία 
ή θα εκδώσει κάποιου είδους option ή δικαίωμα προτίμησης για τη μεταβίβαση των Ενσώματων και 
Άυλων Στοιχείων, (iii) ακυρώσει, τροποποιήσει οποιονδήποτε σημαντικό όρο ή παραιτηθεί από 
οποιοδήποτε δικαίωμα, βάσει οποιασδήποτε εκχωρούμενης Σύμβασης ή (iv) υπογράψει οποιοδήποτε 
Ουσιώδες Συμβόλαιο και (v) συμφωνήσει να κάνει κάτι από τα παραπάνω,  

γ) Συνεργαστεί με τον Αποδέκτη της Μεταβίβασης, αναφορικά με την διαδικασία μεταβίβασης και θα 
ενημερώσει άμεσα τον Αποδέκτη της Μεταβίβασης εγγράφως για οποιοδήποτε γεγονός ή περίσταση, 
που μπορεί να οδηγήσει στην αθέτηση των όρων, που περιγράφονται παραπάνω. 

6.2 Μέχρι τη λήξη αυτού του Συμφωνητικού, σύμφωνα με το Εδάφιο 10 αυτού του Συμφωνητικού ή την 
Ολοκλήρωση, τόσο ο Μεταβιβάζων, όσο και η Τεχνική Ολυμπιακή, τα στελέχη και τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και οι θυγατρικές της, δεν θα προβούν σε έρευνα ή δεν θα ζητήσουν προτάσεις, άμεσα ή 
έμμεσα, ή δεν θα εμπλακούν σε οποιεσδήποτε συζητήσεις, διαπραγματεύσεις ή συμφωνίες, αναφορικά με 
την άμεση ή έμμεση διάθεση, είτε μέσω πώλησης, συγχώνευσης ή άλλου τρόπου, όλου ή μέρους της 
Σάμος Μαρίνες Α.Ε., της Δραστηριότητας, της Σύμβασης Παραχώρησης ή των παγίων της Μαρίνας σε 
οποιοδήποτε Τρίτο, εκτός από τον Αποδέκτη της Μεταβίβασης. 

7 Δηλώσεις και Εγγυήσεις 

7.1  Δηλώσεις και Εγγυήσεις του μεταβιβάζοντα 

Τόσο ο Μεταβιβάζων, όσο και ο εγγυητής εγγυώνται στον αποδέκτη της μεταβίβασης ότι, από την 
Ημερομηνία Υπογραφής της και κατά την Ημερομηνία Λήξης: 

7.1.1 Ο Μεταβιβάζων είναι εταιρεία που έχει δεόντως συσταθεί και λειτουργεί έγκυρα από κάθε άποψη 
σύμφωνα με τους νόμους που διέπουν την ίδρυσή της, με πλήρη δύναμη και ισχύ να κατέχει τα 
περιουσιακά στοιχεία της και να ασκεί τις δραστηριότητές της, όπως διεξάγονται τώρα και καμία ενέργεια 
δεν έχει έχει ληφθεί ή απειλείται (είτε από αυτόν ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος), με σκοπό την εκκαθάρισή, 
πτώχευση ή ανάλογη διαδικασία ή με αντικείμενο τη Διαδικασία Πτώχευσης. 
7.1.2 Η εκτέλεση κάθε Εγγράφου Συναλλαγής για λογαριασμό της έχει νομίμως εγκριθεί και οι 
υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται από αυτή ή από θυγατρική της, σύμφωνα με κάθε Έγγραφο 
Συναλλαγής αποτελούν έγκυρες, νομικές και δεσμευτικές υποχρεώσεις, εκτελεστές εναντίον της σύμφωνα 
με τους όρους του. 
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7.1.3 Ούτε η εκτέλεση και η παράδοση οποιουδήποτε Εγγράφου Συναλλαγής, αλλά ούτε και η εκτέλεση και 
η τήρηση οποιασδήποτε από τις κατωτέρω υποχρεώσεις θα αποτελεί ή θα αποτελέσει: 
σύγκρουση με, ή θα αποτελέσει οποιαδήποτε παραβίαση ή αθέτηση της οποιαδήποτε δικαστικής 
απόφασης, εντολής ή διατάγματος, συμβολαίου, υποθήκης, καταπιστεύματος, συμφωνίας ή άλλου 
οργάνου, διάταξης, υποχρέωσης ή καθήκοντος, με την οποία δεσμεύεται ή  

προκαλεί περιορισμό των εξουσιών στην ίδια ή στη θυγατρική της, όπως και αν επιβάλλονται, είτε στο 
δικαίωμα ή την ικανότητα των διευθυντών της να ασκούν τις εξουσίες αυτές 

