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Στον Πλατάνια του Δήμου Ρεθύμνου, σήμερα 15/5/2016, ημέρα Κυριακή  και 
ώρα 11:00 π.μ, εντός του ξενοδοχείου ΑΡΙΑΔΝΗ της Ανώνυμης Τουριστικής 
Εταιρίας με την επωνυμία ΑΤΕ ΦΑΙΔΡΑ, που βρίσκεται επί της οδού Μάχης 
Κρήτης 171, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ αυτής, ύστερα από πρόσκληση 
του Προέδρου Δημητρίου Γ. Φρεσκάκη και παρευρέθησαν τα μέλη:  
1) Δημήτριος Γ. Φρεσκάκης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  
2) Ευαγγελία Φρ. Αντωνάκη Αντιπρόεδρος  
3) Ευάγγελος Μ. Παναγιωτάκης Μέλος 
  
Το μέλος του Δ.Σ. Κωνσταντίνος Φραγκάκος δεν παρευρέθηκε και ενημέρωσε 
προφορικά ότι απουσιάζει εκτός Κρήτης. 
 
Το μέλος του Δ.Σ Μαρία Ηρ. Παπαμήτρου αν και προσκλήθηκε νομίμως δεν 
παρευρέθηκε υποβάλλοντας επιστολή παραίτησης την ίδια ημέρα και 2,5 ώρες 
πριν την έναρξη της συνεδρίασης.  
Αιτήθηκε δε την επισύναψη της επιστολής στο παρόν πρακτικό.  
Το Δ.Σ. εφαρμόζοντας το άρθρο 13 του καταστατικού που προβλέπει την 
περιληπτική καταχώρηση της γνώμης των αιτούντων αναγράφει στο παρόν 
πρακτικό ότι οι λόγοι που επικαλείται η κα Παπαμήτρου έχουν απαντηθεί κατ’ 
επανάληψη σε προηγούμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ.  
Για το λόγο αυτό το Δ.Σ. εφαρμόζοντας την παρ8 του άρθρου 18 Ν2190/20 
συνεχίζει την λειτουργία του ως έχει και παραπέμπει το θέμα της εκλογής νέου 
μέλους του Δ.Σ. στην επερχόμενη τακτική Γ.Σ. 
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτριος 
Φρεσκάκης με την ιδιότητα του ως εκπρόσωπος του 1/3 του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου δηλώνει την πρόθεση του για την ενεργοποίηση της 
παραγράφου 3 του άρθρου 17 του καταστατικού της εταιρίας.  
 
Το Δ.Σ προσκλήθηκε να συζητήσει και να αποφασίσει για τα παρακάτω 
θέματα:  
1) Πρόσκληση των μετόχων της Εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση  
2) Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ για το έτος 2015 που θα 
υποβληθεί στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. 
3) Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015 
4) Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τις χρήσεις 2015-
2016 
5) Κατάρτιση καταλόγου θεμάτων ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν 
κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 
 
Ύστερα από την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας του Δ.Σ, συζητήθηκαν και 
αποφασίστηκαν τα εξής:  



1) Να προσκαλέσει τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια τακτική Γ.Σ., στην 
έδρα της εταιρείας την 26/6/2016, ημέρα Κυριακή  και ώρα 11.00 π.μ. και σε 
περίπτωση μη απαρτίας ή αναβολής για οποιοδήποτε λόγο, αυτή να διεξαχθεί 
την 10/7/2016 ημέρα Κυριακή  και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας.  
2) Εγκρίνει την συνημμένη ετήσια έκθεση του Δ.Σ που αφορά τα πεπραγμένα 
της εταιρείας και την υποβάλλει στην Γ.Σ  
3) Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της 26ης εταιρικής χρήσης, της 
περιόδου 1/1/2015 έως 31/12/2015 
4) Εισηγείται ως αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τα έτη 2015 και 2016 τα 
ποσά των 10000€ στον Δημήτριο Φρεσκάκη, 12000€ στην Ευαγγελία Φρ. 
Αντωνάκη και στα υπόλοιπα μέλη το ποσό των 250€ έκαστος αντί της 
καταβολής εξόδων μετακίνησης όπως ακριβός αναγράφηκε και για το έτος 
2014.  Από τα ποσά αυτά θα παρακρατηθούν οι αναλογούντες φόροι ενώ αν 
προκύψουν τυχόν ασφαλιστικές εισφορές αυτές θα βαρύνουν την εταιρία.   
5) Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν κατά την πιο πάνω 
οριζόμενη ετήσια τακτική Γ.Σ των μετόχων της εταιρίας θα είναι τα εξής:  
Α) Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ επί των πεπραγμένων χρήσεως 
2015. 
Β) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015, ήτοι 
από 1/1/2015 έως 31/12/2015. 
Γ) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ της εταιρείας από κάθε ευθύνη 
αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 26ης εταιρικής χρήσης, ήτοι 1/1/2015 
έως 31/12/2015.  
Δ) Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ..  
Ε) Διορισμό – εκλογή 2 τακτικών και 2 αναπληρωματικών ελεγκτών για τη 
χρήση 2016, εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία, καθώς και καθορισμό 
πιθανής αμοιβής τους.  
ΣΤ) Λήψη αποφάσεων επί του δευτέρου θέματος εκτός ημερησίας διάταξης 
της συνεδρίασης του Δ.Σ. της 13ης Δεκεμβρίου  2014 όπως αναγράφεται στο 
πρακτικό Δ.Σ. 108 και παραπέμφθηκε στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. 
Ζ) Επικύρωση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διακίνηση 
εγγράφων προς τους μετόχους 
Η) Ενημέρωση των μετόχων για την υλοποίηση των συμβάσεων με τους 
συμβαλλόμενους οργανισμούς ταξιδιών σαιζόν 2016 και εκτίμηση για τις 
προοπτικές της νέας τουριστικής περιόδου 2017 καθώς και διάφορα 
λειτουργικά θέματα.  
Θ) Διερεύνηση για την αναφορά σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις από το 2001 
μέχρι το 2013  για μηδαμινό ενδιαφέρον των τουριστικών πρακτόρων λόγω 
δήθεν παλαιότητας της ξενοδοχειακής μονάδας σύμφωνα με την παρατήρηση 
που αναγράφεται στο πρακτικό ΓΣ  46/12-7-2014 
Ι) Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. μετά την παραίτηση του μέλους Μαρίας 
Παπαμήτρου. 
ΙΑ) Οποιοδήποτε άλλο θέμα του οποίου τη συζήτηση θα αποδεχθεί η ετήσια 
Γ.Σ.  
 



Σε περίπτωση μη απαρτίας ή αναβολής, η επαναληπτική τακτική Γ.Σ ορίζεται 
όπως αναφέρεται πιο πάνω.  
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται ως εξής:  
 
Ο Πρόεδρος και Διευθ.Σύμβουλος                  Η Αντιπρόεδρος  
 
 
 
 
 
 
Δημήτριος Γ. Φρεσκάκης                        Ευαγγελία Φρ. Αντωνάκη  
 
 
ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
 
 
 
 

Ευάγγελος Μ. Παναγιωτάκης 


