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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

 

Καλούνται τα μέλη του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Βουλευτών «Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ» σε 

Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 και ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα της 

Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (οδός Ακαδημίας αρ. 20). 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 

1. Λογοδοσία πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2018, έκθεση 

του Εποπτικού Συμβουλίου και απαλλαγή τους από τις σχετικές ευθύνες. 

2. Έγκριση Ισολογισμού έτους 2018. 

3. Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων κι εξόδων Διοικήσεως έτους 2019. 

4. Αντιμετώπιση δαπανών λειτουργίας οικισμού Σκροπονερίου.  

5. Τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού που αναγράφονται λεπτομερώς 

στο συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση έγγραφο. 

 

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα αναβληθεί για την 

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 στον ίδιο τόπο και χρόνο. 

 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί και πάλι απαρτία η Γ.Σ. θα αναβληθεί για την Τετάρτη 

26  Ιουνίου 2019 στον ίδιο τόπο και χρόνο και θα θεωρηθεί σε απαρτία εφόσον 

παρίστανται τουλάχιστον επτά μέλη.  

 

 

Αθήνα, 30/05/2019 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗΣ 

 

  



 
 

Τα υπό τροποποίηση άρθρα του Καταστατικού είναι τα ακόλουθα: 
1. Άρθρο 4: Η περ.6 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «6) Στην εκτέλεση έργων 

συντήρησης και επέκτασης των δικτύων ύδρευσης, στη διαχείριση και λειτουργία αυτών, 

καθώς και στην εκτέλεση και διαχείριση και άλλων έργων κοινής ωφελείας ή εξωραϊστικών 

έργων ή και στην ανέγερση κτιρίων κοινής ωφελείας και εξυπηρέτησης για τους 

συνεταίρους και τους χώρους όπου βρίσκονται οι οµαδικές στεγάσεις τους, κατά τη 

διαδικασία του Νόµου. Επίσης, στην εκτέλεση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από ανανεώσιµες πηγές, καθώς και στη συντήρηση, λειτουργία και εκµετάλλευση αυτών». 

2. Άρθρο 17: Στην περ. ∆. της παρ.Ι του άρθρου 17 προστίθεται η φράση: «καθώς και από 

τη λειτουργία και διαχείριση των δικτύων ύδρευσης και των εγκαταστάσεων παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας».  

3. Άρθρο 20: Η παρ. 1 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα µέλη του ∆ιοικητικού και 

Εποπτικού Συµβουλίου, εκλέγονται ιδιαιτέρως για κάθε ένα Συµβούλιο από τη Γενική 

Συνέλευση των συνεταίρων, µε την επιφύλαξη του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν.1667/1986, µε 

µυστική ψηφοφορία, επί τριετή θητεία». 

4. Άρθρο 22: Το εδ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση 

θανάτου, αποχωρήσεως, διαγραφής ή διαρκούς κωλύµατος κάποιου µέλους του 

∆ιοικητικού ή Εποπτικού Συµβουλίου καλούνται σε αναπλήρωση αυτών οι επιλαχόντες 

κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν στις αρχαιρεσίες». 

5. Άρθρο 24: Η παρ. 2 του άρθρου 24 καταργείται. 

Το εδ. α’ της παρ. 7 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής: «Στην αρχή του ψηφοδελτίου 
αναγράφονται κατ΄ αριθµητική και αλφαβητική σειρά τα ονόµατα των ανακηρυχθέντων 
υποψηφίων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µετέπειτα δε των ανακηρυχθέντων 
υποψηφίων των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου και τέλος, τα ονόµατα των υποψηφίων 
για οποιοδήποτε άλλο συλλογικό όργανο ή αντιπροσωπεία». 
Το εδ. β’ της παρ. 8 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής: «∆ύνανται δε αυτοί να θέτουν 
µέχρι τέσσερις (4) σταυρούς προτιµήσεως για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
µέχρι τρεις (3) σταυρούς προτιµήσεως για τα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου». 
Το εδ. δ’ της παρ. 9 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής: «Εκλέγονται όσοι 
συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. 
Όσοι δεν εκλέγονται θεωρούνται επιλαχόντες κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν. Οι 
επιλαχόντες καταλαµβάνουν τις θέσεις των τακτικών µελών που κενώνονται µέχρι τη λήξη 
της θητείας τους». 
Η παρ. 10 του άρθρου 24 καταργείται. 

6. Άρθρο 25: Η παρ. 3 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα επ’ ονόµατι του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου έγγραφα πρέπει να φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου ή 

Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραµµατέα ή ενός άλλου µέλους οριζοµένου από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο». 