7.1.4 Δεν υπάρχουν εκκρεμείς ή προβλεπόμενες συμφωνίες πλην της παρούσας Συμφωνίας που 
προβλέπει τη μεταβίβαση της δραστηριότητας ή μεταβιβαζόμενα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού κάθε 
είδους τίτλων, δικαιώματα προαίρεσης ή παρόμοια δικαιώματα για την απόκτηση της Μαρίνας. 
7.1.5 Δεν υπάρχουν επίδικες ή διοικητικές ή διαιτητικές διαδικασίες ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, 
δικαστική, διοικητική ή κυβερνητική αρχή, διαιτητή (-ες) ή άλλου φορέα που να λαμβάνουν χώρα, να 
εκκρεμούν ή να απειλούνται εναντίον της ή εναντίον οποιουδήποτε από τα αντίστοιχα περιουσιακά της 
στοιχεία ή που μπορεί να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις, τα περιουσιακά 
στοιχεία, την κατάσταση ή τις εργασίες στο σύνολό τους, ή θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την 
ικανότητα αυτής ή θυγατρικής της να εκτελέσουν και να τηρήσουν δεόντως και το εγκαίρως όλες τις 
συναφείς υποχρεώσεις της και στο πλαίσιο των Εγγράφων Συναλλαγών όπου είναι συμβαλλόμενο μέρος. 

7.1.6 Ο Μεταβιβάζων δεν παρέλειψε να συμπεριλάβει στην παρούσα συμφωνία (συμπεριλαμβανομένου 
του Schedules hereto), και ακολούθως, δεν απέτυχε να αποκαλύψει πληροφορίες, η αποκάλυψη των 
οποίων θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αξία που αποδόθηκε στην δραστηριότητα, στο σύνολό της ή 
μέρος της, και όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από τον Μεταβιβάζοντα ή εκπροσώπους και 
συμβούλους του προς τον Αποδέκτη της Μεταβίβασης ή πράκτορες και συμβούλους της είναι ακριβείς, 
πλήρεις και μη παραπλανητικές. 

7.1.7 Όλα τα ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στα μεταβιβαζόμενα στοιχεία 
ενεργητικού και παθητικού ανήκουν ή δικαίως χρησιμοποιούνται από τον Μεταβιβάζοντα. 
7.1.8  Κανένας από την ιδιοκτησία, τα περιουσιακά στοιχεία, επιχείρηση, του Μεταβιβάζοντος της Μαρίνας 
υπόκειται σε καμία επιβάρυνση ή οποιαδήποτε συμφωνία ή δέσμευση να δώσει ή να δημιουργήσει 
επιβάρυνση, και κανένα πρόσωπο δεν ισχυρίστηκε ότι δικαιούται οποιαδήποτε τέτοια επιβάρυνση. 
7.1.9 Ο Μεταβιβάζων διαθέτει τις άδειες και έκανε ή θα κάνει την αίτηση για την απόκτηση των 
Υπολειπόμενων Αδειών εντός δύο (2) μηνών από την Ημερομηνία Υπογραφής. 

7.1.10 Καμία παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας και κανονισμών περί σχεδιασμού και οριοθέτησης, ή 
κτιριακούς κανονισμούς ή άλλη νομοθεσία ή οποιαδήποτε άδεια που εκδίδεται δυνάμει οποιουδήποτε 
τέτοιου νόμου ή κανονισμού έχει διαπραχθεί σε σχέση με την Μαρίνα. 

7.1.11 Κανένα κτίριο στη Μαρίνα δεν αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ή ιστορικού 
ενδιαφέροντος, έτσι ώστε να πρέπει να υπόκεινται σε ελέγχους πέραν εκείνων  που αφορούν  τα κτίρια 
γενικότερα. 

7.1.12 Κανένα περιουσιακό στοιχείο δεν  είναι μολυσμένο με οποιαδήποτε ουσία (είτε μεμονωμένα είτε σε 
συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο) που μπορεί να προκαλέσει  μόλυνση ή ρύπανση του περιβάλλοντος ή 
βλάβη στην ανθρώπινη υγεία ή που σε οποιαδήποτε μορφή του ή ποσότητα ή σε οποιαδήποτε συνθήκες 
έχει καταχωρηθεί σύμφωνα με, ή σε σχέση με το οποίο επιβάλλεται υποχρέωση από, οποιοδήποτε 
περιβαλλοντικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) οποιαδήποτε αποβλήτων , και καμία 
επικίνδυνη ουσία δεν έχει απελευθερωθεί στο περιβάλλον από το περιουσιακό στοιχείο, εκτός από τους 
κανονικούς ρύπους που απελευθερώνονται  κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών , σύμφωνα με ελληνικό 
Δίκαιο. 
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7.1.13 Εκτός από τις Εκχωρούμενες Συμβάσεις που εκτίθενται  στο πλαίσιο του Παραρτήματος Γ, δεν 
υπάρχουν άλλες Σημαντικές / Ουσιώδεις Συμβάσεις υπογεγραμμένες από τον Μεταβιβάζοντα για την 
λειτουργία της Μαρίνας. 

