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Πρακτικό  

ΤΗΣ ΑΠΟ 30-4-2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

 "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε." 

 

Στην Αθήνα, σήµερα, 30 Απριλίου 2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00, συνήλθε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, 

στην Πεύκη Αττικής επί της οδού Κολοκοτρώνη αριθµός 95 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων 

της εταιρείας "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε." Στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ο εκπρόσωπος της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." που κατέχει το 100% των 60.000 

µετοχών της εταιρείας, κος ∆ηµήτριος Πολύχρονος και η συµβολαιογράφος κα Μαρία Μπαβέα σύµφωνα µε το νόµο και 

το καταστατικό.  

Η Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν έγινε διότι ο µοναδικός µέτοχος ο οποίος παρίσταται κατά 

τη σύγκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 15-3-2015 δήλωσε ότι θα παραστεί στη Γενική Συνέλευση και ζήτησε να 

µην δηµοσιευθεί η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως. Η παρουσία της συµβολαιογράφου κας Μαρίας Μπαβέα 

καλύπτει την υποχρέωση του νόµου περί συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως µε την παρουσία ενός µετόχου  

 

Πίνακας Μετόχων 

Α/α Ονοµατεπώνυµο  

 ή Επωνυµία Μετόχων 

∆ιεύθυνση  

 ή Έδρα Μετόχων 

Αριθµός 

µετοχών & 

ψήφων 

% επί 60.000 

µετοχών 

Συµµετοχή 

αυτοπρόσωπη ή δια 

αντιπροσώπου 

1 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε 

Λυγιάς Ναυπάκτου , 

Τ.Κ. 30300 

60.000 100 % ∆ηµήτριος Πολύχρονος  

  ΣΥΝΟΛΟ 60.000 100 %  

 

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο µοναδικός µέτοχος και µετά τη διαπίστωση ότι η συνέλευση βρίσκεται σε 

απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εκλέγεται από τον µόνο µέτοχο το Προεδρείο. Πρόεδρος της συνέλευσης ορίζεται ο κος 

∆ηµήτριος Πολύχρονος και Γραµµατέας και ψηφολέκτης ο κος Αθανάσιος Σκαµαγκούλης. 

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας ∆ιάταξης 

για τη λήψη αποφάσεων κατά την ακόλουθη σειρά  : 

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 3ης εταιρικής χρήσης  (1-1-

2014 έως 31-12-2014) – Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες και Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 

σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. 

2. Απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τις ανωτέρω  

οικονοµικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης  2014. 

3. Εκλογή ενός ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωµατικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των 

οικονοµικών καταστάσεων και εκδόσεως φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 01/01/2015 

έως 31/12/2015 και καθορισµός της αµοιβής τους. 

4. Έγκριση καταβολής αµοιβών σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

5. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

6. ∆ιάφορες ανακοινώσεις. 
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Θέµα 1ο :«Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 3ης εταιρικής 

χρήσης (1-1-2014 έως 31-12-2014) – Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες και Ετήσια 

Οικονοµική Έκθεση σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. 

 Ο Πρόεδρος της συνέλευσης διαβάζει τον ισολογισµό της χρήσης (1-1-2014 έως 31-12-2014), όπως αυτός έχει 

εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την συνεδρίασή την 15η Μαρτίου 2015, µαζί µε την Έκθεση του ∆.Σ. και την 

Έκθεση Ελεγκτών. Το περιεχόµενο της Οικονοµικής Έκθεσης και της Έκθεσης Ελεγκτών της χρήσης 1-1-2014 έως 31-12-

2014 καθώς και της Έκθεσης ∆ιαχειρίσεως του ∆.Σ. δηµοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρίας. www.energiakipineias-

sa.gr.  

 Ο Ισολογισµός της χρήσης 1-1-2014 έως 31-12-2014 αφού αναρτήθηκε στο site της εταιρίας 

(www.energiakipineias-sa.gr) όπως προβλέπει ο νόµος, αναρτήθηκε ηλεκτρονικά την 7η Απριλίου 2015 στο διαδικτυακό 

τόπο (www.businesportal.gr) του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) µαζί και µε όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται για την τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας που απαιτούνται από το νόµο. 

 

  Η Γενική Συνέλευση αφού :  

 α) έλαβε γνώση του περιεχοµένου της έκθεσης του ∆.Σ. για τα πεπραγµένα της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 και 

της Έκθεσης των Ελεγκτών επί του υποβαλλόµενου ισολογισµού 

 β) εξέτασε τον Ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως  

 γ) διαπίστωσε ότι τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δηµοσιότητας που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920  

Εγκρίνει οµόφωνα 

  α) τον Ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως  

 β) την έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµένα της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014.  

και  

Αποφασίζει τη µη διανοµή κερδών. 

 

 

Θέµα 2ο : «Απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τις 

ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2014.» 

