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ΥΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

ΣΗ ΤΓΚΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ 24.4.2012 ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 

ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΥΩΝ ΣΗ ΕΣΑΙΡΙΑ AUTOHELLAS 

ΑΝΩΝΤΜΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (HERTZ) 

 

ΘΕΜΑ 1: Τπνβνιή θαη έγθξηζε ηωλ Εηήζηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ 

(εηαηξίαο θαη νκίινπ) ηεο ρξήζεο  πνπ έιεμε 31.12.2011, ηεο ζρεηηθήο Έθζεζεο 

ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαζώο θαη ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Ειέγρνπ ηωλ 

Ειεγθηώλ  

 

Υπνβάιινληαη πξνο έγθξηζε νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (εηαηξίαο θαη 

νκίινπ) θαη ε έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ γηα ηε ρξήζε 

2011 νη νπνίεο έρνπλ σο αθνινύζσο : 

[επιζσνάπηονηαι οι οικονομικές καηαζηάζεις και οι εκθέζεις όπως έτοσν ήδη 

αναρηηθεί ζηο διαδίκησο] 

Καζώο όινη νη παξηζηάκελνη κέηνρνη έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη ηηο εθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ, γίλεηαη 

αλαθνξά ζηα ζεκαληηθόηεξα κεγέζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο Δηαηξίαο θαζώο θαη ησλ 

ζπγαηξηθώλ ηεο. 

Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο  παξαθαιεί ηνπο κεηόρνπο λα 

ζέζνπλ ηηο εξσηήζεηο ηνπο πξνο έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.  

Μεηά ηηο εξσηήζεηο γίλεηαη ε ςεθνθνξία. 

Ζ Γεληθή Σπλέιεπζε εγθξίλεη κε πνζνζηό [●]% ηελ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ θαη ην Πηζηνπνηεηηθό Διέγρνπ ηνπ  Οξθσηνύ Διεγθηή θαη ηηο Δηήζηεο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (εηαηξίαο θαη νκίινπ) ρξήζεο 31/12/2011, όπσο απηέο 

έρνπλ δεκνζηεπζεί, ζύκθσλα κε ην λόκν ζην Φ.Δ.Κ. θαη ζηηο εθεκεξίδεο : 

 α) Σην ππ’ αξηζκ. 14.640/20.03.2012, θύιιν ηεο εκεξήζηαο νηθνλνκηθήο 

εθεκεξίδαο «ΕΞΠΡΕ», δεκνζηεύζεθε   ηα  « Σηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο ηεο ρξήζεο 

από 01.01.2011 κέρξη 31.12.2011» ηεο εηαηξίαο καο. 

β) Σην ππ’ αξηζκ. 28.013/20.03.2012 θύιιν ηεο εκεξήζηαο πνιηηηθήο εθεκεξίδαο 

«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» δεκνζηεύζεθαλ ηα «Σηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο ηεο ρξήζεο από 

01.01.2011 κέρξη 31.12.2011» ηεο εηαηξίαο καο. 

γ) Σην ππ΄αξηζκ. 1123/23.03.2012 θύιιν ηεο εβδνκαδηαίαο ηνπηθήο εθεκεξίδαο ηνπ 

Γήκνπ Κεθηζηάο «ΚΗΦΙΙΑ», δεκνζηεύζεθαλ ηα «Σηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο ηεο 

ρξήζεο από 01.01.2011 κέρξη 31.12.2011» ηεο εηαηξίαο καο. 
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ΘΕΜΑ 2: Απαιιαγή ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηωλ Οξθωηώλ Ειεγθηώλ 

από θάζε επζύλε απνδεκίωζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 2011. 
 

Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 31.12.2011 

θαη ησλ πεπξαγκέλσλ ε Γεληθή Σπλέιεπζε θιήζεθε λα απνθαζίζεη επί ηνπ ζέκαηνο 

απηνύ θαη θαηά πιεηνςεθία κε πνζνζηό [●]%, απαιιάζζεη  ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην 

θαη ηνλ Διεγθηή θ. Μηραήι Εαραξηνπδάθε από θάζε επζύλε απνδεκηώζεσο γηα ηελ 

ρξήζε 2011 (δηαρ. πεξίνδνο 01/01/11 έσο 31/12/11). Σεκεηώλεηαη όηη ηα κέιε ηνπ 

Γ.Σ. θαη νη ππάιιεινη ηεο Δηαηξίαο πνπ παξίζηαληαη ζηε ζπλέιεπζε ςήθηζαλ γηα ηελ 

απαιιαγή ηνπο εθπξνζσπώληαο άιινπο κεηόρνπο κε εηδηθή ξεηή πξνο ηνύην 

εμνπζηνδόηεζε θαη εληνιή  πεξί απαιιαγήο ησλ.   