7.1.14 Ο Μεταβιβάζων δεν  έχει αθετήσει ουσιωδώς κανένα εκχωρούμενο συμβόλαιο και , κατά την 
ημερομηνία του παρόντος, δεν υπάρχει  κατάσταση που, με ή χωρίς το πέρασμα του χρόνου ή με την 
προειδοποίηση του ή και τα δύο, αποτελεί ή θα μπορούσε να αποτελέσει παραβίαση των όρων των 
εκχωρούμενων συμβάσεων . Από όσο ο Μεταβιβάζων είναι σε θέση να γνωρίζει , ο Μεταβιβάζων δεν έχει 
λάβει καμία ειδοποίηση αθέτησης υποχρεώσεων  στο πλαίσιο των  Εκχωρούμενων Συμβάσεων  ή 
οποιαδήποτε γραπτή επικοινωνία που απαιτείται  από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη για 
ουσιαστική συμμόρφωση με οποιαδήποτε διάταξη των Εκχωρούμενων Συμβάσεων  ή υποστηρίζει 
ουσιαστική μη - συμμόρφωση. 

7.1.15 Όλα τα λογιστικά βιβλία και άλλα αρχεία του Μεταβιβάζοντα που σχετίζονται με τα περιουσιακά 
στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού της Ημερομηνίας Ισολογισμού είναι πλήρη, ακριβή και σωστά 
από όλες τις ουσιώδεις πλευρές τους και έχουν τηρηθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τις γενικά 
αποδεκτές λογιστικές αρχές στην Ελλάδα. 

7.2 Δηλώσεις και Εγγυήσεις του Αποδέκτη της Μεταβίβασης 

Ο Αποδέκτης της Μεταβίβασης εγγυάται με την παρούσα στον Μεταβιβάζοντα ως εξής: 
7.2.1 Ο Αποδέκτης της Μεταβίβασης έχει δεόντως συσταθεί ή οργανωθεί και λειτουργεί δεόντως και σε 
καλή κατάσταση σύμφωνα με τους νόμους που διέπουν τη σύσταση του και έχει πλήρη εταιρική ισχύ, 
καθώς και την ισχύ να διεξάγει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές. 

7.2.2 Ο Αποδέκτης της Μεταβίβασης έχει την ισχύ, την ικανότητα και την εξουσία να εκτελέσει και να 
ολοκληρώσει την παρούσα Σύμβαση για την υλοποίηση των αντίστοιχων υποχρεώσεων του που 
απορρέουν απ’ αυτή. Όλες οι εταιρικές πράξεις και άλλες διαδικασίες που απαιτείται να ληφθούν για την 
εκτέλεση, την ολοκλήρωση και την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης, την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του βάσει αυτής, και την ολοκλήρωση των συναλλαγών έχουν πραγματοποιηθεί δεόντως. 
7.2.3 Η συμφωνία αυτή, η οποία έχει δεόντως εκτελεστεί και υλοποιηθεί από τον Μεταβιβάζοντα, αποτελεί 
νόμιμη, έγκυρη και δεσμευτική υποχρέωση του Μεταβιβάζοντα. 

8. Αποζημίωση 
8.1  Γενικά 

Ο Μεταβιβάζων εγγυάται στον Αποδέκτη της Μεταβίβασης ότι, μετά την Καταληκτική Ημερομηνία, θα 
καταβάλει, ικανοποιήσει και θα εκπληρώσει όλες τις δαπάνες, απαιτήσεις, έξοδα, υποχρεώσεις και 
δεσμεύσεις που αφορούν τη Μαρίνα ή μεταβιβαζόμενα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού που 
προκύπτουν από κάθε περιστατικό, ενέργεια, παράλειψη ή αιτία σε γενικές γραμμές, που σημειώθηκε πριν 
και μέχρι την Καταληκτική Ημερομηνία. 

Επιπλέον, ο Μεταβιβάζων αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να 
απαλλάξει τον Αποδέκτη της Μεταβίβασης από κάθε ευθύνη, απώλεια, απαιτήσεις, έξοδα 
(συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών και άλλων διαδικαστικών εξόδων), ποινές 
(συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις), αποζημιώσεις, 
υποχρεώσεις και επιχειρήσεις που σχετίζονται με την Επιδότηση. 

Σε περίπτωση που η Μαρίνα είναι κλειστή σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια των 24 (είκοσι 
τέσσερις) μηνών μετά την ημερομηνία λήξης και το κλείσιμο οφείλεται σε απόφαση κυβερνητικής αρχής για 
λόγους που σχετίζονται με τις Άδειες ("Κλείσιμο"). Ο Μεταβιβάζων το συντομότερο δυνατό, να ενημερώσει 
τον Αποδέκτη της Μεταβίβασης και τα συμβαλλόμενα μέρη ώστε να συνεργαστούν και να καταβάλλουν 
κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε τέτοια εξέλιξη. Ως αποζημίωση, ο 
Μεταβιβάζων θα καταβάλλει ποσό ίσο με 2.500 ευρώ για κάθε μέρα που η Μαρίνα παραμένει κλειστή λόγω 
των παραπάνω. 

