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ΘΕΜΑ 1Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 
εταιρικής χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015, καθώς και των 
σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού 
ελεγκτή. 
 
Προτείνεται η έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που 
έληξε την 31.12.2015 καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού 
Ελεγκτή.  
 
 
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για 
την χρήση 2015 και προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2016. 
 
Προτείνεται όπως εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση οι καταβληθείσες αμοιβές 
και μισθοί για την περίοδο από 1/1/2015 έως 31/12/2015 στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Προτείνεται όπως προεγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση αμοιβές και μισθοί στα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 1/1/2016 έως 
31/12/2016.  
 
 
 
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 01/01/2015 – 
31/12/2015. 
 
Προτείνεται η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την 
εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.15. Ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την έκθεση του 



Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 1/1/2015 -31/12/2015. Ενώ γίνεται συζήτηση 
δίνονται οι απαιτούμενες πληροφορίες και εξηγήσεις και εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για 
την χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016. 
 
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 2016 έως 31 
Δεκεμβρίου 2016 και να εγκρίνει τις αμοιβές τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
εισηγείται την εκλογή των κατωτέρω ορκωτών ελεγκτών της ελεγκτικής εταιρείας 
BDO Ορκωτοί Ελεγκτές A.E. διεύθυνση Λ. Μεσογείων 449. Τ.Κ. 153 43 Αγ. 
Παρασκευή, με Α.Φ.Μ. 800487055 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ. ΓΕΜΗ 
125124501000 και Α.Μ.ΣΟΕΛ 173. Ως τακτικός τον κ. Ιωάννης 
Καλογερόπουλος του Βασιλείου Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. & Νομικής, διεύθυνση 
κατοικίας Πηλίου 1 Τ.Κ. 14576 Διόνυσος Αττικής, με Α.Δ.Τ. Τ545339/2000 του 
Α.Τ. Ν. Φιλαδέλφειας, με ΑΜ ΣΟΕΛ 10741 και Α.Φ.Μ. 017114068,  και ως 
αναπληρωματικό τον κ. Ευάγγελο Παγώνη του Νικολάου, πτυχιούχος 
Α.Β.Σ.Θ. διεύθυνση κατοικίας 25ης Μαρτίου 1 Τ.Κ. 57008 Ιωνία Θεσ/νίκης, με 
Α.Δ.Τ. ΑΖ 644120/2008 του Α.Τ. Εχεδώρου , με ΑΜ ΣΟΕΛ 14211 και Α.Φ.Μ. 
021980557.  
 
ΘΕΜΑ 5ο : Διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του 
άρθρου 4 του καταστατικού. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 4 του 
καταστατικού της εταιρείας ώστε να διευρυνθεί ο σκοπός της εταιρείας. 
Προτείνεται συνεπώς η τροποποίηση του άρθρου 4 ως εξής: 
 

Ισχύουσα διατύπωση 
 

Α ρ θ ρ ο  4  

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

1. -  Σκοπός της εταιρ ίας ε ίνα ι:  α) Η ίδρυση πρότυπης μονάδας 

βοοτροφικής εκμετάλλευσης, γ ια εμπορία και  εκμετάλλευση των 

παραγομένων προϊόντων και  υποπροϊόντων. β) Η δ ιενέργε ια ε ισαγωγών 

και  εξαγωγών και  γεν ικά εμπορία ζώντων ζώων και  νωπών κρεάτων, η 

αγορά και  μεταπώληση κάθε είδους συναφών εμπορευμάτων στο 

εσωτερικό και  εξωτερικό καθώς και  η επ ιχε ίρηση μεταφοράς 

εμπορευμάτων γ ια λογαριασμό τρίτων. γ) Η επεξεργασία, τυποποίηση 

προϊόντων κρέατος και παραγωγή κρεατοσυσκευασμάτων και εμπορία 



στο εσωτερικό και εξωτερικό.  δ) Η ίδρυση και εκμετάλλευση σφαγε ίου. 

