
 

Θέμα 1ο : Έκθεζη Διατείριζης Διοικηηικού Σσμβοσλίοσ τρήζεως 1/1/2010  

έως 31/12/2010 

Σίζεηαη ππόςε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη αλαγηγλώζθεηαη ε από 24.02.2011 Έθζεζε 

Δηαρείξηζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Εηαηξείαο πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ επί ησλ Εηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Ιαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη 

ηεο Λεηξηθήο Εηαηξείαο ρξήζεσο 1/1/2010-31/12/2010. 

 

Θέμα 2ο : Εηήζιες Οικονομικές Καηαζηάζεις (Εηαιρείας και Ενοποιημένων) 

τρήζεως 1/1/2010  έως 31/12/2010 

Σίζεληαη ππόςε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη αλαγηγλώζθνληαη: 

Οη Εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Ιαηαζηάζεηο ηεο Λεηξηθήο Εηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ πνπ 

θαιύπηνπλ ηελ πεξίνδν από 01.01.2010 έσο θαη 31.12.2010 θαη απνηεινύληαη από:  

(1) ηα ζηνηρεία θαηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31.12.2010, (2) ηα ζηνηρεία 

θαηάζηαζεο ζπλνιηθώλ εζόδσλ, (3) ηελ θαηάζηαζε κεηαβνιώλ Θδίσλ θεθαιαίσλ , 

(4) ηε θαηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ (5) ηηο ζεκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ  θαη (6) αλαιπηηθά ζηνηρεία επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. ηε 

ζπλέρεηα ηίζεηαη ππόςε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη αλαγηγλώζθεηαη ε Έθζεζε 

Ειέγρνπ Οξθσηνύ Ειεγθηή Κνγηζηή. 

 

Θέμα 3ο : Έγκριζη Πεπραγμένων Διοικηηικού Σσμβοσλίοσ τρήζεως 

1/1/2010 έως 31/12/2010 

 
Πξνηείλεηαη, κεηά από ςεθνθνξία, ε έγθξηζε ηεο αλαγλσζζείζαο πξνο ηνπο 
κεηόρνπο Έθζεζεο Δηαρείξηζεο θαη ηα πεπξαγκέλα ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 
ρξήζεσο από 1/1/2010 έσο 31/12/2010. 
 
Θέμα 4ο : Έγκριζη Οικονομικών Καηαζηάζεων (Εηαιρείας και 

Ενοποιημένων)  τρήζεως 1/1/2010 έως 31/12/2010 

 

Πξνηείλεηαη, κεηά από ςεθνθνξία, ε έγθξηζε ησλ Εηήζησλ Οηθνλνκηθώλ 

Ιαηαζηάζεσλ  ηεο Λεηξηθήο Εηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ ρξήζεο 2010 πνπ θαιύπηνπλ 

ηελ πεξίνδν από 01.01.2010 έσο θαη 31.12.2010 

 

Θέμα 5ο : Έγκριζη μερίζμαηος τρήζεως 1/1/2010 έως 31/12/2010 

Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Εηαηξείαο ζα πξνηείλεη ηελ δηαλνκή  κεξίζκαηνο 
0,032911392 επξώ αλά κεηνρή.  
 
 
 
 



Θέμα 6ο: Απαλλαγή ηων μελών ηοσ Διοικηηικού Σσμβοσλίοσ και ηων 
Ελεγκηών από πάζης εσθύνης για ηην τρήζη 1/1/2010 έως 31/12/2010 
 
Η Γεληθή πλέιεπζε θαιείηαη λα απαιιάμεη ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη 
ηνπο Ειεγθηέο από θάζε επζύλε απνδεκηώζεσο θαηά ην λόκν γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 
από 01.01.2010 κέρξη 31.12.2010. 
ηελ ςεθνθνξία ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ππάιιεινη ηεο 
Εηαηξείαο κόλν κε ηηο κεηνρέο ησλ νπνίσλ είλαη θύξηνη, ή σο αληηπξόζσπνη άιισλ 
κεηόρσλ, εθόζνλ έρνπλ ιάβεη ζρεηηθή εμνπζηνδόηεζε κε ξεηέο θαη ζπγθεθξηκέλεο 
νδεγίεο ςήθνπ.  
 

Θέμα 7ο: Έγκριζη αμοιβών μελών ηοσ Διοικηηικού Σσμβοσλίοσ για ηην  
τρήζη 1/1/2010 έως 31/12/2010  
 
Η Γεληθή πλέιεπζε θαιείηαη λα εγθξίλεη ηηο θαηαβιεζείζεο ακνηβέο ζε κέιε ηνπ 
Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηε ρξήζε 1/1/2010  έσο 31/12/2010. Οη ελ ιόγσ ακνηβέο 
ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είραλ πξνεγθξηζεί από ηελ πεξζηλή Σαθηηθή 
Γεληθή πλέιεπζε ηεο 22.3.2010. 
 

 
Θέμα 8ο: Προέγκριζη αμοιβών μελών Διοικηηικού Σσμβοσλίοσ για ηην  
τρήζη 1/1/2011 έως 31/12/2011  

 
Η Γεληθή πλέιεπζε θαιείηαη λα πξνεγθξίλεη ηελ θαηαβνιή ακνηβώλ ζε κέιε ηνπ 
Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηε ρξήζε 1/1/2011 έσο 31/12/2011 , ε νπνία ζα 
θπκαλζεί ζηα επίπεδα ηεο ρξήζεο 2010.  
 

 
Θέμα 9ο:  Εκλογή Ορκωηών Ελεγκηών – Λογιζηών για ηον έλεγτο ηων 
οικονομικών καηαζηάζεων (Εηαιρείας και Ενοποιημένων)  τρήζης 
1/1/2011 έως  31/12/2011 και έγκριζη αμοιβής ηων.  

 
 

Η Γεληθή πλέιεπζε θαιείηαη λα εθιέμεη έλα (1) Σαθηηθό θαη έλα (1) Αλαπιεξσκαηηθό 
Οξθσηό Ειεγθηή – Κνγηζηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ (εηαηξίαο 
θαη ελνπνηεκέλσλ) ρξήζεο από 1εο Θαλνπαξίνπ 2011 έσο 31εο Δεθεκβξίνπ 2011 θαη λα 
εγθξίλεη ηηο ακνηβέο ηνπο. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην εηζεγείηαη ηελ εθινγή ησλ 
θαησηέξσ νξθσηώλ ειεγθηώλ ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο «ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΟΘ 
ΟΡΙΩΣΟΘ ΚΟΓΘΣΕ Α.Ε.Ο.Ε.»:  
Ωο ηαθηηθό, ηνλ θ. Ληραήι Ινηδακάλε ηνπ Ειεπζεξίνπ θαη αλαπιεξσκαηηθό ηνλ θ. 
Ισλζηαληίλν Δαβίιια ηνπ Αλδξέα. 

 
Θέμα 10ο:  Καθοριζμός ιδιόηηηας μελών Διοικηηικού Σσμβοσλίοσ  
 
Η Γεληθή πλέιεπζε θαιείηαη λα νξίζεη ηελ ηδηόηεηα ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ ηεο Εηαηξίαο σο Εθηειεζηηθά/Λε Εθηειεζηηθά θαη Αλεμάξηεηα.  

 
Θέμα 11ο : Διάθορα θέμαηα 

Θα ζπδεηεζνύλ δηάθνξα ζέκαηα    
 

 