8.2  Φορολογικές υποχρεώσεις 
Ο Μεταβιβάζων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλους τους φόρους που προκύπτουν σε σχέση με τα 
μεταβιβαζόμενα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού πριν από την καταληκτική ημερομηνία, και ο 



 

 
49 / 53 

 

Αποδέκτης της Μεταβίβασης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλους τους φόρους που προκύπτουν σε 
σχέση με τα μεταβιβαζόμενα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού από και μετά την Καταληκτική 
Ημερομηνία. 
Ο Αποδέκτης της Μεταβίβασης δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών που 
οφείλεται στο κέρδος του Μεταβιβάζοντος που δημιουργείται από τη μεταβίβαση της δραστηριότητας ή / και 
ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε πληρωμής βάσει της παρούσας συμφωνίας. 

8.3 Εργασιακές Υποχρεώσεις  
Ο Μεταβιβάζων πρέπει να αποζημιώσει τον Αποδέκτη της Μεταβίβασης έναντι όλων των υποχρεώσεων, 
ζημιών, εξόδων, αξιώσεων ή απαιτήσεων που σχετίζονται άμεσα με ή που προκύπτουν από: 

- απασχόληση ή καταγγελία απασχόλησης πριν από την τελευταία ημερομηνία υποβολής 
οποιουδήποτε από τους υπαλλήλους  ή άλλα άτομα που απασχολούνται σε, ή έχει αναθέσει η 
επιχείρηση, εκτός από εκείνες που μεταβιβάστηκαν από τον Αποδέκτη της Μεταβίβασης στο πλαίσιο 
των Μεταβιβαζόμενων Στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού. 

- οποιοδήποτε θέμα που συνέβη πριν από την Καταληκτική Ημερομηνία της προθεσμίας για την οποία 
ο μεταβιβάζων έχει ή θα μπορούσε να έχει την ευθύνη σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και 
κανονισμούς 

- τυχόν πληρωμές που οφείλονται στους μεταβιβαζόμενους εργαζομένους, μέχρι και την Καταληκτική 
Ημερομηνία (περιλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό πληρωμών στο πλαίσιο κερδών που 
συνδέονται με αμοιβή ή με άλλο κίνητρο ή σύστημα bonus που ισχύει για τους εργαζομένους που 
μεταβιβάζονται αμέσως πριν από την Καταληκτική Ημερομηνία) έστω και αν η πληρωμή αυτή 
προκύπτει από ή σε σχέση με την περίοδο της απασχόλησης κατά ή μετά την Καταληκτική 
Ημερομηνία, εκτός από εκείνες που μεταβιβάστηκαν από τον Μεταβιβάζοντα στο πλαίσιο των 
μεταβιβαζόμενων στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού. 

- οποιαδήποτε δεδουλευμένα αλλά όχι καταβληθέντα, όπως τόκους, αποζημιώσεις απόλυσης ή 
δικαιώματα διακοπών των εργαζομένων που μεταβιβάζονται μέχρι και την Καταληκτική Ημερομηνία, 
εκτός από εκείνες που μεταβιβάστηκαν από τον Μεταβιβάζοντα στο πλαίσιο των μεταβιβαζόμενων 
στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού. 

- όποιους εργαζομένους δεν μεταβιβάζονται. 
8.4 Ειδοποίηση Αποζημίωσης 

Σε περίπτωση που τυχόν προκύψει οποιοδήποτε γεγονός που θα μπορούσε να θεμελιώσει την ευθύνη του 
Μεταβιβάζοντος σύμφωνα με το παρόν εδάφιο, ο Αποδέκτης της Μεταβίβασης πρέπει να δώσει γραπτή 
ειδοποίηση στον Μεταβιβάζοντα («Ειδοποίηση Αποζημίωσης») για την εν λόγω περίπτωση εντός δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Αποδέκτης της Μεταβίβασης έχει πραγματική 
γνώση του συμβάντος και θα γνωστοποιήσει όλες τις εύλογες λεπτομέρειες, αναφέροντας το ποσό που 
οφείλεται από τον Μεταβιβάζοντα, σύμφωνα με την εν λόγω απαίτηση και τις σχετικές διατάξεις της 
παρούσας συμφωνίας. 

Ο Μεταβιβάζων υποχρεούται να καταβάλει στον Αποδέκτη της Μεταβίβασης το ποσό που καθορίζεται και  
προσδιορίζεται βάσει της Ειδοποίησης Αποζημίωσης εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών μετά την 
παραλαβή της Ειδοποίησης Αποζημίωσης, σε αντίθετη περίπτωση το εν λόγω ποσό θα υπόκειται σε 
Εντολή Πληρωμής και θα αφαιρείται από την αναβαλλόμενη πληρωμή από τον Αποδέκτη της 
Μεταβίβασης, σύμφωνα με το εδάφιο 3.1.2. 

