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ΘΕΜΑ 1Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 
εταιρικής χρήσης 01/01/2017 έως 31/12/2017, καθώς και των 
σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού 
ελεγκτή. 
 
Προτείνεται η έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που 
έληξε την 31.12.2017 καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού 
Ελεγκτή.  
 
 
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για 
την χρήση 2017 και προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2018. 
 
Προτείνεται όπως εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση οι καταβληθείσες αμοιβές 
και μισθοί για την περίοδο από 1/1/2017 έως 31/12/2017 στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Προτείνεται όπως προεγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση αμοιβές και μισθοί στα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 1/1/2018 έως 
31/12/2018.  
 
 
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 01/01/2017 – 
31/12/2017. 
 
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 31.12.17. Ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την έκθεση του 
Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 1/1/2017 -31/12/2017. Ενώ γίνεται συζήτηση 
δίνονται οι απαιτούμενες πληροφορίες και εξηγήσεις και εγκρίνεται ομόφωνα. 
 



ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για 
την χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018. 
 
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 2018 έως 31 
Δεκεμβρίου 2018 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. Χριστόφορο Αχινιώτη του Ιωάννη, πτυχιούχος 
του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 
διεύθυνση κατοικίας Ολύμπου 5 Τ.Κ. 135 61 Άγιοι Ανάργυροι Αττικής, με Α.Δ.Τ. 
ΑΖ 014506/2007 του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων , με ΑΜ ΣΟΕΛ 35961 και Α.Φ.Μ. 
118197080.  
 
 
ΘΕΜΑ 5ο : Επικύρωση απόφασης Δ.Σ. που πάρθηκε στις 29 Νοεμβρίου 
2017. 
 
Προτείνεται όπως επικυρωθεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που 
πάρθηκε στις 29.11.2017 και η οποία αφορούσε την παραίτηση και 
αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. και ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα και την παροχή 
εξουσιοδοτήσεως. 
 
 
ΘΕΜΑ 6ο : Υιοθέτηση μέτρων εξυγίανσης της εταιρείας. 
 
Ο Πρόεδρος της εταιρίας ενημερώνει τους μετόχους για τις ενέργειες που έχουν 
γίνει με σκοπό την εξυγίανση της εταιρίας  καθώς και για την πορεία των 
διαπραγματεύσεων με τις τράπεζες για τη ρύθμιση του δανεισμού και αναλύει τα 
μέτρα που προτίθεται να πάρει η εταιρία με σκοπό την εξάλειψη των 
προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου 48 του Ν.2190/1920.  
 
 
ΘΕΜΑ 6ο : 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.  


