
ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΕΠΙ ΤΩΝ 
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ΤΗΣ 15.6.2017 
 

 
ΘΕΜΑ 1ο  & 2ο :    Ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών 
Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) Χρήσεως 
2016, και Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) Χρήσεως 
2016 .  
 
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5  ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.  
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1  των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.  
 
To Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής 
και ενοποιημένων) για τη χρήση 2016, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη 
χρήση 2016, της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπεται από το 
άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007 και της  Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.  
 
 
ΘΕΜΑ 3ο  :    Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των  Ελεγκτών από κάθε  
ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2016. 
                                                                                              
 Απαιτούμενη απαρτία: 1/5  ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.  
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1  των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.  
                                                  
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την απαλλαγή, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/20, των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 
χρήσης 2016.  
 
Διευκρινίζεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δικαιούνται 
να μετάσχουν στη συγκεκριμένη ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως 
αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και 
συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο  : Έγκριση των αμοιβών  και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις 
παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες 
προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2016(01/01/2016 – 31/12/2016 ) και 
προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για 
την τρέχουσα εταιρική χρήση 2017 (01/01/2017 – 31/12/2017)   
 
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5  (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.  
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1  των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.  
 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται όπως εγκριθούν από την Γενική Συνέλευση με ειδική επί τούτου 
απόφαση α) οι συνολικά καταβληθείσες μικτές αποδοχές των μελών του Δ.Σ. που παρέχουν 
πραγματική επί οκταώρου καθημερινής βάσεως εργασία και που καταβλήθηκαν από 1.1.2016 – 
31.12.2016,συνολικού ποσού 176.602,87 € (πλέον εργοδοτικές εισφορές) και β) η πάγια μηνιαία 
αποζημίωση παραστάσεως κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η πρόσθετη 



καταβληθείσα μηνιαία, υπό τύπο εξόδων παραστάσεως, αποζημίωση στην Πρόεδρο του Δ.Σ., που για 
την περίοδο 01.01.2016  – 31.12.2016  ανήλθαν για όλα τα μέλη του Δ.Σ. συνολικά στο  ποσό των   
54.276,00 € .  
 
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται όπως  α) οι μικτές αποδοχές των μελών αυτού, που θα 
παρέχουν πραγματική, επί οκταώρου καθημερινής  βάσεως, εργασία για το διάστημα  01.01.2017 - 
31.12.2017 ορισθούν,  κατά ανώτερο ποσό, στις 250.000,00 € (πλέον εργοδοτικές εισφορές) και β) η 
πάγια μηνιαία  αποζημίωση παραστάσεως κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η, 
υπό τύπο εξόδων παραστάσεως, μηνιαία αποζημίωση στην Πρόεδρο του Δ.Σ. για την περίοδο από 
01.01.2017 έως 31.12.2017, ανέλθουν  κατά ανώτερο για όλα τα μέλη του Δ.Σ. στο συνολικό  ποσό  
των 83.901,00 € (πλέον εργοδοτικές εισφορές). 
 
      
                                                              
ΘΕΜΑ 5ο  :  Εκλογή  Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών για τον έλεγχο  των Ετήσιων 
και Εξαμηνιαίων Οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης ) για την χρήση 2017 
και καθορισμός της αμοιβής των. 
  
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5  (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας . 
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1  των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.  
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται, μετά από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της  
εταιρείας «DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.(Α.Μ. ΣΟΕΛ 153).», η 
οποία θα ορίσει τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή –Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή –
Λογιστή για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και 
Ενοποιημένης) κατά τη χρήση 2017. 
Η αμοιβή τους θα καθορισθεί με βάση τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών –
λογιστών, σύμφωνα προς τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του κ.ν. 2190/1920, στο ίδιο 
ύψος όπως ισχύει σήμερα.  
 

 
 

 