ΘΕΜΑ 3: Εθινγή Οξθωηώλ Ειεγθηώλ γηα ηε ρξήζε 2012 θαη έγθξηζε ηεο 

ακνηβήο ηνπο. 
 

Ζ Γεληθή Σπλέιεπζε, ζύκθσλα θαη κε ηηο ζρεηηθέο εηζεγήζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ θαη αθνύ θιήζεθε λα απνθαζίζεη επί ηνπ ζέκαηνο από ηνλ πξόεδξν, 

θαηά πιεηνςεθία κε πνζνζηό [●]%: 

α. επέιεμε ηελ ειεγθηηθή εηαηξία κε ηελ επσλπκία ΔΝΔΛ Διεγθηηθή Α.Δ. κε έδξα 

Λεσθ. Μεζνγείσλ 388, Αγία Παξαζθεπή λα δηελεξγήζεη ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξίαο γηα 

ηε εηαηξηθή ρξήζε 2012. 

β. κηαο θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ π.δ. 226/1992, πνπ εξκελεύεηαη θαη κε ηε 

γλσκνδόηεζε 111/2007 ηνπ Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, ε σο άλσ ειεγθηηθή 

εηαηξία ζα ππνδείμεη ηνπο Οξθσηνύο Διεγθηέο Λνγηζηέο πνπ ζα δηελεξγήζνπλ ηνλ 

έιεγρν, απνθάζηζε ε Δηαηξία λα πξνηείλεη απιώο, κε ηξόπν κε δεζκεπηηθό, σο 

ζπγθεθξηκέλνπο Οξθσηνύο Διεγθηέο Λνγηζηέο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 18 παξ. 1 εδ. 

β. ηνπ π.δ. 226/1992, ηνλ θύξην Μηραήι Εαραξηνπδάθε, Οξθσηό Διεγθηή – Λνγηζηή, 

κε αξηζκό κεηξώνπ Σ.Ο.Δ.Λ.: 13191, σο ηαθηηθό Οξθσηό Διεγθηή – Λνγηζηή θαη ηνλ 

θύξην Λεσλίδα Μαπξνκήηξνπ ηνπ Φξήζηνπ, κε ΑΜ ΣΟΔΛ 21071, Οξθσηό Διεγθηή 

– Λνγηζηή, σο αλαπιεξσκαηηθό Οξθσηό Διεγθηή – Λνγηζηή.   

γ. ελέθξηλε ζπλνιηθή ακνηβή ηεο σο άλσ εηαηξίαο πνζνύ 38.000 Δπξώ πιένλ Φ.Π.Α. 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2012.  

ΘΕΜΑ 4: Έγθξηζε ηωλ ακνηβώλ πνπ θαηαβιήζεθαλ ζε κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2011 θαη πξνέγθξηζε ηωλ ακνηβώλ 

κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ ρξήζε 2012. 

 

Σύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3016/2002 ε Γεληθή Σπλέιεπζε πξέπεη λα εγθξίλεη 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 2190/1920 ηηο ακνηβέο θαη ηπρόλ ινηπέο απνδεκηώζεηο ησλ 

Με Δθηειεζηηθώλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ακνηβέο γηα ην 2011 ήηαλ: 
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 2011 

Γεώξγηνο Βαζηιάθεο € 3.000 

Σπύξνο Φιέγγαο € 3.000 

Σηέθαλνο Κνηζώιεο € 3.000 

 

Πξνηείλεηαη γηα ην 2012 ε ακνηβή γηα έθαζην κε εθηειεζηηθό κέινο λα είλαη € 3,000. 

Δπίζεο, γηα ηνλ ρξόλν πνπ ζα δηαζέηεη έθαζην Με Δθηειεζηηθό Μέινο γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ θαζεθόλησλ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, 

όπσο ζπκκεηνρή ζε επηηξνπέο θιπ., πξνηείλεηαη ε πξνέγθξηζε απνδεκίσζεο 

θπκαηλόκελεο κεηαμύ € 2.500 θαη 3.000 εηεζίσο.    

Αθνινύζσο ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε θαη΄ άξζξνλ 23α παξ. 2 ηνπ ΚΝ 2190/1920 

κόλνλ νη απνδνρέο ηνπ Πξνέδξνπ, θ. Θεόδσξνπ Βαζηιάθε θαη ησλ θ.θ. 

Δκκαλνπέιιαο Βαζηιάθε θαη Δπηύρηνπ Βαζηιάθε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη απνδνρέο ηνπο γηα ην 2011 ήηαλ  €1.147.000. Πξνηείλεηαη γηα 

ην 2012 ε ζπλνιηθή ακνηβή ησλ αλσηέξσ ηξηώλ πξνζώπσλ λα παξακείλεη ε ίδηα.   

