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Θέκα 1: Υπνβνιή πξνο έγθξηζε ησλ Αηνκηθώλ εηεζίσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ηεο Δηαηξίαο θαζώο θαη ησλ Δλνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξηθήο 

ρξήζεσο 2011, ησλ Απνηειεζκάησλ Φξήζεο 2011 θαη αλάγλσζε ησλ επ’ απηώλ 

εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ ηεο πεξηόδνπ 

1.1.2011 - 31.12.2011 

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ηεο Ταθηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο 

ηελ Δηήζηα Έθζεζε θαη ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο ηεο πεξηόδνπ 

1.1.2011 – 31.12.2011. 

Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηηο σο άλσ 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο όπσο θαη ε απηή ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή. 

 

Θέκα 2
ν
: Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ σο θαη ησλ Οξθσηώλ 

Διεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 2011. 

Πξνηείλεηε πξνο ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ε απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα 

πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 2011 θαη δηεμάγεηαη ςεθνθνξία επί ηνπ ζέκαηνο. 

 

Θέκα 3
ν
: Δθινγή ελόο ηαθηηθνύ θαη ελόο αλαπιεξσκαηηθνύ ειεγθηνύ γηα ηε ρξήζε 

1.1.2012-31.12.2012 θαη έγθξηζε ηεο ακνηβήο ηνπο. 

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην εηζεγείηαη ηελ εθινγή ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Δ. 

Αλησλαθάθε ΑΜ/ΣΟΔ 22781 σο ηαθηηθνύ ειεγθηή θαη ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Δ. 

Καλαθαξάθε ΑΜ/ΣΟΔ 30371 σο αλαπιεξσκαηηθνύ ειεγθηή, θαη νη δύν κέιε ηεο 

ειεγθηηθήο εηαηξίαο GRANT THORNTON ΑΔ θαη πξνηείλεη σο ακνηβή ηνπο γηα ηε 

ρξήζε 2012 ην πνζό ησλ 28.000€. 

 

 

 

 



Θέκα 4
ν
: Έγθξηζε ησλ ακνηβώλ πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 2011 θαη 

πξνέγθξηζε ησλ ακνηβώλ θαη ζπκβάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ 

επόκελε ρξήζε 2012. 

Δηζεγείηαη ε έγθξηζε ακνηβώλ πνπ θαηεβιήζεζαλ ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ νη νπνίεο αθνξνύλ δύν κέιε ηνπ Γ.Σ. γηα ηελ εμαξηεκέλε εξγαζία πνπ 

πξνζθέξνπλ ζηελ εηαηξία. 

 

Θέκα 5
ν
: Οξηζκόο ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ 

Ν. 3693/2008 

Δηζεγείηαη ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ, πξνηείλνληαο λα ηελ απαξηίδνπλ ηα κε 

εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ.θ. Καηξίδεο Γεκήηξηνο, Αλαζηάζηνο 

Φξπζνρντδεο θαη Βαζίιεηνο Παπαδόπνπινο. 

 

Θέκα 6ν:  Φνξήγεζε αδείαο, θαη' άξζξν 23, παξ. 1, ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ζηα κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο Γηεπζύλζεσο, θαζώο θαη ζε Γηεπζπληέο, 

λα κεηέρνπλ ζε Γηνηθεηηθά Σπκβνύιηα ή ζηε Γηεύζπλζε Eηαηξηώλ ηνπ Οκίινπ, πνπ 

επηδηώθνπλ όκνηνπο ή ζπλαθείο ζθνπνύο 

Δηζεγείηαη ηελ έγθξηζε τορήγηζης άδειας καη' άρθρο 23 παρ. 1 ηοσ Κ.Ν. 2190/1920 

ως ιζτύει, ζηα Μέλη ηοσ Δ.Σ., ζηοσς Διεσθσνηές ηης Εηαιρίας, καθώς και ζηοσς 

ανηικαηαζηάηες ασηών, να μεηέτοσν ζε Δ.Σ. ή ζηη Διεύθσνζη θσγαηρικών ή άλλων 

Εηαιριών, ζσνδεδεμένων καηά ηην έννοια ηοσ άρθροσ 42ε παρ. 5 ηοσ Κ.Ν. 

2190/1920, ως ιζτύει 

 

Θέμα 7ο: Γηάθνξεο αλαθνηλώζεηο 

Πξνηείλεηαη ηα αλώηαηα όξηα εμόδσλ ηαμηδηώλ ησλ ζηειερώλ ηεο εηαηξίαο. 

 

 

 

 

 

 

 


