
 
 

 

 

ΥΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΣΗ 

ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ 13
ης

 ΙΟΤΝΙΟΤ 2016, ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ 

ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 Ν. 2190/1920. 

 

Θέμα 1
ο
: Υπνβνιή πξνο έγθξηζε ηωλ Δηήζηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ θαη ηωλ Δηήζηωλ 

Δλνπνηεκέλωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 1/1/2015 – 31/12/2015, κεηά 

από αθξόαζε θαη έγθξηζε ηωλ Δθζέζεωλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθωηνύ 

Διεγθηή – Λνγηζηή, επί ηωλ αλωηέξω Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ. 

 

χέδιο απόφασης:  

Δγθξίλνληαη νη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη νη Δηήζηεο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 1/1/2015 – 31/12/2015, θαζώο θαη νη Δθζέζεηο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθωηνύ Διεγθηή – Λνγηζηή, επί ηωλ αλωηέξω Οηθνλνκηθώλ 

Καηαζηάζεωλ. 

 

 

Θέμα 2
ο
: Απαιιαγή ηωλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηωλ Οξθωηώλ Διεγθηώλ – 

Λνγηζηώλ από θάζε επζύλε απνδεκίωζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 1/1/2015 – 

31/12/2015 θαζώο θαη γηα ηε ζύληαμε ηωλ Δηήζηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ θαη ηωλ 

Δηήζηωλ Δλνπνηεκέλωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ ρξήζεο 1/1/2015 – 31/12/2015.  

 

χέδιο απόφασης:  

Απνθαζίδεηαη ε απαιιαγή ηωλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηωλ Οξθωηώλ 

Διεγθηώλ – Λνγηζηώλ από θάζε επζύλε απνδεκίωζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 1/1/2015 

– 31/12/2015 θαζώο θαη γηα ηε ζύληαμε ηωλ Δηήζηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ θαη ηωλ 

Δηήζηωλ Δλνπνηεκέλωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ ρξήζεο 1/1/2015 – 31/12/2015. 

 

 

Θέμα 3
ο
: Δθινγή Ταθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Οξθωηώλ Διεγθηώλ γηα ηελ εηαηξηθή 

ρξήζε 1/1-31/12/2016 θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο. 

 

χέδιο απόφασης:  

Οξίδεηαη ωο ειεγθηήο ηεο Δηαηξείαο ε αλώλπκε ειεγθηηθή εηαηξεία “ΣΟΛ Α.Δ.Ο.Δ.” θαη θαηά 

πξνηίκεζε ωο ηαθηηθόο Οξθωηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο ε θα Δπζπκία Αιεμαλδξνπνύινπ ηνπ 

Νηθνιάνπ κε Α.Μ./Σ.Ο.Δ.Λ. 15411 θαη Α.Γ.Τ. ΑΒ118101 θαη ωο αλαπιεξωκαηηθόο Οξθωηόο 

Διεγθηήο Λνγηζηήο ν θ. Θενδωξόπνπινο Παλαγηώηεο ηνπ Γεωξγίνπ, Α.Μ./Σ.Ο.Δ.Λ. 13221, 

Α.Γ.Τ. Θ362838. Πξνεγθξίλεηαη ωο ακνηβή ηνπ Οξθωηνύ Διεγθηή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ε 

θαηώηεξε ακνηβή, πνπ πξνβιέπεηαη ζηνπο επίζεκνπο πίλαθεο ηνπ Δπνπηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ 

Σώκαηνο Οξθωηώλ Διεγθηώλ, γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεωο, ε νπνία θαη ζα βαξύλεη 

ηελ Δηαηξεία. 

 

 

Θέμα 4
ο
: Έγθξηζε ακνηβώλ θαη απνδνρώλ ηωλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ 

εηαηξηθή ρξήζε 2015. 

 

χέδιο απόφασης:  



 
 

 

Δγθξίλνληαη νη θάηωζη ακνηβέο – απνδνρέο ηωλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ 

εηαηξηθή ρξήζε 2015, ήηνη από 1-1-2015 έωο 31-12-2015: 

 

Πξνο ηνλ θ. Γεώξγην Γεκεηξίνπ ηνπ Δπαγγέινπ ην ζπλνιηθό πνζό ηωλ νγδόληα ρηιηάδωλ Δπξώ 

(80.000 €).  

 

Θέμα 5
ο
: Πξνέγθξηζε ακνηβώλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηηο επόκελεο ρξήζεηο. 

 

χέδιο απόφασης: 

Πξνεγθξίλεηαη ε θαηαβνιή ακνηβήο πξνο ην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Γεώξγην 

Γεκεηξίνπ, ζπλνιηθνύ πνζνύ εθαηόλ εβδνκήληα ρηιηάδωλ Δπξώ (170.000 €), ωο ακνηβή γηα 

ηελ παξαθνινύζεζε ηωλ εηαηξηθώλ ππνζέζεωλ θαη ηνλ ζρεδηαζκό ηεο γεληθήο πνιηηηθήο ηεο 

Δηαηξείαο, θαηαβαιιόκελν ζε (12) κεληαίεο θαηαβνιέο, θαζώο θαη πξνο ην κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Αλαζηάζην Καηζίξε, ζπλνιηθνύ πνζνύ πελήληα ρηιηάδωλ Δπξώ 

(50.000 €), ωο ακνηβή γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηωλ εηαηξηθώλ ππνζέζεωλ θαη ηε ζπκκεηνρή 

ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, θαηαβαιιόκελν ζε δώδεθα (12) κεληαίεο 

θαηαβνιέο. 

 

Δγθξίλεηαη ε παξαπάλω ακνηβή λα ζπλερίζεη θαηαβαιιόκελε αλαινγηθά θαη γηα ηε ρξήζε 2017 

θαη κέρξη ηελ Δηήζηα Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο ρξήζεο 2016 (πνπ ζα ζπγθιεζεί ωο 

30.6.2017), κέρξη ηελ παξνρή λέαο έγθξηζεο από ηελ επόκελε ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ηωλ 

κεηόρωλ ηεο Δηαηξείαο. 

 

 

Θέμα 6
ο
: Παξνρή αδείαο θαη’ άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο λα κεηέρνπλ ζηα Γηνηθεηηθά Σπκβνύιηα ή ζηε δηνίθεζε άιιωλ 

εηαηξεηώλ πνπ επηδηώθνπλ παξεκθεξείο κε ηελ Δηαηξεία ζθνπνύο. 

 

χέδιο απόφασης:  

Δγθξίλεηαη θαη παξέρεηαη εηδηθή άδεηα ζύκθωλα κε ην άξζξν 23
 
παξ. 1 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 ζε 

κέιε ηνπ Γ.Σ. λα κεηέρνπλ ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα ζπλδεδεκέλωλ εηαηξεηώλ θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42
ε
 παξ. 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 θαη ζηε δηνίθεζε άιιωλ εηαηξεηώλ πνπ 

επηδηώθνπλ παξεκθεξείο κε ηελ Δηαηξεία ζθνπνύο. 

 

 

Θέμα 7
ο
: Γηάθνξεο απνθάζεηο θαη αλαθνηλώζεηο. 

Γελ ζα ιεθζνύλ πεξαηηέξω απνθάζεηο θαη δελ ζα γίλνπλ αλαθνηλώζεηο. 

 


