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ΠΡΑΚΣΙΚΟ τθσ  13θσ Νοεμβρίου  2018 
ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ 
«ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΙΑΜΑΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΑΝΩΝΤΜΗ 
ΕΣΑΙΡΙΑ ΟΣΑ»  
 
τθν Αλεξανδροφπολθ ςιμερα ςτισ  13 Νοεμβρίου  2018, θμζρα Σρίτθ  και ϊρα 
13:00 μ.μ  ςτο υποκατάςτθμα ζνα τθσ ΣΙΕΔΑ Α.Ε. (camping ) ςτθν Αλεξανδροφπολθ , 
ςυνιλκε ζπειτα από τθν υπ’ αρικμόν  648/09-11-2018  πρόςκλθςθ του Προζδρου 
του ςε ςυνεδρίαςθ, το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ εταιρίασ που αποτελείται από 
τουσ:   
Πρόεδροσ : κ. Σριαντάφυλλοσ Αρβανιτίδθσ   
Αντιπρόεδρο : κ. τυλιανόσ Βραχιόλογλου   
Μζλθ : 
 κ.Ζαντανίδθσ τυλιανόσ      
κ. Ρουςςίδου Χριςτίνα  
κ. Φοφτςασ Βαςίλειοσ  
κ. Φοφςκασ Μιχάλθσ      
κ. Γουμενίδθσ Ευάγγελοσ     
κ. Σςιάμογλου Οδυςςζασ   
κ. Καραμπατηάκθ Ευαγγελία   ΑΠΟΤΑ 
 
 

Τπαρχοφςθσ ςφμφωνα με το νόμο και το Καταςτατικό τθσ νομίμου απαρτίασ  το 

Διοικθτικό υμβοφλιο αρχίηει τθ ςυηιτθςθ του κζματοσ τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ  
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ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ  ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
ΠΡΑΚΣΙΚΟ  13/2018 
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΗ  Νο : 2018/13/Γ’                        
 

Θζμα : Λοιπά  

Ο Πρόεδροσ του Δ. Αρβανιτίδθσ Σριαντάφυλλοσ ειςθγοφμενοσ το κζμα προτείνει 

τθν αφξθςθ  του μετοχικοφ κεφαλαίου. Σο ςυνολικό ποςό τθσ αφξθςθσ του 

μετοχικοφ κεφαλαίου κα επενδυκεί  αποκλειςτικά ςε υποδομζσ του camping, οι 

οποίεσ είναι απαραίτθτεσ για τθν προςζλευςθ τουριςτϊν και τθν αφξθςθ 

πλθρότθτασ του.  

υγκεκριμζνα το ποςό κα διοχετευτεί για τθν καταςκευι ςκιάςτρων ςτουσ 

χϊρουσ – ςτακμοφσ φιλοξενίασ των τροχόςπιτων των ιδιοκτθτϊν και επιςκεπτϊν 

τουσ, ςτθν αγορά ομπρελϊν και ξαπλϊςτρων για τθν παραλία και τθν καταςκευι 

ςφγχρονθσ παιδικισ χαράσ.  

Η ςκοποφμενθ αφξθςθ κεφαλαίου είναι αναγκαία για τθν ολοκλιρωςθ και 

εφρυκμθ λειτουργία τθσ ΣΙΕΔΑ ΑΕ, για να παραμείνει ανταγωνιςτικι ςτο κφκλωμα 

των κάμπινγκ και ςτθν δθμιουργία προςτικζμενθσ αξίασ ςτο τουριςτικό προϊόν τθσ 

πόλθσ μασ. 

  Σο Δ μετά από ςυηιτθςθ και φςτερα από νόμιμθ ψθφοφορία αποφαςίηει 

ομόφωνα να ηθτιςει τθν ζγκριςθ τθσ αφξθςθσ  του μετοχικοφ κεφαλαίου ζωσ το 

ποςό των 65.000,00 ευρϊ από το Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου 

Αλεξανδροφπολθσ. 

Μετά τθν αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου εφόςον αυτό εγκρικεί το κεφάλαιο 

τθσ ΣΙΕΔΑ ΑΕ  κα ανζρχεται ςτο ποςό των 916.000,00 ευρϊ  Η αφξθςθ κα γίνει με 
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καταβολι μετρθτϊν από τον μζτοχο τθσ εταιρείασ και ζκδοςθ 650 νζων  μετοχϊν 

ονομαςτικισ αξίασ 100 ευρϊ ζκαςτθ. 

 

Ακολουκεί  διαλογικι  ςυηιτθςθ  και  ανταλλαγι  γνωμϊν  μεταξφ  των  κ. κ. 
ςυμβοφλων  μετά  το  τζλοσ  τθσ  οποίασ  το  Δ..  αφοφ  άκουςε  τθν  ειςιγθςθ  και  
τθ  ςυηιτθςθ  
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

Να ηθτιςει τθν ζγκριςθ τθσ αφξθςθσ  του μετοχικοφ κεφαλαίου ζωσ το ποςό των 

65.000,00 ευρϊ από το Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου Αλεξανδροφπολθσ και να 

ςυνταχκεί από τθ λογίςτρια  οικονομοτεχνικι ζκκεςθ . 

 

 

Ακριβζσ αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ 
ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΙΑΜΑΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ 

ΣΙΕΔΑ Α.Ε. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟ ΑΡΒΑΝΙΣΙΔΗ 
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