Όλες οι σχετικές απώλειες και τις ζημίες του Αποδέκτη της Μεταβίβασης σε σχέση με τις Εντολές 
Πληρωμών πρέπει να αποζημιώνονται πλήρως από τον Μεταβιβάζοντα. Η παρακράτηση από την 
καθυστερημένη πληρωμή δεν θα περιορίσει τα δικαιώματα του Αποδέκτη της Μεταβίβασης να διεκδικήσει 
για περαιτέρω αποζημίωση σε οποιαδήποτε από τις Απαιτήσεις Πληρωμής. 

9. Εμπιστευτικότητα 
Κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλει ανά πάσα στιγμή να κρατήσει εμπιστευτικές και δεν να μην 
χρησιμοποιήσει (και θα εξασφαλίζει ότι οι θυγατρικές της, τα στελέχη, οι εργαζόμενοι και οι αντιπρόσωποί 
της τηρούν εμπιστευτικές και δεν πρέπει να χρησιμοποιούν) κάθε πληροφορία που μπορεί να έχει ή να 
αποκτήσει, σε σχέση με τους πελάτες, τις επιχειρήσεις, τα οικονομικά, τα περιουσιακά στοιχεία ή τις 
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υποθέσεις της Σάμου  Μαρίνες Α.Ε. ή του άλλου συμβαλλόμενου μέρους και των θυγατρικών της ή της 
Σύμβασης Παραχώρησης ή την οποία, λόγω της διαπραγμάτευσης ή της λειτουργίας του, ή την άσκηση 
των δικαιωμάτων που απορρέουν και οποιαδήποτε Έγγραφα Συναλλαγής, που μπορεί να έχουν ή να 
αποκτήσουν, σε σχέση με τους πελάτες, τις επιχειρήσεις ή τις υποθέσεις του άλλου μέρους ή τις θυγατρικές 
του, εκτός από οποιαδήποτε πληροφορία: 

- η οποία είναι διαθέσιμη στο κοινό ή έχει καταστεί διαθέσιμη στο κοινό χωρίς κάποια πράξη του εν 
λόγω μέρους 

- η οποία αποκαλύπτεται στο εν λόγω μέρος από ένα τρίτο μέρος το οποίο δεν έχει αποκτήσει τις 
πληροφορίες υπό την υποχρέωση της εμπιστευτικότητας 

- οι οποίες αποκτήθηκαν ανεξάρτητα από αυτό το μέρος ως αποτέλεσμα εργασιών που 
πραγματοποιήθηκαν από έναν υπάλληλο ο οποίος δεν είχε καμία γνώση τέτοιων πληροφοριών, ή 

- που απαιτείται να γνωστοποιηθεί από οποιοδήποτε νόμο (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε 
εντολής από αρμόδιο δικαστήριο) ή τους κανόνες του χρηματιστηρίου ή κυβερνητικής, ή εσόδων ή 
άλλης ρυθμιστικής αρχής, είτε έχουν είτε δεν έχουν την ισχύ του νόμου. 

Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος, εξακολουθούν να είναι σε ισχύ και για ένα (1) έτος μετά από την 
Ημερομηνία Υπογραφής. 

10  Λήξη 
10.1 Η παρούσα συμφωνία μπορεί να καταγγελθεί οποτεδήποτε πριν από το Κλείσιμο, σύμφωνα με τα 

παρακάτω: 

α) με αμοιβαία συναίνεση του Μεταβιβάζοντα και του Αποδέκτη της Μεταβίβασης γραπτώς. 
β) αυτόματα αν οι Ρυθμιστικές Εγκρίσεις ή Έγκριση Παραμεθόριας Ζώνης δεν μπορούν να ληφθούν από 
τις Κυβερνητικές Αρχές πριν ή μέχρι την Ημερομηνία Εκπλήρωσης ΑΠ. 

γ) από τον Αποδέκτη της Μεταβίβασης, αν ο Μεταβιβάζων ευρίσκεται σε παραβίαση της υποχρέωσης που 
ορίζεται στο εδάφιο 6.2. 

10.2 Εάν το κλείσιμο δεν γίνει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την εκπλήρωση ή την απαλλαγή όλων 
των προηγούμενων όρων που αναφέρονται στη παράγραφο 4.1, λόγω αθέτησης της από οποιοδήποτε 
από τα συμβαλλόμενα μέρη, το υπερήμερο μέρος καταβάλλει στο μέλος που δεν αθέτησε ποινή 1.000.000 
ευρώ -. (ως «Τέλος Τερματισμού»), εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της σχετικής 
ειδοποίησης πληρωμής. 

10.3 Σε περίπτωση καταγγελίας της συμφωνίας από τον Αποδέκτη της Μεταβίβασης σύμφωνα με το άρθρο 
10.1.γ, τότε ο Μεταβιβάζων υποχρεούται να καταβάλει το τέλος τερματισμού στον Αποδέκτη της 
Μεταβίβασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης πληρωμής. 