Η γενική συνέλευση λαµβάνοντας υπόψη την Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 

2014, η οποία παρατίθεται κατωτέρω: 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.» , ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ 31Η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

 

 Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, 

Με την παρούσα έκθεση σας υποβάλλουµε για έγκριση σύµφωνα µε το Νόµο και το  καταστατικό της εταιρείας, τις 

οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. και αφορούν την 3η χρήση της που έληξε την 31η 

∆εκεµβρίου 2014 (01/01/2014 – 31/12/2014). Σηµειώνεται ότι τα αναλυτικά στοιχεία της δραστηριότητας, του 

λογαριασµού εκµετάλλευσης, της οικονοµικής κατάστασης, των ταµειακών ροών καθώς και οι λογιστικές αρχές που τα 
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διέπουν, περιγράφονται αναλυτικά στις σηµειώσεις που παρατίθενται στις οικονοµικές καταστάσεις.    

  

 

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Η εταιρεία εκµεταλλεύεται φωτοβολταϊκό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,3 MW σε 

µισθωµένο αγροτεµάχιο στην περιοχή ΠΗΝΕΙΑΣ του Νοµού Ηλείας. Τις µετοχές της εταιρείας, µαζί µε τη 

σχετική άδεια δηµιουργίας του φωτοβολταϊκού πάρκου, εξαγόρασε η ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

Α.Β.Ε.Ε. την 12η Οκτωβρίου 2011 από την εταιρεία ∆ΟΜΟΚΑΤ Α.Ε. έναντι συνολικού τιµήµατος €690.000,00 

εκ του οποίου ποσό €60.000,00 αφορούσε τη λογιστική καθαρή της θέση.  

2. Υφίσταται συµβόλαιο της εταιρείας µε τον ∆ΕΜΗΕ, 20 ετούς διάρκειας, για την πώληση σ’ αυτή της 

παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας στην τιµή των €0,392/kwh. Κατόπιν της ψήφισης του Νόµου 4254/2014 η 

τιµολόγηση µειώθηκε κατά 37% αναδροµικά από την 1η Ιανουαρίου 2013(νέα τιµή € 0,235/kwh) ενώ 

παρατείνεται η ισχύς του συµβολαίου από τα 20 έτη στα 25 .  

3. Από την εξαγορά της µέχρι και την 31/12/2012 που έκλεισε την πρώτη διαχειριστική της χρήση, 

πραγµατοποιήθηκαν επενδύσεις συνολικού ύψους €2.337 χιλ., σχεδόν αποκλειστικά για την ολοκλήρωση 

αντίστοιχου ύψους επενδυτικού προγράµµατος κατασκευής του φωτοβολταϊκού της πάρκου.  

4. Για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεών της, η εταιρεία προχώρησε σε σύναψη µακροπρόθεσµου δανείου 

€2.350 χιλ., δωδεκαετούς διάρκειας µε τη µητρική εταιρεία ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. µε 

ετήσιο επιτόκιο 7,5%. Στην παρούσα χρήση η εταιρεία µείωσε ισόποσα τον προαναφερόµενο δανεισµό κατά 

€100.000,00. 

5. Το φωτοβολταϊκό πάρκο τέθηκε σε λειτουργία την 12η Ιουνίου 2012 .   

 

ΙΙ. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

Οι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας προς τον ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ανήλθαν για την κλειόµενη χρήση σε €291,7 

χιλ., µε τις ζηµίες προ φόρων να διαµορφώνονται σε 110,06 χιλ. . 

Χαρακτηριστικό στοιχείο της εκµετάλλευσης που διαφοροποίησε αισθητά τους αρχικούς υπολογισµούς για την 

αποδοτικότητα και τη βιωσιµότητα της επένδυσης, ήταν η µείωση της τιµής πώλησης ανά κιλοβατώρα σε ποσοστό 

περίπου 30% γεγονός το οποίο επιµηκύνει σηµαντικά το χρόνο απόσβεσης της επένδυσης.  
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ΙΙI. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ .  

 

Όπως έχει ήδη προαναφερθεί ,η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. έχει υπογράψει µε το ∆ΕΣΜΗΕ 20ετές συµβόλαιο 

πώλησης , το οποίο µε βάσει το Ν.4254/2014 επεκτάθηκε σε 25ετές, της παραγόµενης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας. 

Προβλέπεται ότι ο κύκλος εργασιών για το έτος 2015 θα διαµορφωθεί στο ποσό των € 500 χιλ. 

 

 

 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Έχουµε την τιµή να σας παρακαλέσουµε όπως εγκρίνετε τις υποβαλλόµενες οικονοµικές καταστάσεις 

χρήσης 2014 , της εταιρείας και σε ενοποιηµένη µορφή. 

 

 

 

Πεύκη Αττικής , 15 Μαρτίου 2015. 

 

 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Βασίλειος  Γ. Πολύχρονος 

 

 

 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του ∆.Σ. που αποτελείται από 2 σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση 

Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 16 Μαρτίου 2015. 

