
 

 
 
 
 
 
 

Σρέδην πξνηεηλόκελωλ απνθάζεωλ επί ηωλ ζεκάηωλ ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο 

ηεο Εηήζηαο Ταθηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηεο 29εο Ινπλίνπ 2018 ζύκθωλα κε 

ην άξζξν 27 παξ.3 ηνπ θ.λ.2190/1920 
 
Θ Ε Μ Α  1ν 
Υπνβνιή θαη έγθξηζε  ηωλ  εηεζίωλ νηθνλνκηθώλ  θαηαζηάζεωλ  ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο από 
01.01.2017  κέρξη 31.12.2017, ηεο έθζεζεο  δηαρείξηζεο  ηνπ  Δ.Σ.  θαη  ηεο  έθζεζεο ηωλ ειεγθηώλ. 
 

ΣΦΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
Η Γεληθή Σπλέιεπζε, κεηά από ςεθνθνξία ζηελ νπνία κεηείραλ όινη νη παξαπάλσ αλαθεξζέληεο κέηνρνη, 
 ε γ θ ξ ί λ ε η ηελ  έθζεζε  ηνπ  Γ.Σ. θαη  ηηο ππνβιεζείζεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  γηα  ηε  ρξήζε 
01.01.2017 - 31.12.2017 ρσξίο λα  επηθέξεη  ζ'  απηέο θακία ηξνπνπνίεζε θαη ρσξίο λα ζεκεησζεί νπδεκία 
παξαηήξεζε ή θαη αληίξξεζε 

 
 
 

Θ Ε Μ Α  2ν 
 
΄Εγθξηζε ηεο δηάζεζεο ηωλ απνηειεζκάηωλ ηεο ρξήζεο 2017. 
 
 

ΣΦΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
Η Γεληθή Σπλέιεπζε κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη ςεθνθνξία ζηελ νπνία κεηείραλ όινη νη παξαπάλσ 
αλαθεξζέληεο κέηνρνη, απνθαζίδεη λα δηαλεκεζνύλ κεξίζκαηα σο ζπλέπεηα ησλ ζεηηθώλ απνηειεζκάησλ ηεο 
ρξήζεο 2017 
 

 

Θ Ε Μ Α  3ν 
Έγθξηζε ακνηβώλ θαη ινηπώλ παξνρώλ κειώλ ηνπ Δ.Σ. γηα ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξαλ ζηελ εηαηξία 
βάζεη ηνπ λόκνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνύ (άξζξν 24 παξ. 1, 2 θ.λ. 2190/1920),γηα ην ρξνληθό 
δηάζηεκα 1.1.2017- 31.12.2017 γηα ηε ρξήζε ηνπ έηνπο 2017  θαη  πξνέγθξηζε ακνηβώλ θαη ινηπώλ 
παξνρώλ κειώλ ηνπ Δ.Σ. γηα ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ εηαηξία βάζεη ηνπ λόκνπ θαη ηνπ 
θαηαζηαηηθνύ (άξζξν 24 παξ. 1, 2 θ.λ. 2190/1920), γηα ηε ρξήζε ηνπ έηνπο 2018 θαη ην ρξνληθό 
δηάζηεκα 1.1.2018 – 31.12.2018  θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα 1.1.2019- 30.06.2019. 
 
 
ΣΦΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
Καηόπηλ απηνύ, ε Γεληθή Σπλέιεπζε, κεηά από ςεθνθνξία ζηελ νπνία κεηείραλ όινη νη πξναλαθεξζέληεο 
κέηνρνη, εγθξίλεη πακςεθεί ηα αθόινπζα 
 
 
(α) Τν ήδε θαηαβιεζέλ πνζό επξώ δηαθόζηεο νγδόληα έμη ρηιηάδεο πεληαθόζηα εβδνκήληα έλα  επξώ θαη επηά 
ιεπηά  (€ 286.571,07) σο ζπλνιηθή εηήζηα ακνηβή πξνο ηα κέιε ηνπ Γ.Σ. γηα ηε ρξήζε 2017 θαη  
 
(β) ηελ πξνέγθξηζε πνζνύ επξώ ηεηξαθόζηεο  ρηιηάδεο (€ 400.000) θαη’ αλώηαην όξην ην νπνίν ζα θαηαβιεζεί σο 
ζπλνιηθή εηήζηα  ακνηβή ζηα σο άλσ κέιε ηνπ Γ.Σ. γηα ηε ρξήζε ηνπ έηνπο 2018 θαη 
 
(γ) ηελ πξνέγθξηζε πνζνύ επξώ δηαθόζηεο ρηιηάδεο (200.000 €) θαη’ αλώηαην όξην ην νπνίν ζα θαηαβιεζεί σο 
ζπλνιηθή εμακεληαία  ακνηβή ζηα σο άλσ κέιε ηνπ Γ.Σ.  γηα ην πξώην εμάκελν ηνπ 2019 .  
 