11. Εγγυητής 
11.1 Υποχρεώσεις Εγγυητή. Σε σχέση με την συμμετοχή του Αποδέκτη της Μεταβίβασης στην παρούσα 

σύμβαση, ο Εγγυητής δια της παρούσης αμετακλήτως και άνευ όρων: 

α) εγγυάται στον Αποδέκτη της Μεταβίβασης ως μια συνεχής από κοινού και εις ολόκληρο υποχρέωση με 
τον Μεταβιβάζοντα, τη πλήρη, άμεση και πλήρη ειδοποίηση από τον Μεταβιβάζοντα όλων των 
υποχρεώσεών του, βάσει της παρούσας σύμβασης, 

β) αναλαμβάνει την υποχρέωση απέναντι στον Αποδέκτη της Μεταβίβασης ότι κάθε φορά που ο 
Μεταβιβάζων δεν καταβάλει κάποιο ποσό, στο πλαίσιο ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία, θα 
καταβάλει αμέσως και σε πρώτη ζήτηση το ποσό σαν να ήταν ο κύριος οφειλέτης, παραιτούμενος από 
κάθε δικαίωμα ένστασης, διάσπασης ή επιλογής, ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που προβλέπονται 
από τα Άρθρα 853, 862, 863, 864, 866, 867 και 868 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα και, 

γ) συμφωνεί ως κύριος οφειλέτης να αποζημιώσει και να εξακολουθεί να αποζημιώνει τον Αποδέκτη της 
Μεταβίβασης για τις απαιτήσεις από και έναντι κάθε κόστους, απώλειας ή ευθύνης που πραγματοποιήθηκε 
από τον Αποδέκτη της Μεταβίβασης, ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του 
Μεταβιβάζοντος στο πλαίσιο ή βάσει της παρούσας Συμφωνίας που είναι ή καθίσταται άκυρη, ακυρώσιμη, 
ανίσχυρη, αναποτελεσματική ή παράνομη για οποιονδήποτε λόγο, έστω και αν δεν είναι γνωστός. Το ποσό 
της εν λόγω ζημίας ή ευθύνης θα είναι ίσο με το ποσό που ο Αποδέκτης της Μεταβίβασης θα είχε το 
δικαίωμα να ανακτήσει από τον Μεταβιβάζοντα. 
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11.2 Διαρκής χαρακτήρας της εγγύησης. Η εγγύηση που περιέχεται σε αυτό το εδάφιο είναι μια συνεχής 
εγγύηση και θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου εκπληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις του Μεταβιβάζοντος στο 
πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, και όλα τα ποσά που οφείλονται από τον Μεταβιβάζων έχουν εξοφληθεί 
πλήρως ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ενδιάμεση πληρωμή. 

11.3 Απαλλαγή από προστασίες. Η ευθύνη του Εγγυητή δεν πρέπει να απορρίπτεται ή να επηρεάζεται από: 

α) κάθε τροποποίηση, μεταβολή ή εκχώρηση της παρούσας Σύμβασης ή παραίτηση από αυτή ή τους 
όρους της, 

β) κάθε αποδέσμευση, ή χορήγηση χρόνου ή άλλη επιείκεια, προς τον Μεταβιβάζοντα ή οποιονδήποτε 
τρίτο, 

γ) κάθε εκκαθάριση, διάλυση, ανασυγκρότηση, νομικούς περιορισμούς, ανικανότητα ή έλλειψη εταιρικής 
εξουσίας ή άλλες περιστάσεις που επηρεάζουν τον Αποδέκτη της Μεταβίβασης 
δ) περιστάσεις κάθε νομικού περιορισμού, ανικανότητας ή άλλων που σχετίζονται με τον Μεταβιβάζοντα ή 
τον εγγυητή ή 

ε) κάθε παρατυπία, ή κήρυξη ακυρότητας για τις τυχόν υποχρεώσεις του Μεταβιβάζοντα ή του Εγγυητή 
βάσει της παρούσας συμφωνίας. 

11.4 Εκτέλεση. Η εγγύηση μπορεί να επιβληθεί από τον Αποδέκτη της Μεταβίβασης, χωρίς ο Αποδέκτης της 
Μεταβίβασης να κάνει τα πρώτα βήματα ή οποιαδήποτε αγωγή κατά του Μεταβιβάζοντα. 

11.5 Αποζημίωση. Σε σχέση με τη συμμετοχή του Αποδέκτη της Μεταβίβασης σε αυτή τη συμφωνία, ο 
Εγγυητής αναλαμβάνει ως μία ξεχωριστή, επιπλέον και από κοινού και εις ολόκληρο συνεχιζόμενη 
πρωταρχική υποχρέωση, την υποχρέωση να αποζημιώσει τον Αποδέκτη της Μεταβίβασης για τυχόν ζημίες 
(συμπεριλαμβανομένων των εξόδων) που έχει υποστεί από αυτό, ως αποτέλεσμα της αποτυχίας του 
Μεταβιβάζων να συμμορφώνεται σωστά και εγκαίρως στις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της παρούσας 
συμφωνίας. 

