
IIAE 1921 Συνελεύσεις των έταίρων. κζ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1921

Ταχχιχη Σννέλευσις'

Ττ) 17 'Ιανουάριου 1921, ήμέρφ Κυριακή, ωρφ 10 π. μ. συνήλ- 
θον οϊ εταίροι εις τακτικήν συνέλευσιν, "να έκλέξωσι τό Προεδρεϊον 
τής Συνελεύσεως καί την πενταμελή επί τοΰ προϋπολογισμού επιτρο
πείαν διά τό έτος 1921 καί άκούσωσι τήν εκθεσιν τής εξελεγκτικής 
επιτροπείας καί τήν λογοδοσίαν τών πεπραγμένων κατά τό έτος 1920.

Παρήσον εταίροι τεσσαράκοντα τέσσαρες. Γενομένης φανεράς 
ψηφοφορίας έξελέγησαν: Ποόεδσο; τής Συνελεύσεως ό κ. Θεόφιλος 
Βορέας. Αντιπρόεδρος ό κ ΑΟ. Γεωργιάδης, Α'. γραμματεύς ό κ Κ. 
Δυοβουνιώτης, Β'. γραμματεύς ό κ. Μιλ. Δηιιοσ. Πουρής

Ό γραμματεύς άνέγνωσε τήν εκθεσιν τής εξελεγκτικής επι
τροπείας περί τής οικονομικής διαχειρίσεω: κατά τό 1920· ή Συνέ- 
λευσις όμοφώνως άπεδέξατο τήν διαχείρισιν τοΰ 1920 ΕΙτα διά μυ
στικής ψηφοφορίας έξελέγησαν μέλη τής εξελεγκτικής καί έπί τοΰ προϋ
πολογισμού έπιτροπείας διά τό έτος 1921 οί κ. κ. Π. II. Οικονόμος, 
Κ Δυοβουνιώτης. Θεόφιλος Βορέας, Χρίστος Τσούντας καί Αθ. Τυ. 
πάλδος Μπασιάς.

Μετά μικράν διακοπήν προσήλθεν ή Α Μ ό Βασιλεύς, πρόε
δρος τής εταιρείας ή A. Β Υ. ό πρΐγκιψ Νικόλαος αντιπρόεδρος 
αυτής. ΕΙτα δ γραμματεύς τής έταιρεία; κ. Ίάκ X. Δραγάτσης άνέ
γνωσε τήν περί τών πεπραγμένων τής εταιρείας εκθεσιν κατά τό 
λήξαν έτος 1920.
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κη ’Εκτακτος σννέλευσις, ΠΑΕ 1921

*Εκτακτος αυνέλενσις.

Τή 23η ‘Ιανουάριου 1921, ήμέρφ Σαββάτφ ωρφ 6η μ.μ. συνήλθον 
οΐ εταίροι εις εύτακτον συνέλευσιν έν τφ μεγάρφ τής εταιρείας κατά 
τό 31 άρ. του οργανισμού, Τνα άποφασίσωσι περί προτάσεων τοΰ Συμ· 
βουλίου π,,.ός παράτασιν τής ΰπό τής 29ης 9βριου 1920 χορηγηθείσης 
τφ Συμβουλίφ προθεσμίας πρός άναθεώρησιν τοΰ οργανισμού τής 
εταιρείας καί περί προσθηκών καί μεταβολών εις τόν οργανισμόν 
αυτής. Κατά την συνεδρίαν προήδρευσεν ό άντιπρόεδρος τοΰ Διοικ. 
Συμβουλείου κ. Δη μ. Π. Παππούλιας καί έγραμμάτευσεν ό γραμματεύς 
κ. Ίάκ. X. Δραγάτσης. ΓΙαρήσαν εταίροι 37. Μετά είσήγησιν τοΰ 
αντιπροέδρου κ Δ.Π.Παππούλια, γενομένηςσυζητήσεως έγένετο δεκτόν: 

α') Τό έδάφιον 1 τής ji 1 τοΰ άρθρου 31 τροποιεΐται ώς έξής: 
Οί εταίροι συνέρχονται τή προσκλήσει τοΰ αντιπροέδρου εις τακτικάς 
μέν συνελεύσεις μιρ τών Κυριακών τοΰ ’Ιανουάριου, άνά τριετίαν δέ 
καί τή αμέσως επομένη Κυριακή πρός τούς έν τφ έπομένφ άρθρφ 
σκοπούς

β ) Νά προστεθή εις τό άρθρον 7 ή διάταξις: Διαρκοΰντος έκα
στου έτους προστίθενται έν τφ «αταλόγφ οί καταβαλόντες τήν καθυ- 
στερουμένην εισφοράν τοΰ παρελθόντος έτους, έτι δέ καί οί νΰν τό 
πρώτον εκλεγόμενοι έταΐροι, άλλ’ ούτοι μετά τήν πάροδον δύο μηνών 
άπό τής έκλογής αυτών.