EIΣAΓΩΓH EMΠOPIA ΣIΔHPOY & XAΛYBA  

EΔPA:ΛOYTΣAΣ&ΠEΛOΠONNHΣOY, 25ονχλμ. E.O. AΘHNΩN - KOPINΘOY, 19600, T.Θ. 10, MANΔPA ATTIKHΣ 
THΛ. KENTPO: 210 5500700, TMHMA ΠΩΛHΣEΩN: 210 5500800, FAX ΠΩΛHΣEΩN: 210 5558741 

FAX ΔIEYΘYNΣEΩΣ: 210 5559043, THΛEΦΩNA AΣΦAΛEIAΣ: 210 5558413 - 210 5559041 

e-mail:admin@kordelos.gr  



 

 

 

 

 

 Θ Ε Μ Α  4ν 
 
Απαιιαγή ηωλ κειώλ ηνπ  Δ.Σ.  θαη  ηωλ  Ειεγθηώλ  από θάζε επζύλε γηα ηελ παξαπάλω εηαηξηθή 
ρξήζε 2017. 
 
 
 
ΣΦΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
 
Η Πξόεδξνο θ. ……………………………θαιεί ηνπο παξηζηάκελνπο κεηόρνπο λα απαιιάμνπλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ θαη ηνπο ειεγθηέο ηεο Δηαηξίαο από θάζε επζύλε γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 01.01.2017 - 31.12.2017. 
 
Μεηά από πξόζθιεζε  ηνπ  Πξνέδξνπ,  ε  Γεληθή Σπλέιεπζε, κε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία ζηελ νπνία θιήζεθαλ 
θαη κεηείραλ όινη νη  παξαπάλσ  παξηζηάκελνη  κέηνρνη. 

 
α π α ι ι ά ζ ζ ε η   νκόθσλα 

 
ηα κέιε  ηνπ Γ.Σ.  θαη ηνπο  ειεγθηέο από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηε ρξήζε 01.01.2017 - 31.12.2017, 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 35  ηνπ λ. 2190/20 όπσο ηζρύεη ζήκεξα θαη ην Καηαζηαηηθό.   
 
 
 
Θ Ε Μ Α   5ν 
Εθινγή ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξωκαηηθώλ ειεγθηώλ  γηα ηε ρξήζε 01.01.2018 - 31.12.2018 θαη 
θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο. 
 
ΣΦΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
 
Μεηά  από   ζρεηηθή  πξόηαζε  ηνπ   Πξνέδξνπ,  ε  Γεληθή Σπλέιεπζε κε ςεθνθνξία ζηελ  νπνία κεηείραλ  όινη 
νη παξαπάλσ παξηζηάκελνη  κέηνρνη. 

 
α π ν θ α ζ ί δ ε η  ν κ ό θ ω λ α  

 
ηα αθόινπζα: 
 
Α. Δ θ ι έ γ ε η   πακςεθεί γηα  ηνλ  έιεγρν  ηεο ρξήζεο 01.01.2018 - 31.12.2018  σο ηαθηηθό ειεγθηή ηνλ 
θ………………., κε ΑΓΤ ………….. θαη κε αξηζκό κεηξώνπ ΣΟΔ ……… ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο………………, θαη σο 
αλαπιεξσκαηηθό ειεγθηή ηνλ θ…………………. , κε ΑΓΤ ………………….. θαη κε αξηζκό κεηξώνπ ΣΟΔ………..,  
ακθόηεξνπο  νξθσηνύο  ειεγθηέο. 

 
Β.  Δ γ θ ξ ί λ ε η   ηνλ θαζνξηζκό ησλ ακνηβώλ ησλ παξαπάλσ ειεγθηώλ ζύκθσλα κε ην λόκν. 
 
 
 
 
Θ Ε Μ Α   6ν 
 
Αλαθνηλώζεηο θαη πξνηάζεηο. 

 