7. Άρθρο 26: Το προτελευταίο εδ. της παρ.5 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής: «Στις 

συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µετέχουν µετά γνώµης χωρίς δικαίωµα ψήφου 

αφενός ο ∆ιευθυντής και αφετέρου ο τεχνικός ή νοµικός σύµβουλος του Συνεταιρισµού 

προκειµένου περί τεχνικών ή νοµικών θεµάτων αντίστοιχα.» 

8. Άρθρο 27: Στο τέλος της παρ.2 του άρθρου 27 προστίθεται η φράση: «καθώς και των 

πρακτικών της προηγούµενης συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.» 



9. Άρθρο 28: Στο τελ. εδάφιο της περ. στ’ της παρ. Ι του άρθρου 28 διαγράφονται οι λέξεις: 

«τα εντάλµατα πληρωµών».  

10. Άρθρο 29: Στην παρ. Ι του άρθρου 29 διαγράφονται οι λέξεις: «τα εντάλµατα πληρωµών». 

Στην περ.β’ της παρ. ΙΙ του άρθρου 29 διαγράφεται η φράση: «σύµφωνα µε τα εντάλµατα 
που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα». 
Στην περ.δ της παρ.ΙΙ του άρθρου 29 διαγράφονται οι λέξεις: «ή τον Γραµµατέα». 
Στην περ. ζ’ της παρ.ΙΙ του άρθρου 29 το ποσό των 150 ευρώ αντικαθίσταται µε το ποσό 
των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 
Στο β’ εδ. της περ.ζ’ της παρ. ΙΙ του άρθρου 29 η λέξη «µικροδαπανών» αντικαθίσταται µε 
τη λέξη «δαπανών». 

11. Άρθρο 30: Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 καταργείται. 

Το α’ εδ. της παρ. 2 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα µέλη του Εποπτικού 
Συµβουλίου εκλέγονται µαζί και µε τον ίδιο τρόπο που εκλέγονται και τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τα άρθρα 20 και 24 του παρόντος». 

12. Άρθρο 36: Το β’ εδ. του άρθρου 36 αντικαθίσταται ως εξής: «Η πρόσκληση 

γνωστοποιείται στους συνεταίρους επτά τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη µέρα της γενικής 

συνέλευσης µε προσωπικές επιστολές που αποστέλλονται ταχυδροµικά ή µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µε τοιχοκόλληση έξω από τα Γραφεία του Συνεταιρισµού και 

µε δηµοσίευση σε µία ηµερήσια εφηµερίδα της Αθήνας (άρθρο 5 παρ.3 Ν.1667/1986)». 

13. Άρθρο 55: Η φράση: «µε τοιχοκόλληση έξω από το κατάστηµά του» αντικαθίσταται µε τη 

φράση: «στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισµού». 

14. Άρθρο 63: Στο άρθρο 63 προστίθεται η λέξη «ΠΟΛΙΤΕΙΑ», που είχε παραλειφθεί εκ 

παραδροµής. 

 

 

 



2018 2017 2018 2017

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Καταβλημένα κεφάλαια
Ενσώματα πάγια Κεφάλαιο 2.038,89 € 2.038,89 €
Ακίνητα 408.036,31 € 401.937,18 € Σύνολο 2.038,89 € 2.038,89 €
Μηχανολογικός εξοπλισμός 5.245,60 € 6.430,77 € Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Λοιπός εξοπλισμός 1.352,59 € 24,17 € Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 1.661.758,08 € 2.465.010,64 €
Σύνολο 414.634,50 € 408.392,12 € Αποτελέσματα εις νέο -347.119,16 € -803.252,56 €
Άυλα πάγια στοιχεία Σύνολο 1.314.638,92 € 1.661.758,08 €
Λοιπά άυλα 560,11 € 560,09 € Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 €
Σύνολο 560,11 € 560,09 € Σύνολο καθαρής θέσης 1.316.677,81 € 1.663.796,97 €
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Σύνολο 0,00 € 0,00 €
Σύνολο 0,00 € 0,00 € Υποχρεώσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 0,00 € 0,00 € Σύνολο 0,00 € 0,00 €
Σύνολο 0,00 € 0,00 € Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Εμπορικές υποχρεώσεις 836.750,94 € 1.579.436,38 €
Εμπορικές απαιτήσεις 449.972,07 € 521.651,72 € Φόρος εισοδήματος 0,00 € 0,00 €
Λοιπές απαιτήσεις 1.203.895,90 € 1.896.984,59 € Λοιποί φόροι και τέλη 0,00 €
Προπληρωμένα έξοδα 0,00 € 52,50 € Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 35.526,07 € 33.232,91 €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 208.808,93 € 475.728,29 € Λοιπές υποχρεώσεις 88.916,69 € 26.903,05 €
Σύνολο 1.862.676,90 € 2.894.417,10 € Σύνολο 961.193,70 € 1.639.572,34 €
Σύνολο κυκλοφορούντων 1.862.676,90 € 2.894.417,10 € Σύνολο υποχρεώσεων 961.193,70 € 1.639.572,34 €
Σύνολο ενεργητικού 2.277.871,51 € 3.303.369,31 € Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 2.277.871,51 € 3.303.369,31 €

