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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ  2ας  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2014 
ΤΗΣ <<C.P.I. Αvώvυµoς Εταιρεία Ηλεκτρov ικώv Υπoλoγιστώv και Περιφερειακώv>> 

 
 
Στην Αθήνα σήµερα την 2α ∆εκεµβρίου 2014, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη  και ώρα  09.30’ π.µ., 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της  ανωνύµου εταιρείας  µε την επωνυµία  <<C.P.I. Αvώvυµoς Εταιρεία 
Ηλεκτρov ικώv Υπoλoγιστώv και Περιφερειακώv>>, συνεδρίασε στα επί της οδού Ραφαηλίδη  
1, Ταύρος, γραφεία της εταιρείας, µετά από πρόσκληση του προέδρου του, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στα µέλη του δύο (2) και πλέον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. 
 
Παρόντα µέλη  του ∆.Σ.: 
1 ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ           ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

2 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ – ΦΩΤΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                         ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

3 ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                  ΜΕΛΟΣ 

4 ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                          ΜΕΛΟΣ 

5 ΠΙΚΟΥΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                                                     ΜΕΛΟΣ 

6 ΤΣΑ∆ΗΜΑ ΣΟΦΙΑ                  ΜΕΛΟΣ 

7 ΓΑΛΟΥΖΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                   ΜΕΛΟΣ 

8 ΠΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΟΣ 

  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η προβλεπόµενη από το νόµο και το καταστατικό απαρτία, αρχίζει  η 
συνεδρίαση. 
Κατ’ αρχή αναγιγνώσκονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγουµένης συνεδρίασης και 
κατόπιν το ∆.Σ. εισέρχεται στη συζήτηση του παρακάτω θέµατος. 
 
Θέµα µόνον:  Πρόσκληση των Μετόχων – Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων. 
 
Εισηγουµένου του Προέδρου του ∆ιοικητικού της εταιρείας κ.  Χ. Παπαθάνου, το ∆. Σ.  αποφασίζει 
τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των  Μετόχων της εταιρείας, για την  30η 
∆εκεµβρίου 2013, ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 10,00’ π.µ., στα  γραφεία της 
εταιρείας,   Ραφαηλίδη, αριθµός 1,  στον Ταύρο Αττικής.  
Κατόπιν αυτού το ∆. Σ. κατάρτισε την πρόσκληση των Μετόχων, η οποία έχει ως εξής: 
 

CPI A.E. 
ΓΕΜΗ 1788301000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32624/06/Β/95/1) 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
‘’CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ’’  

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 

 
Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 2ας ∆εκεµβρίου 2014 και σύµφωνα µε το νόµο και 
το καταστατικό της εταιρείας  καλούνται οι κ.κ. µέτοχοι της εταιρείας µε την επωνυµία “CPI 
Ανώνυµος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  &  Περιφερειακών”   
-Σε  τακτική  Γενική Συνέλευση την 30η ∆εκεµβρίου 2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. στα 
γραφεία της εταιρείας στον Ταύρο Αττικής οδός Ραφαηλίδη αριθµός 1.   
-Σε περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούµενης για όλα τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης 
απαρτίας του 1/5 του µετοχικού κεφαλαίου στην άνω Γενική Συνέλευση, σε Α’ Επαναληπτική 
Γενική Συνέλευση, που θα πραγµατοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου  2015, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Ταύρο Αττικής οδός Ραφαηλίδη 
αριθµός 1, χωρίς να δηµοσιευτεί νεώτερη πρόσκληση, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί 
των κάτωθι θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης: 
 
Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 
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1. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της οικονοµικής χρήσης 
(1/7/2013 έως 30/6/2014), της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Πιστοποιητικού του 
Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 

2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 
Ελεγκτών  για την χρήση 1/7/2013 έως 30/6/2014. 

3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για την χρήση 1/7/2014 έως 30/6/2015 και καθορισµός της 
αµοιβής τους. 

4. Εκλογή ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
5. Έγκριση αµοιβών και άλλων παροχών των µελών του ∆.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική 

χρήση 1/7/2013-30/6/2014 σύµφωνα µε το  άρθρο 24 παρ 2 του Ν. 2190/20 και προέγκριση 
αµοιβών για την εταιρική χρήση 1/7/2014-30/6/2015 και για την εταιρική χρήση 1/7/2015-
30/06/2016.  