ε) Η εξαγωγή τυποποιημένου ελαιολάδου και  ελαίων και  γεν ικά 

τυποποιημένων τροφίμων και ποτών και κάθε ε ίδους γεωργικών  

προϊόντων και εσπεριδοε ιδών. στ)  Η ψύξη κρεάτων και 

κρεατοσυσκευασμάτων γ ια λογαριασμό τρ ίτων. ζ) Υπηρεσίες 

λ ιπασματοποίησης απορριμμάτων. η) Η  παραγωγή και  εμπορία ζωικών 

και  φυτικών λ ιπασμάτων από απορρίμματα. θ) Παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργε ιας με επεξεργασία απορριμμάτων γ ια ίδ ια χρήση ή και  πώληση. 

ι )  Η συμμετοχή της εταιρ ίας σε άλλες εταιρ ίες με παρόμοιο ή 

δ ιαφορετ ικό αντικε ίμενο δραστηριότητας,  με την απόκτηση μετοχών ή 

εταιρ ικών μεριδ ίων χωρίς  ποσοτικό περιορ ισμό. ια) Παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργε ιας από φωτοβολταϊκά συστήματα.  

 
Προτεινόμενη διατύπωση 

 
Α ρ θ ρ ο  4  

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

1. -  Σκοπός της εταιρ ίας ε ίνα ι:  α) Η ίδρυση πρότυπης μονάδας 

βοοτροφικής εκμετάλλευσης, γ ια εμπορία και  εκμετάλλευση των 

παραγομένων προϊόντων και  υποπροϊόντων. β) Η δ ιενέργε ια ε ισαγωγών 

και  εξαγωγών και  γεν ικά εμπορία ζώντων ζώων και  νωπών κρεάτων, η 

αγορά και  μεταπώληση κάθε είδους συναφών εμπορευμάτων στο 

εσωτερικό και  εξωτερικό καθώς και  η επ ιχε ίρηση μεταφοράς 

εμπορευμάτων γ ια λογαριασμό τρίτων. γ) Η επεξεργασία, τυποποίηση 

προϊόντων κρέατος και παραγωγή κρεατοσυσκευασμάτων και εμπορία 

στο εσωτερικό και εξωτερικό.  δ) Η ίδρυση και εκμετάλλευση σφαγε ίου. 

ε) Η εμπορία  τυποποιημένου ελαιολάδου και  ελαίων και  γεν ικά 

τυποποιημένων τροφίμων και ποτών και κάθε ε ίδους γεωργικών 

προϊόντων και εσπεριδοε ιδών. στ)  Η ψύξη κρεάτων και 

κρεατοσυσκευασμάτων γ ια λογαριασμό τρ ίτων. ζ) Υπηρεσίες 

λ ιπασματοποίησης απορριμμάτων. η) Η παραγωγή και  εμπορία ζωικών 

και  φυτικών λ ιπασμάτων από απορρίμματα. θ) Παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργε ιας με επεξεργασία απορριμμάτων γ ια ίδ ια χρήση ή και  πώληση. 



ι )  Η συμμετοχή της εταιρ ίας σε άλλες εταιρ ίες με παρόμοιο ή 

δ ιαφορετ ικό αντικε ίμενο δραστηριότητας,  με την απόκτηση μετοχών ή 

εταιρ ικών μεριδ ίων χωρίς  ποσοτικό περιορ ισμό. ια) Παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργε ιας από φωτοβολταϊκά συστήματα.  

 
ΘΕΜΑ 6ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για 
την προσεχή πενταετία.  
 
Προτείνονται δε τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:  
 

1. Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας του Κυριάκου, εκτελεστικό μέλος 
2. Κυριάκος Κιουτσούκουστας του Ζαχαρία, εκτελεστικό μέλος 
3. Ελευθέριος Κιουτσούκωστας του Γρηγορίου, εκτελεστικό μέλος 
4. Γεώργιος Σιαφάκας του Μιλτιάδη, εκτελεστικό μέλος 
5. Πρόδρομος Προδρομίδης του Ανδρέα, μη εκτελεστικό μέλος 
6. Χρήστος Γιαννιώτης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
7. Ελευθέριος Τουμπεκτσής του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 

μέλος 
 
Μετά την ανωτέρω αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται η παρακάτω 
επιτροπή ελέγχου : 
 
Πρόδρομος Προδρομίδης του Ανδρέα 
Χρήστος Γιαννιώτης του Γεωργίου 
Ελευθέριος Τουμπεκτσής του Κωνσταντίνου 

 
 
ΘΕΜΑ 7ο : Διάφορα 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.  


