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ΘΕΜΑ 1Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 
εταιρικής χρήσης 01/01/2012 έως 31/12/2012, καθώς και των 
σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού 
ελεγκτή. 
 
Προτείνεται η έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που 
έληξε την 31.12.2012 καθώς και των εκθέσεων του ∆.Σ. και του Ορκωτού 
Ελεγκτή. 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για 
την χρήση 2012 και προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2013. 
 
Προτείνεται όπως εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση οι καταβληθείσες αμοιβές 
και μισθοί για την περίοδο από 1/1/2012 έως 31/12/2012 στα μέλη του 
∆ιοικητικού Συμβουλίου συνολικού ποσού 429.400,28 
 
Επίσης η Γενική Συνέλευση προτείνει την προέγκριση των αμοιβών στα μέλη του 
∆.Σ. από 1/7/2013 έως 30/6/2014 και ειδικότερα: α) στον κ. Ζαχαρία 
Κιουτσούκουστα Πρόεδρο της εταιρίας ποσό ευρώ 4.952,00 μηνιαίως, β) στον κ. 
Ελευθέριο Κιουτσούκωστα ποσό ευρώ 2.142,68 μηνιαίως γ) στον κ. Κυριάκο 
Κιουτσούκουστα ποσό ευρώ 3.161,65  μηνιαίως, δ) στον   κ. Αθανάσιο 
Οικονόμου ποσό ευρώ 1.387,50 μηνιαίως ε) στον κ. Γεώργιο Σιαφάκα ποσό ευρώ 
1.387,50 μηνιαίως 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του 
Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της 
εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2012 – 
31/12/2012. 
 



Προτείνεται η απαλλαγή των Μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και των 
Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την 
εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.12. Ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την έκθεση του 
Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 1/1/2012 -31/12/2012. Ενώ γίνεται συζήτηση 
δίνονται οι απαιτούμενες πληροφορίες και εξηγήσεις και εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για 
την χρήση 01/01/2013 – 31/12/2013. 
 
Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ένα (1) Τακτικό και ένα (1) 
Αναπληρωματικό Ορκωτό – Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 
∆εκεμβρίου 2013 και να εγκρίνει τις αμοιβές τους. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο 
εισηγείται την εκλογή των κατωτέρω ορκωτών ελεγκτών της ελεγκτικής εταιρείας 
BAKER TILLY HELLAS A.E. Ως τακτικός τον κ. Νιάρχο Βασίλειο του Αντωνίου 
Α.∆.Τ. Π. 565758/1990 Α.Τ ΙΓ΄Αθηνών, με ΑΜ/ΣΟΕΛ30521, της BAKER TILLY 
HELLAS AE, διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων 396-153.41 Αγ. Παρασκευή Αθήνα, και 
ως αναπληρωματικό τον κ. Αχινιώτη Χριστόφορο του Ιωάννη , Α.∆.Τ. ΑΖ 
014506/2007 του Τ.Α. Αγίων Αναργύρων , ΑΜ/ΣΟΕΛ35961, της BAKER TILLY 
HELLAS AE, διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων 396-153.41  Αγ. Παρασκευή Αθήνα.  
 
 
ΘΕΜΑ 5ο : Επικύρωση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που 
πάρθηκε στις 25/10/2012. 
 
Προτείνεται όπως εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση η απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συμβουλίου που πάρθηκε στις 25/10/2012 σύμφωνα με την οποία το ∆ιοικητικό 
Συμβούλιο της εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ύστερα από την παραίτηση 
του ∆/ντος Συμβούλου κ. Ντέγιαν Λάμκοβιτς και την αντικατάσταση αυτού από 
τον κ. Κυριάκο Κιουτσούκουστα του Ζαχαρία ως Μέλος, όπως επίσης να 
εγκριθούν και όλες οι πράξεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου από την ημερομηνία 
παραίτησης και αντικατάστασης έως και σήμερα. 
 
 
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του 
Ν. 2190/1920. 
 
 
Προτείνεται όπως εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση η πώληση ακινήτων της 
εταιρείας επί των οδών Αμύντα και Καράνου στην πόλη της Καβάλας στην ΚΡΕΚΑ 
∆ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. και να δοθεί η εξουσιοδότηση στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο να 
καθορίσει το χρόνο και το τίμημα πώλησης, καθώς και να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες. Αναλυτικά τα ακίνητα που θα πουλήσει η εταιρεία στην 



ΚΡΕΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. είναι τα εξής: Ένα υπόγειο Νο2 15,080 τ.μ., Ένα ισόγειο 
Νο1 16,270 τ.μ. και ένα ισόγειο Νο3 14,060 τ.μ. 
 
 
ΘΕΜΑ 7ο : ∆ιάφορα θέματα και ανακοινώσεις. 
 
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προβαίνει σε διάφορες ανακοινώσεις για 
θέματα της εταιρείας και ενημερώνει την Γενική Συνέλευση για την πορεία των 
εργασιών της εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση. 
 