6. Έγκριση αµοιβών και συµβάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 23α  παρ. 2  του ν.2190/1920.   
7. Παροχή άδειας στα µέλη του ∆.Σ. για συµµετοχή τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο άλλων εταιρειών. 
8. Αγορά ιδίων µετοχών. 
9. ∆ιάφορα θέµατα - Ανακοινώσεις. 
 
Περαιτέρω, µε βάση τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28 Α’ του Κ.Ν. 2190/20, ως τροποποιήθηκαν και 
προστέθηκαν, αντιστοίχως, µε τα άρθρα 3 και 6 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν σήµερα, η εταιρεία 
ενηµερώνει τους µετόχους της για τα ακόλουθα: 
 
α. ∆ικαίωµα Συµµετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση: 
 
Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συµµετέχει και να ψηφίζει κάθε µέτοχος. Κάθε κοινή µετοχή 
της εταιρείας παρέχει δικαίωµα µίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος στα 
αρχεία του Συστήµατος Άυλων Τίτλων, που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.» 
(Ε.Χ.Α.Ε.), όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (µετοχές) της εταιρείας. Η απόδειξη της µετοχικής 
ιδιότητας γίνεται µε την προσκόµιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης από την «Ελληνικά 
Χρηµατιστήρια Α.Ε.», ή εναλλακτικά, µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας µε τα 
αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 
πέµπτης (5ης) ηµέρας πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 30.12.2014 
(ηµεροµηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της 25.12.2014 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση 
ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της µετοχικής τους ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, το 
αργότερο µέχρι την τρίτη (3η) ηµέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως 
και την 27.12.2014. 
 
Για τη συµµετοχή στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 16.01.2015, η ιδιότητα του µετόχου 
πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ηµέρας πριν από την ηµέρα συνεδρίασης 
αυτής, ήτοι κατά την 12.01.2015 (ηµεροµηνία Καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης) 
και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της µετοχικής ιδιότητας αυτών 
πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία, το αργότερο µέχρι την τρίτη (3η) ηµέρα πριν από την ορισθείσα 
ηµεροµηνία συνεδρίασης της ως άνω Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι µέχρι την 
13.01.2015. 
Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση 
µόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του µετόχου κατά την Ηµεροµηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση µη 
συµµόρφωσης προς τις άνω διατάξεις του άρθρου 28α' του Κ.Ν. 2190/20, ο εν λόγω µέτοχος 
µετέχει στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά από άδειά της. 
Σηµειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων συµµετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη 
δέσµευση των µετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία 
περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και µεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστηµα που 
µεσολαβεί ανάµεσα στην Ηµεροµηνία Καταγραφής και στην ηµεροµηνία συνεδρίασης της οικείας 
Γενικής Συνέλευσης. 
 
β. ∆ιαδικασία για την άσκηση δικαιώµατος ψήφου µέσω αντιπροσώπου/ων: 
 