γ ) Ή έν τή τρίτη περιπτώπει τοΰ άρθρου 17 λέξις τριμηνίας 
άντικαθίσταται διά τής λέξεως έξαμηνίας.

δ') Αί έν τή § 2 τοΰ 31 λέξεις προ εβδομάδας αντικαθίστανται διά ϊών 
λέξεων προ πέντε ήμερων.

ε') Ή πέμπτη πρότασις ή άναφερομένη εις τήν § 2 τοΰ άρθρου 
33 ψηφίζεται τροποποιημένη μετά πρότασιν τοΰ κ. Στάμου Παγανέλη 
ώς εξής : Δικαίωμα ψήφου έν ταΐς συνελεύσεσιν έχουσιν οί κατά τάς 
διατάξεις τοΰ άρθρου 7 έν τφ έκλογικφ καταλόγφ τοΰ οικείου έτους 
εγγεγραμμένοι.

στ') Εις τό τέλος τής § 1 τοΰ άρθρου 34 προστίθεται ή ακόλουθος 
διάταξις : Έάν μέλος τής έξελεγκικής επιτροπείας έκλίπη ή παραι- 
τηθή τά λοιπά μέλη αυτής έκλέγουσιν έκ τών έν τφ έκλογικφ κατα
λόγφ τοΰ οικείου έτους τακτικών εταίρων τόν αντικαταστάτην τοΰ 
έκλιπόντος ή παραιτηθέντος.
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ΠΑΕ1921 'Έκτακτος ουνέλευαις. κθ

ζ ) Εις τόν οργανισμόν προστίθενται αί ακόλουθοι μεταβατικαί 
διατάξεις :

1. ) ’Άρθρον48: Συνισταται επιτροπεία πρός διοικητικόν καίοίκο- 
νομικόν έλεγχον των από τής 14ης 7βρίου 1917 μέχρι τής 29ης 9βρίου 
1920 πεπραγμένων, έτι δέ καί τών έν τφ προγενεστέρφ χρόνφ, έφ’ 
όσον ήθελε κριθή τοϋτο σκόπιμον. Ή επιτροπεία άποτελεΐται Ικ τών 
έν τή συνελεύσει τής 29ης 9βρίου 1920 έκλεχθέντων μελών, ατινα άπε~ 
τέλεσαν καί τήν έξελεγκτικήν επιτροπείαν τοΰ 1920. Παραιτουμένου 
τινός τούτων τό Συμβούλιον εκλέγει αντικαταστάτην έκ τών έν τφ 
έκλογικφ καταλόγφ τοΰ 1921 τακτικών εταίρων. Ή επιτροπεία εκλέγει 
πρόεδρον καί εισηγητήν, δικαιούται δέ νά προσλαμβάνη καί βοηθη
τικά πρόσωπα κατάλληλα πρός έπίτευξιν τοΰ σκοπού αυτής. Τό πόρι
σμα τών εργασιών αυτής ή επιτροπεία θέλει υποβάλει έντός ενός 
έτους άπό τής συστάσεως αυτής εις τό συμβούλιον τής εταιρείας, όπερ 
θέλει ανακοινώσει τούτο εις τήν Συνέλευσιν

2. ) "Αρθρον 49: Τό έν τή Συνελεύσει τής 5ης ΙΟβρίου 1920 έκλε- 
χθέν Συμβούλιον θέλει διοικήσει τά τής εταιρείας καί κατά τήν άρξα- 
μένην τριετίαν 1921-1923.

3. ) ’Άρθρον. 50 Μέχρις άναθεωρήσεως τού οργανισμού τής έται" 
ρείας δύναται τά Συμβούλιον νά προσλάβη διευθυντήν τού γραφείου 
έπί μισθφ μή δυναμένφ νά ύπερβαίνη τάς 600 δρα/μάς κατά μήνα-

'Ομοίως δεκτή γίνεται καί ή πρότασις τού Συμβουλίου όπως τό 
σχέδιον τού νέου οργανισμού προσαχθή είς τήν Συνέλευσιν ούχί εντός 
τριών μηνών, άλλ’ όταν περατωθή υπό τού Συμβουλίου

Άναγνωσθέντα τά πρακτικά ταΰια έγκρίνονται καί υπογράφονται
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