12 Διάφορα 
12.1 Καμία παραίτηση. Καμία παράλειψη ή καθυστέρηση οποιουδήποτε εκ των συμβαλλόμενων μερών στην 

άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, εξουσίας ή προνομίου βάσει της παρούσας συμφωνίας δεν πρέπει να 
λειτουργεί ως παραίτηση τους, ούτε οποιαδήποτε μεμονωμένη ή μερική άσκηση από οποιοδήποτε από τα 
συμβαλλόμενα μέρη για κάθε δικαίωμα, εξουσία ή προνόμιο αποκλείει οποιαδήποτε περαιτέρω άσκησή 
τους ή την άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος, εξουσίας ή προνομίου. 

12.2  Καμία παραλλαγή. Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν μπορεί να τροποποιηθεί, να παραιτηθεί, 
να απορριφθεί ή να λήξει, παρά μόνο με τη ρητή έγγραφη συμφωνία των μερών της παρούσας Συμφωνίας, 
ούτε μπορεί οποιαδήποτε παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας, να αρθεί ή να 
απορριφθεί, εκτός αν γίνει με ρητή και γραπτή συγκατάθεση των συμβαλλόμενων μερών, που δεν αθετούν. 

12.3 Ανακοινώσεις. Καμία ανακοίνωση ή εγκύκλιος σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας δεν 
πρέπει να γίνει ή να εκδοθεί από ή για λογαριασμό οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη της 
παρούσας Συμφωνίας, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση από τα  άλλα μέρη. 

12.4  Έξοδα. Ανεξάρτητα από το αν ολοκληρώνονται ή όχι κάποια από τις συναλλαγές που προβλέπει το 
παρόν, κάθε μέρος καταβάλλει τα έξοδά του σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων 
και χωρίς περιορισμούς των πληρωμών των δικηγόρων ή άλλων αμοιβών συμβούλων. Η καταβολή 
οποιουδήποτε φόρου χαρτοσήμου που καταβάλλεται σε σχέση με την παρούσα συμφωνία θα πρέπει να 
καταβληθεί από τον Αποδέκτη της Μεταβίβασης. 

12.5 Συνολική Συμφωνία. Η παρούσα Συμφωνία, αποτελεί και περιλαμβάνει τη συνολική Συμφωνία μεταξύ 
των μερών και υπερισχύει έναντι όλων των προηγούμενων συμφωνιών και διακανονισμών μεταξύ των 
μερών σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας. 

12.6  Επιβίωση. Οι διατάξεις του εδαφίου 8 (Αποζημίωση), εδαφίου 9 (Εμπιστευτικότητα), εδαφίου 12 
(Διάφορα), εδαφίου 13 (Ειδοποιήσεις), εδαφίου 14 (Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία) συνεχίζουν να 
είναι σε ισχύ ακόμη και σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας συμφωνίας. 

13 Ειδοποιήσεις. 
Οποιαδήποτε ειδοποίηση ή άλλη ανακοίνωση που δίδεται ή γίνεται βάσει της παρούσας Συμφωνίας πρέπει 
να είναι γραπτή και, χωρίς επιφύλαξη της εγκυρότητας της οποιασδήποτε άλλης μεθόδου παροχής 
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υπηρεσιών, μπορεί να παραδοθεί αυτοπροσώπως ή με courier ή αποστέλλεται με φαξ ή με συστημένη 
επιστολή και αίτημα απόδειξης παραλαβής, ως ακολούθως: 

Για ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ: Διεύθυνση: 

Φαξ: 

Υπόψη: 

Για τον ΕΓΓΥΗΤΗ: Διεύθυνση: 

Φαξ: 

Υπόψη: 

Για ΣΑΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.:  

Διεύθυνση: Αγίας Άννης 4, Κηφισιά, Ελλάδα 

Φαξ: +30 (210) 677 494 

Υπόψη: Tamer Hasimoglu 
 

ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση ή αριθμό φαξ όπου ο σχετικός αποδέκτης μπορεί δηλώσει με σχετική 
ανακοίνωση. 
Κάθε τέτοια ειδοποίηση ή άλλη κοινοποίηση θεωρείται ότι έχει επιδοθεί νομοτύπως, σωστά όπως αναφέρεται 
ανωτέρω, μόνο όταν αυτά διαβιβάζονται, παραδίδονται ή δίδονται ανάλογα με την περίπτωση. 
14. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία 

Η παρούσα Συμφωνία θα διέπεται θα ερμηνεύεται, από όλες τις απόψεις, σύμφωνα με το ελβετικό δίκαιο, 
εκτός από τις περιπτώσεις σύγκρουσης των κανόνων δικαίου και της Σύμβασης της Βιέννης για τη διεθνή 
πώληση των αγαθών της 11ης Απριλίου του 1980. 