Ο µέτοχος συµµετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω 
αντιπροσώπων.  ∆ιατάξεις του καταστατικού, οι οποίες περιορίζουν είτε την δι' αντιπροσώπων 
ενάσκηση των δικαιωµάτων του µετόχου είτε την επιλεξιµότητα των προσώπων που µπορούν να 
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ορίζονται ως αντιπρόσωποι, δεν έχουν ισχύ. Κάθε µέτοχος µπορεί να διορίζει µέχρι (3) 
αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο µέτοχος κατέχει µετοχές της εταιρείας, οι οποίες εµφανίζονται σε 
περισσότερους του ενός λογαριασµούς αξιών, ο περιορισµός αυτός δεν εµποδίζει τον µέτοχο να 
ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις µετοχές που εµφανίζονται στον κάθε λογαριασµό 
αξιών σε σχέση µε τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους µετόχους 
µπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε µέτοχο. Νοµικά πρόσωπα µετέχουν στη γενική συνέλευση 
ορίζοντας ως εκπροσώπους τους µέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ο µέτοχος µπορεί να διορίσει 
αντιπρόσωπο για µία και µόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός 
ορισµένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύµφωνα µε τις οδηγίες του µετόχου, εφόσον 
υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από 
την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στη δηµόσια αρχή, ή εάν η απόφαση 
υποβάλλεται σε δηµοσιότητα από την καταχώριση αυτής στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών. Ο 
αντιπρόσωπος µετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της 
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριµένο γεγονός το οποίο µπορεί να είναι 
χρήσιµο στους µετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα 
συµφέροντα πλην των συµφερόντων του µετόχου. Σύγκρουση συµφερόντων µπορεί να προκύπτει 
ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι µέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο 
νοµικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το µέτοχο αυτόν, β) είναι µέλος του 
διοικητικού συµβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχο της 
εταιρείας, ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο ο οποίος ασκεί τον 
έλεγχο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή µετόχου που ασκεί 
τον έλεγχο της εταιρείας, ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο, ο 
οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθµού µε ένα από τα 
φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως γ’. Ο διορισµός και η ανάκληση 
αντιπροσώπου του µετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία, τουλάχιστον τρεις 
(3) ηµέρες πριν από την ορισθείσα ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι µέχρι 
την 27.12.2014, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Η εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιµο στην 
ιστοσελίδα της (www.cpi.gr) στο διαδίκτυο, το έντυπο που χρησιµοποιεί για το διορισµό 
πληρεξουσίου αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο 
από τον µέτοχο στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας, στη διεύθυνση Ραφαηλίδη 1, Ταύρος 
Αττικής (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κ. Σοφία Τσαδήµα) ή αποστέλλεται 
τηλεοµοιοτυπικώς στο φαξ: 210-4805 801 τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικών αυτής. 
Ο δικαιούχος µέτοχος καλείται να µεριµνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του 
εντύπου διορισµού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρεία, καλώντας στο 
τηλέφωνο: 210-4805 855. 
 
γ. ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας των µετόχων. 
 
1) Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη 
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί για την 30.12.2014, πρόσθετα θέµατα, 
εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν 
από την Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι µέχρι και την 15.12.2014. Η αίτηση για την εγγραφή 
πρόσθετων θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη συνοδεύεται απo αιτιολόγηση ή από σχέδιο 
απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη 
δηµοσιοποιείται µε τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούµενη ηµερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ηµέρες 
πριν από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι µέχρι και την 17.12.2014, και 
ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των µετόχων στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 
(www.cpi.gr), µαζί µε την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους 
µετόχους κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 39 παρ. 2 του 
Κ.Ν. 2190/1920). 
2) Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θέτει στη διάθεση των µετόχων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 
27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξη (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης 
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο µέχρι την 24.12.2014, σχέδια αποφάσεων για 
θέµατα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη, αν η σχετική 
αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 



 4 

της Γενικής Συνέλευσης της 30.12.2014, ήτοι µέχρι και την 23.12.2014 (άρθρο 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 
2190/1920). 
3) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον 
πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση της 30.12.2014, ήτοι µέχρι και την 25.12.2014, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούµενες συγκεκριµένες 
πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την 
πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να 
απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις µετόχων µε το ίδιο περιεχόµενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών 
δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως 
µε τη µορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή 
των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά (άρθρο 39 
παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920). 
4) Μετά από αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες 
πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.12.2014, ήτοι µέχρι και την 25.12.2014, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία 
των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
µπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος 
αναγράφεται στα πρακτικά (άρθρο 39 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920). 
Αντίστοιχες προθεσµίες για τυχόν άσκηση δικαιωµάτων µειοψηφίας των µετόχων ισχύουν και σε 
περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. 
Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόµενες περιπτώσεις οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν 
τη µετοχική τους ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του 
σχετικού δικαιώµατος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόµιση έγγραφης βεβαίωσης από το 
φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή εναλλακτικά η πιστοποίηση της µετοχικής 
τους ιδιότητας µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας. 
 
δ. ∆ιαθέσιµες πληροφορίες και έγγραφα: 
 
Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, θα 
διατίθενται σε έγχαρτη µορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Ραφαηλίδη αρ. 1 
στον Ταύρο Αττικής (Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κ. Σοφία Τσαδήµα) και σε 
ηλεκτρονική µορφή στο διαδίκτυο, µε ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.cpi.gr . 
 
Ταύρος, 2 ∆εκεµβρίου 2014. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο». 
 
 
Μετά την συζήτηση όλων των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, λύεται η παρούσα συνεδρίαση. 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ    Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                              ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α.Ε.  <<C.P.I. 
Αvώvυµoς Εταιρεία Ηλεκτρov ικώv Υπoλoγιστώv και Περιφερειακώv>>, 
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