
 

 

 
 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 

 

 
 

 
Θέµα 1ο  : Έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της 

διαχειριστικής χρήσεως 2018 (1.1.2018-31.12.2018), µετά των σχετικών 

εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών, ως και της διανοµής κερδών. 

 
  

 Ελάχιστη Απαιτούµενη Απαρτία Ελάχιστη Απαιτούµενη 
Πλειοψηφία 

Τακτική  
Γενική  
Συνέλευση 

α) 1/5 του συνόλου των κοινών, 
µετά δικαιώµατος ψήφου, αΰλων 
µετοχών εκδόσεως της Εταιρίας 
για την έγκριση των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
β) 1/2 του συνόλου των κοινών, 
µετά δικαιώµατος ψήφου, άυλων 
εκδόσεως της Εταιρίας για την 
απόφαση µη διανοµής 
µερίσµατος. 

 
 
α) 1/2 του συνόλου των 
(παριστάµενων ή 
εκπροσωπούµενων) 
δικαιωµάτων ψήφου πλέον 
(+) µίας (παριστάµενης ή 
εκπροσωπούµενης) ψήφου 
για την έγκριση των 
οικονοµικών καταστάσεων 

 
Επαναληπτική 
Τακτική Γενική 
Συνέλευση 

α)Οιονδήποτε εκπροσωπούµενο 
τµήµα των κοινών, µετά 
δικαιώµατος ψήφου, αΰλων 
µετοχών εκδόσεως της Εταιρίας 
για την  έγκριση των 
Οικονοµικών Καταστάσεων. 
β) 1/5 του συνόλου των κοινών, 
µετά δικαιώµατος ψήφου, αΰλων 
µετοχών εκδόσεως της Εταιρίας 
για την απόφαση µη διανοµής 
µερίσµατος. 
 
 

β) 80% του συνόλου των 
(παριστάµενων ή 
εκπροσωπούµενων) 
δικαιωµάτων ψήφου για την 
µη διανοµή µερίσµατος. 

 
 

Κατ’ εφαρµογή του Καταστατικού της Εταιρίας και του Ν. 4548/2018, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου για τη χρήση 2018 (1.1.2018 - 
31.12.2018). Οι Οικονοµικές Καταστάσεις απαρτίζονται από τον ισολογισµό, την κατάσταση 
αποτελεσµάτων χρήσεως, την κατάσταση συνολικού αποτελέσµατος, την κατάσταση 
µεταβολών της καθαρής θέσεως, την κατάσταση ταµειακών ροών και τις σχετικές σηµειώσεις  
 



 

 

 
 
επί των Οικονοµικών Καταστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως.       
 

Οι Μέτοχοι µπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.astikaakinita.gr) 
αντίγραφο της Ετησίας Οικονοµικής Εκθέσεως. Στην εν λόγω Έκθεση έχουν ενσωµατωθεί οι 
υποβαλλόµενες προς έγκριση Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου, ως και 
η επ’ αυτών έκθεση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή, η Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, η ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβερνήσεως και οι δηλώσεις Μελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου περί της ακρίβειας των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

 

 
 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση των 
Ετησίων και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 2018 
(1.1.2018 - 31.12.2018), µετά των σχετικών εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.  
Τα αποτελέσµατα της Εταιρίας για τη χρήση 2018 διαµορφώθηκαν σε Ευρώ 2,54 εκατ. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη µη 
διανοµή µερίσµατος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ΘΕΜΑ 2ο  : Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχειρίσεως για 
τη διαχειριστική χρήση 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018) και απαλλαγή του  
Ορκωτού Ελεγκτή  Λογιστή από κάθε ευθύνη.  