Κάθε αξίωση ή θέμα που προκύπτει σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία θα πρέπει να επιλύεται με 
διαιτησία από το Διεθνές Δικαστήριο Διαιτησίας (ICC) του Διεθνούς Επιμελητηρίου Εμπορίου, σύμφωνα με 
τους Κανόνες της διεθνούς διαιτησίας. Ο τόπος της διαιτησίας θα είναι η Ζυρίχη, στην Ελβετία. Η γλώσσα 
της διαδικασίας διαιτησίας θα είναι η Αγγλική. Ο Μεταβιβάζων θα ορίζει ένα διαιτητή και ο Αποδέκτης της 
Μεταβίβασης θα ορίζει ένα διαιτητή, ενώ οι δύο διαιτητές που θα ορίζονται θα συμφωνήσουν σε ένα τρίτο 
διαιτητή, ο οποίος θα είναι ο πρόεδρος του διαιτητικού δικαστηρίου. Εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος δεν 
ορίσει διαιτητή ή οι δύο διαιτητές που έχουν οριστεί από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορούν να 
συμφωνήσουν σχετικά με τον τρίτο διαιτητή, σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα μήνα, τότε ο τρίτος διαιτητής 
θα διορίζεται από το Διεθνές Δικαστήριο Διαιτησίας σύμφωνα με τους κανόνες του, και με την εφαρμογή 
τους σε κάθε μέρος. Η ανάθεση των διαιτητών θα είναι τελεσίδικη και δεσμευτική για τα μέρη. 

Όπως μαρτυρούν εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των μερών του παρόντος την ημέρα και χρονολογία που 
αναγράφεται παραπάνω. 

 

Υπογεγραμμένο από πλήρως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και για λογαριασμό της ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ 
 

Υπογεγραμμένο από πλήρως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και για λογαριασμό της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 
 

Υπογεγραμμένο από πλήρως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και για λογαριασμό της ΣΑΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 
ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. 
 

Κατάλογος των πινάκων: 
Πίνακας Α - Λογαριασμοί Ενεργητικού και Παθητικού 
Πίνακας Β - Λογαριασμοί Μεταβιβαζόμενα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού 
Πίνακας Γ - Κατάλογος Ειδικών Συμβάσεων 
Πίνακας Δ - Συμβάσεις Μίσθωσης 
Πίνακας E - Μη Μεταφορά Υπαλλήλων 
Πίνακας F - Εκπρόθεσμες Απαιτήσεις 
Πίνακας G-Ρυθμιστικές Εφαρμογές 
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Χρονοδιάγραμμα H - Ενσώματων και Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων 
Πίνακας Ι - Μεταφορά Υπαλλήλων » 

 
Θέμα 13ο 

Εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης υπέρ της τραπεζικής εταιρείας «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επί ιδιοκτησιών της θυγατρικής εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ 
Α.Ε. σε εξασφάλιση απαιτήσεων της ως άνω τραπεζικής εταιρείας από συμβάσεις 
πιστώσεως καθώς και συμβάσεις εγγυητικών επιστολών  που έχει καταρτίσει με την 
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. 

 
Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη α) την από 3/6/2013 

απόφαση του ΔΣ περί συναίνεσης για εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης επί της καθέτου 
ιδιοκτησίας του ξενοδοχείου ΣΙΘΩΝΙΑ και επί οριζοντίων ιδιοκτησιών στη κάθετη ιδιοκτησία 
MARINA VILLAGE AND YACHT CLUB, της θυγατρικής εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. υπέρ της 
ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για 
ποσό δέκα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων Ευρώ και πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων 
χιλιάδων ευρώ, αντιστοίχως σε εξασφάλιση απαιτήσεων της ως άνω τραπεζικής εταιρείας από 
συμβάσεις πιστώσεως καθώς και συμβάσεις εγγυητικών επιστολών που έχει καταρτίσει με την 
«ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ», β) την επίσης από 3/6/2013 σχετική απόφαση του ΔΣ της θυγατρικής 
εταιρείας«ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» και δεδομένου ότι η Θυγατρική εταιρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» 
μετά την απορρόφηση του κατασκευαστικού κλάδου τον δημοσίων έργων από την επίσης 
θυγατρική της εταιρεία «ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ» δραστηριοποιείται και στον κατασκευαστικό κλάδο και 
επομένως έχει ανάγκη χρηματοδοτήσεων, προτείνει την επικύρωση και την παροχή συναίνεσης 
στην εγγραφή των ως άνω προσημειώσεων υπέρ της ως άνω τραπεζικής εταιρεία με την 
επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , επί ακινήτων της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» 
ήτοι, για ποσό ανερχόμενο σε δέκα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€ 
18.700.000,00), πλέον τόκων και εξόδων επί της καθέτου ιδιοκτησίας του ξενοδοχείου 
«ΣΙΘΩΝΙΑ» και αφετέρου, σε ορισμένες αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες (διαμερίσματα) της 
κάθετης ιδιοκτησίας MARINA VILLAGE AND YACHT CLUB του συγκροτήματος για ποσό 
ανερχόμενο σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€ 5.600.000,00). 