Δγθξίλνληαη θαηά πιεηνςεθία κε πνζνζηό [●]% νη σο άλσ απνδνρέο θαη νη ακνηβέο. 

ΘΕΜΑ 5: Έγθξηζε δηάζεζεο θεξδώλ  

Ζ Γεληθή Σπλέιεπζε, ζύκθσλα θαη κε ηηο ζρεηηθέο εηζεγήζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ θαη αθνύ θιήζεθε λα απνθαζίζεη επί ηνπ ζέκαηνο από ηνλ πξόεδξν, 

θαηά πιεηνςεθία απνθαζίδεη κε πνζνζηό [●]% ηε δηάζεζε κεξίζκαηνο € 0,15 αλά 

κεηνρή γηα ηε ρξήζε 01.01.2011 – 31.12.2011. 

ΘΕΜΑ 6: Έγθξηζε πξνγξάκκαηνο αγνξάο ηδίωλ κεηνρώλ ζύκθωλα κε ην άξζξν 

16 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην εηζεγείηαη θαη ε Γεληθή Σπλέιεπζε θαιείηαη λα εγθξίλεη ηε 

δπλαηόηεηα αγνξάο ηδίσλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ.1 ηνπ 

θ.λ. 2190/1920, θαη εηδηθόηεξα κέρξη 3.636.000 κεηνρέο, ε νλνκαζηηθή αμία ησλ 

νπνίσλ δελ ππεξβαίλεη ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ ηεο 

θεθαιαίνπ, εληόο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ από 25.04.2012 έσο 24.04.2014, κε 

θαηώηαηε ηηκή αγνξάο Δπξώ 0,50 αλά κεηνρή θαη αλώηαηε ηηκή αγνξάο Δπξώ 4 αλά 

κεηνρή. Ζ απόθηεζε ησλ ηδίσλ κεηνρώλ ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζα γίλεη κε επζύλε 

ηνπ Γ.Σ., θαη ζα αθνξά κεηνρέο πνπ έρνπλ εμνθιεζεί πιήξσο.  

 

ΘΕΜΑ 7: Εθινγή λένπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3016/2002 πεξί Εηαηξηθήο Δηαθπβέξλεζεο.  

Ζ Γεληθή Σπλέιεπζε, ζύκθσλα θαη κε ηηο ζρεηηθέο εηζεγήζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ θαη αθνύ θιήζεθε λα απνθαζίζεη επί ηνπ ζέκαηνο από ηνλ πξόεδξν, 
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θαηά πιεηνςεθία απνθαζίδεη κε πνζνζηό [●]% σο κέιε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ κε πεληαεηή ζεηεία ηνπο θάησζη: 

Θεόδσξνο Βαζηιάθεο, Δθηειεζηηθό Μέινο   

Δπηύρηνο Βαζηιάθεο, Δθηειεζηηθό Μέινο  

Δκκαλνπέιια Βαζηιάθε, Δθηειεζηηθό Μέινο 

Γεκήηξηνο Μαγγηώξνο, Δθηειεζηηθό Μέινο   

Γαξπθαιιηά Πειεθάλνπ, Δθηειεζηηθό Μέινο  

Ησάλλεο Πξσηνπαπαδάθεο, Δθηειεζηηθό Μέινο 

Γεώξγηνο Βαζηιάθεο, Με Δθηειεζηηθό Μέινο 

Σπύξνο Φιέγγαο, Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθό Μέινο 

Σηέθαλνο Κνηζώιεο, Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθό Μέινο 

 

ΘΕΜΑ 8:  Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Εηαηξείαο (ζθνπόο    

Εηαηξείαο). 

Ζ Γεληθή Σπλέιεπζε, ζύκθσλα θαη κε ηηο ζρεηηθέο εηζεγήζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ θαη αθνύ θιήζεθε λα απνθαζίζεη επί ηνπ ζέκαηνο από ηνλ πξόεδξν, 

θαηά πιεηνςεθία απνθαζίδεη κε πνζνζηό [●]% ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 2 

(Σθνπόο) ηνπ Καηαζηαηηθνύ πξνθεηκέλνπ λα πεξηιεθζεί ε δπλαηόηεηα 

δξαζηεξηόηεηαο ηεο θαη ζηνλ ηνκέα ησλ αεξνδξνκίσλ θαη ζηνλ ηνκέα αλαλεώζηκσλ 

πεγώλ ελέξγεηαο.  

 

ΘΕΜΑ 9: Λνηπά ζέκαηα θαη αλαθνηλώζεηο. 

 

Γελ ππάξρνπλ άιια ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε. 

 

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Δηαηξίαο 