2018 2017
Κύκλος εργασιών 

(καθαρός)
1.120.537,43 € 1.149.454,61 €

Κόστος πωλήσεων 296.107,52 € 277.750,62 €

Μικτό αποτέλεσμα 824.429,91 € 871.703,99 €

Λοιπά συνήθη έσοδα 422.675,80 € 426.662,84 €

1.247.105,71 € 1.298.366,83 €

Έξοδα διοίκησης 666.402,95 € 548.983,09 €

Έξοδα διάθεσης 888.564,10 € 719.318,15 €

Λοιπά έξοδα 13.178,40 € 16.552,44 €

Αποτελέσματα προ 

φόρων & τόκων
-321.039,74 € 13.813,15 €

Πιστωτικοί τόκοι 15,15 € -66,57 €

Χρεωστικοί τόκοι 26.094,57 € 2.097,50 €

Αποτέλεσμα προ φόρων -347.119,16 € 11.782,22 €

Φόροι εισοδήματος 0,00 € 0,00 €
Αποτέλεσμα περιόδου -347.119,16 € 11.782,22 €

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.    

      Ν. ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗΣ  Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

                                         Α.Δ.Τ. ΑΕ077521         Α.Δ.Τ.  Α.Ε.586532

                                                                                                         ΑΔ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ               

   ΑΡ. Αδείας Α Τάξης 8727      

Α.Δ.Τ. ΑΝ 137538

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                    

Του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Βουλευτών  "Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ"  ΣΥΝ.Π.Ε.   Χρήσης της 31ης Δεκεμβρίου  2018                      

(Ποσά σε ευρώ) (Ποσά σε ευρώ)

Καθαρή θέση

                                 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - ΧΡΗΣΗ 2018

                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 



1. Εισφορές μελών 1.264 Χ 18,00= 22.752,00  22.752,00  1. Μισθοδοσία προσωπικού 133.000,00  

2. Ενοίκια καταστημάτων 2. Εισφορές υπέρ τρίτων  (ΙΚΑ, Φ.Π.Α. ΦΟΡΟΙ κ.λπ.) 94.000,00  

A) ΒΟΒΛΑΣ ΕΠ.  ΠΑΝ. & ΣΙΑ  Ο.Ε 1.248,00 Χ12 = 14.976,00  3. Αμοιβές τρίτων (Δικηγόρος, Λογιστής, Προγρ/στές κ.λπ.) 56.000,00  

Β) ΕΛΑΙΑΣ ΓΗ Α.Ε 4.326,40 Χ12 = 51.916,80  4. Ενοίκια γραφείων μετά λοιπών επιβαρύνσεων 13.000,00  

Γ) ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Ε 4.326,40 Χ12 = 51.916,80  5. Ο.Τ.Ε – Δ.Ε.Η.− Ε.ΥΔ.ΑΠ. 2.500,00  

Δ) ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.         7.571,20 Χ12 = 90.854,40  6. Γραφικά - Έντυπα - Φωτοτυπίες – Η/Υ 2.000,00  

Ε) ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΡΔΑΚΗ ΕΠΕ 5.408,00 Χ12 = 64.896,00  7. Διάφορα έξοδα (κοινόχρηστα, έξοδα γραφείου, κ.λπ.) 25.000,00  

ΣΤ) ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΡΔΑΚΗ ΕΠΕ 4.300,00 Χ12 = 51.600,00  326.160,00  8. Μεταφορά έδρας γραφείων 10.000,00  335.500,00  

                                               

9. Αποθεματικό 13.412,00  

348.912,00  348.912,00  ΣΥΝΟΛΟΝ                                                                  ΣΥΝΟΛΟΝ

Π  Ρ  Ο  Ϋ  Π  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Σ  Μ  Ο  Σ

Εσόδων και εξόδων διοικήσεως έτους 2019 του Οικοδομικού Συν/σμού  Βουλευτών

«Η Πολιτεία»

        ΕΞΟΔΑ      ΕΣΟΔΑ                                                                                                                                                                                                                                                                          