 

ΕCOVIS HELLAS SA  (Α.Μ. 155 )                                                     
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 9-11 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ  
 

 

 Ο Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής 
 

 

 

 

 

Βρουστούρης Παναγιώτης 
Α.Μ. 12921 

 

αποφασίζει οµόφωνα την απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τον ορκωτό λογιστή από κάθε 

ευθύνη αποζηµίωσης για τον Ισολογισµό της εταιρείας, και τη διαχείριση της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014.  
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Θέµα 3ο : «Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωµατικού ορκωτού ελεγκτή 

για τη χρήση 2015 και καθορισµός της αµοιβής τους» 

Επί του τρίτου θέµατος η Γενική Συνέλευση µετά την ανάγνωση της προσφοράς της και κατόπιν νόµιµης ψηφοφορίας 

οµόφωνα εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρία «ΕCOVIS HELLAS SA (Α.Μ. 155 )» για τον έλεγχο των Ετήσιων 

Οικονοµικών Καταστάσεων και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού της τρέχουσας χρήσης 2015. H αµοιβή ορίζεται 

στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 5.000). 

 

 

Θέµα 4ο : «Έγκριση καταβολής αµοιβών σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου»  

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναφέρει ότι αποδέχεται την πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την καταβολή αµοιβής στα 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Η Γ.Σ. µετά από ζήτηση αποφασίζει οµόφωνα : 

α) την καταβολή στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αµοιβής για τις παρεχόµενες υπηρεσίες τους, η οποία θα 

φορολογηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ν. 4172/2013 σε όσα µέλη του ∆Σ είναι ασφαλισµένα στον ΟΑΕΕ ή σε άλλο 

ταµείο κύριας ασφάλισης, µέχρι του συνολικού ποσού των 30.000 ευρώ. 

β) την διανοµή του ανωτέρω ποσού σε καθένα από τα µέλη θα γίνει µε ειδική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

 

Θέµα 5ο : Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Επί του πέµπτου θέµατος η Γενική Συνέλευση, µετά από πρόταση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου και την διεξαγωγή 

µυστικής ψηφοφορίας αποφασίζει οµόφωνα την εκλογή του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου λόγω παραίτησης δύο εκ των 

µελών του προηγουµένου ∆.Σ. ως εξής : 

1. Βασίλειος Πολύχρονος του Γεωργίου, γεννηθείς το 1971 στο Ν. Ηράκλειο Αττικής , επιχειρηµατίας, κάτοικος 

Πεύκης Αττικής (Αγ. Γεωργίου 40), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.∆.Τ.  Χ 700346, µε Α.Φ.Μ. 050769857 - 

∆.Ο.Υ. Μεσολογγίου, Πρόεδρος 

2. ∆ηµήτριος Πολύχρονος του Γεωργίου, γεννηθείς το 1976 στο Ν. Ηράκλειο Αττικής, επιχειρηµατίας, κάτοικος 

Πεύκης Αττικής (Αγ. Γεωργίου 40), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.∆.Τ. ΑΚ 095428, µε Α.Φ.Μ. 057508212 - 

∆.Ο.Υ. Μεσολογγίου, Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος   

3. Αικατερίνη Πολύχρονου συζ. Γεωργίου Πολύχρονου, γεννηθείσα το 1948 στον Καστράκι ∆ωρίδας, επιχειρηµατίας, 

κάτοικος Πεύκης Αττικής (Αγ. Γεωργίου 40), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.∆.Τ.  Ι 340853, µε Α.Φ.Μ. 

067772541 - ∆.Ο.Υ. Αµαρουσίου, Σύµβουλος 

4. Αναστάσιος Πολύχρονος του Χρήστου, γεννηθείς το 1968 στη Ναύπακτο Αιτωλοακαρνανίας, επιχειρηµατίας, 

κάτοικος Ναυπάκτου (Βαρελά 14), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.∆.Τ. ΑΑ 302670, µε Α.Φ.Μ. 050769869 - 

∆.Ο.Υ. Ναυπάκτου, Σύµβουλος 

5. Αθανάσιος Σκαµαγκούλης του Γεωργίου, γεννηθείς το 1972 στην Αθήνα, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών 

(Λυκαβηττού 5), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.∆.Τ ΑΚ.789794, µε Α.Φ.Μ. 047505122 - ∆.Ο.Υ. ∆’ Αθηνών, 

Σύµβουλος 

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 30-4-2020. 



 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. 

Γ.Ε.Μ.Η 116498001000  Α.Φ.Μ. 800330574 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 95, Κ. ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ THΛ: 210-6140430, FAX:210-8028650 
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Θέµα  6ο : « ∆ιάφορες  ανακοινώσεις.» 

∆εν υπήρξαν άλλα θέµατα προς συζήτηση.  

 

 

Μετά την εξάντληση των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν πρακτικό, το 

οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τη Γραµµατέα της Γενικής Συνέλευσης. 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, 30/4/2015 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ 

Πρόεδρος  

 

 

 