 

  

 Ελάχιστη Απαιτούµενη Απαρτία Ελάχιστη Απαιτούµενη 
Πλειοψηφία 

Τακτική  
Γενική  
Συνέλευση 

1/5 του συνόλου των κοινών, 
µετά δικαιώµατος ψήφου, αΰλων 
µετοχών εκδόσεως της Εταιρίας 

 
1/2 του συνόλου των 
(παριστάµενων ή 
εκπροσωπούµενων) 
δικαιωµάτων ψήφου πλέον 
(+) µίας (παριστάµενης ή 
εκπροσωπούµενης) ψήφου 

 
Επαναληπτική 
Τακτική Γενική 
Συνέλευση 

Οιονδήποτε εκπροσωπούµενο 
τµήµα των κοινών, µετά 
δικαιώµατος ψήφου, αΰλων 
µετοχών εκδόσεως της Εταιρίας 
 

 

 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την έγκριση 
της συνολικής διαχειρίσεως που έλαβε χώρα από τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά 
τη διαχειριστική χρήση του έτους 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018), σύµφωνα µε το άρθρο 108 
του Ν. 4548/2018, ως και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη, 
σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν.4548/2018 για τα πεπραγµένα (ως αυτά εκτέθηκαν στην 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της Εταιρίας και στα επ΄αυτών επεξηγηµατικά σχόλια) και 
αντιστοίχως για τον Έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση των αµοιβών των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη 
χρήση 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018). 

 
  

 Ελάχιστη Απαιτούµενη Απαρτία Ελάχιστη Απαιτούµενη 
Πλειοψηφία 

Τακτική  
Γενική  
Συνέλευση 

1/5 του συνόλου των κοινών, 
µετά δικαιώµατος ψήφου, αΰλων 
µετοχών εκδόσεως της Εταιρίας 

 
 
1/2 του συνόλου των 
(παριστάµενων ή 
εκπροσωπούµενων) 
δικαιωµάτων ψήφου πλέον 
(+) µίας (παριστάµενης ή 
εκπροσωπούµενης) ψήφου 

 
Επαναληπτική 
Τακτική Γενική 
Συνέλευση 

Οιονδήποτε εκπροσωπούµενο 
τµήµα των κοινών, µετά 
δικαιώµατος ψήφου, αΰλων 
µετοχών εκδόσεως της Εταιρίας 
 

 

 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την έγκριση 
καταβολής στα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη 
διαχειριστική χρήση 2018, ποσού αµοιβών συνολικού ύψους Ευρώ 232.598 σύµφωνα µε τον 
κάτωθι πίνακα: 
 
 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ 

κατά την 31.12.2018 
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΑ σε Ευρώ 

(µικτό)         (καθαρό) 

Θεµιστοκλής 
Κορκόντζελος  

Πρόεδρος ∆.Σ. Εκτελεστικό 
Μέλος 

165.598         85.321 

Κωνσταντίνος 
Λαµπρινόπουλος 

Αντιπρόεδρος ∆.Σ. Εκτελεστικό  
Μέλος 

  35.000         24.129 

Παναγιώτης 
Τσακλόγλου 

Μέλος ∆.Σ., 
Πρόεδρος 
Επιτροπής Ελέγχου   

Μη Εκτελεστικός 
Μέλος 

  20.000         15.378   

Σαράντης Λώλος Μέλος ∆.Σ. Μη Εκτελεστικός 
Μέλος 

  12.000         10.047 

 

 
 

 



 

 

 
 
 

ΘΕΜΑ 4ο  : Προέγκριση, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, παροχής  
αµοιβών και προκαταβολών προς τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
για τη χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019). 

  
 

  

 Ελάχιστη Απαιτούµενη Απαρτία Ελάχιστη Απαιτούµενη 
Πλειοψηφία 

Τακτική  
Γενική  
Συνέλευση 

1/5 του συνόλου των κοινών, 
µετά δικαιώµατος ψήφου, αΰλων 
µετοχών εκδόσεως της Εταιρίας 

 
  
1/2 του συνόλου των 
(παριστάµενων ή 
εκπροσωπούµενων) 
δικαιωµάτων ψήφου πλέον 
(+) µίας (παριστάµενης ή 
εκπροσωπούµενης) ψήφου 

 
Επαναληπτική 
Τακτική Γενική 
Συνέλευση 

Οιονδήποτε εκπροσωπούµενο 
τµήµα των κοινών, µετά 
δικαιώµατος ψήφου, αΰλων 
µετοχών εκδόσεως της Εταιρίας 
 

 

 
 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας εισηγείται, σύµφωνα µε το άρθρο 110 παρ. 3 εδάφιο 1 
του Ν.4548/2018, στην παρούσα Γενική Συνέλευση την προέγκριση αµοιβών προς τα Μέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2019 
(1.1.2019 - 31.12.2019), ποσού αµοιβών συνολικού ύψους Ευρώ 210.000 (µικτά). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ΘΕΜΑ 5ο  : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τακτικών και αναπληρωµατικών   
για τη διαχειριστική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019) και έγκριση της 
αµοιβής τους. 

 
 

 Ελάχιστη Απαιτούµενη Απαρτία Ελάχιστη Απαιτούµενη 
Πλειοψηφία 

Τακτική  
Γενική  
Συνέλευση 

1/5 του συνόλου των κοινών, 
µετά δικαιώµατος ψήφου, αΰλων 
µετοχών εκδόσεως της Εταιρίας 

 
 
1/2 του συνόλου των 
(παριστάµενων ή 
εκπροσωπούµενων) 
δικαιωµάτων ψήφου πλέον 
(+) µίας (παριστάµενης ή 
εκπροσωπούµενης) ψήφου 

 
Επαναληπτική 
Τακτική Γενική 
Συνέλευση 

Οιονδήποτε εκπροσωπούµενο 
τµήµα των κοινών, µετά 
δικαιώµατος ψήφου, αΰλων 
µετοχών εκδόσεως της Εταιρίας 
 

 

 
 

Κατ’ εφαρµογή του Καταστατικού της Εταιρίας και του Ν. 4449/2017, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «DELOITTE 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» για τον υποχρεωτικό έλεγχο της 
διαχειριστικής χρήσεως 2019.  
 
Η αµοιβή της ελεγκτικής εταιρίας «DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
ΛΟΓΙΣΤΩΝ» για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιηµένων) Οικονοµικών Καταστάσεων της 
Εταιρίας έτους 2019 προτείνεται όπως ανέλθει στο ποσό των Ευρώ 53.000 πλέον Φ.Π.Α. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ΘΕΜΑ 6ο  : Χορήγηση αδείας, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρο 98 του             
Ν.4548/2018, στα µετέχοντα της ∆ιευθύνσεως της Εταιρίας µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και στους ∆ιευθυντές της εταιρίας, να µετέχουν σε 
∆ιοικητικά Συµβούλια ή και στη ∆ιεύθυνση Εταιριών του Οµίλου, που 
επιδιώκουν παρόµοιους σκοπούς.  

 
 

 Ελάχιστη Απαιτούµενη Απαρτία Ελάχιστη Απαιτούµενη 
Πλειοψηφία 

Τακτική  
Γενική  
Συνέλευση 

1/5 του συνόλου των κοινών, 
µετά δικαιώµατος ψήφου, αΰλων 
µετοχών εκδόσεως της Εταιρίας 

 
 
1/2 του συνόλου των 
(παριστάµενων ή 
εκπροσωπούµενων)  

 
Επαναληπτική 
Τακτική Γενική 
Συνέλευση 

Οιονδήποτε εκπροσωπούµενο 
τµήµα των κοινών, µετά 
δικαιώµατος ψήφου, αΰλων 
µετοχών εκδόσεως της Εταιρίας 
 

δικαιωµάτων ψήφου πλέον 
(+) µίας (παριστάµενης ή 
εκπροσωπούµενης) ψήφου 

 
 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την, κατ’ άρθρο 98 παρ. 
1 του Ν. 4548/2018, χορήγηση αδείας στα Mέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στους 
∆ιευθυντές της εταιρίας, για να συµµετέχουν σε διοικητικά συµβούλια ή/και στη ∆ιεύθυνση 
Εταιριών του Οµίλου οι οποίες επιδιώκουν παρόµοιους  σκοπούς µε εκείνους της Εταιρίας. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


