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ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως  

της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  των μετόχων  της 28ης Ιουνίου 2013, 

σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 

 

 

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του 

Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2012 

(01.01.2012-31.12.2012). 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των 

εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων την Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του 

Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 27ης Μαρτίου 2013, καθώς και την από 

28 Μαρτίου 2013 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. 

Σεραφείμ Δ. Μακρή αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που 

αφορούν στην εταιρική χρήση 2012.     

 

Θέμα 2ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών 

και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-

31.12.2012) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση. 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (εταιρικές και ενοποιημένες) 

ενεκρίθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του 

της 27ης Μαρτίου 2013 και δημοσιεύθηκαν νομίμως τόσο στην νόμιμα 

καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας, όσο και στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) στο φύλλο με αριθμό 

2691/10.05.2013.  

Αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων 

(εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην χρήση 2012 καθώς και συνολικά  
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της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που περιλαμβάνει και την Δήλωση Εταιρικής 

Διακυβέρνησης, προτείνεται η έγκριση αυτών.       

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των 

εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

(εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2012 

(01.01.2012-31.12.2012) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν 

λόγω χρήση, στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες 

Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές.       

 

Θέμα 3ο: Έγκριση της διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων και της μη καταβολής 

μερίσματος. 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των 

εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων την διάθεση (διανομή) αποτελεσμάτων της 

εταιρικής χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και ειδικότερα ενέκρινε την μη 

διανομή οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα 

αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012).  

 

Θέμα 4ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της 

Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση 

της εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012-31.12.2012), καθώς και για τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2012. 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των 

εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων και συνεπεία ψηφοφορίας που 

διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την απαλλαγή των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη 

αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης 

εταιρικής χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012), καθώς και για τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.  

 

Θέμα 5ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) για τις 

προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των 



 3 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2013 (01.01.2013-

31.12.2013).  

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των 

εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων αφενός μεν την έγκριση των αμοιβών που 

καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της 

χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες, 

αφετέρου δε την προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013 και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση.  

 

Θέμα 6ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού 

Ελεγκτή-Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων 

και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της 

χρήσεως 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των 

εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων, ως Ελεγκτές της χρήσεως 2013 

(01.01.2013-31.12.2013) για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και 

ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας τα ακόλουθα μέλη της 

εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Ελεγκτικής Εταιρείας Σ.Ο.Λ. ΑΕΟΕ 

και συγκεκριμένα: α) Τακτικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ. 

Σεραφείμ Μακρής του Δημητρίου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16311 και β) 

Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ. Χρήστος Μενελάου 

του Αποστόλου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 13911., οι οποίοι επίσης θα 

προβούν στην έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, όπως 

προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994. Ως αμοιβή των 

Ελεγκτών ορίστηκε το ποσό που προβλέπεται από τον τιμοκατάλογο της Εταιρείας 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε., στο δυναμικό της οποίας ανήκουν οι ανωτέρω δύο Ορκωτοί 

Ελεγκτές. Επίσης η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να 

προβεί σε συμφωνία με την Ελεγκτική Εταιρεία σχετικά με το ακριβές ποσό της 

αμοιβής της για τα ανωτέρω, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 

20.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α., καθώς επίσης ν’ αποστείλει και την έγγραφη 
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ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από 

την ημερομηνία της εκλογής της.              

 

Θέμα 7ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των 

ανεξαρτήτων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως 

ισχύει σήμερα.  

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των 

εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων, την εκλογή νέου 5 μελούς Διοικητικού 

Συμβουλίου με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική 

Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία (θητεία) δεν μπορεί να υπερβεί 

την εξαετία, ήτοι με θητεία μέχρι την 30η Ιουνίου 2018.  

Ειδικότερα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι: 

1. Βασίλειος Ανυφαντάκης του Αποστόλου  

2. Γεώργιος Τσιατούρας του Βασιλείου. 

3. Κούτσικος Φίλιππος του Αδαμαντίου.      

4. Απόστολος Παπαδάκης του Γερασίμου, και 

5. Αθανάσιος Αναστασιάδης του Αθανασίου. 

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της όρισε ως όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει 

σήμερα, τους κ.κ. Απόστολο Παπαδάκη  και Αθανάσιο Αναστασιάδη  

 

Θέμα 8ο: Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 

3693/2008.    

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των 

εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων, τον διορισμό Επιτροπής Ελέγχου (Audit 

Commitee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, η οποία 

αποτελείται από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 

ήτοι τους κ.κ.: 1) Φίλιππος Κούτσικος , 2) Απόστολος Παπαδάκης και 3) Αθανάσιος 

Αναστασιάδης. 

 

Θέμα 9ο: Έγκριση και επικύρωση της κάλυψης της ιδίας συμμετοχής της Εταιρείας 

στην υπό έγκριση επένδυση της Δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση 
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Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών 

προστιθέμενης αξίας – ICT4Growth», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή 

Σύγκλιση» 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των 

εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων, την έγκριση και επικύρωση της κάλυψης 

της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στην υπό έγκριση επένδυση της Δράσης 

«Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-

παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας – 

ICT4Growth», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».  

Ειδικότερα η εν λόγω κάλυψη της ιδίας συμμετοχής προβλέπεται να λάβει  χώρα 

κατά το μεγαλύτερο μέρος αυτής από αφορολόγητα αποθεματικά που έχει 

δημιουργήσει η εταιρεία (αφού βεβαίως  προηγουμένως φορολογηθούν) και κατά 

ένα μικρό μέρος  από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών σε 

σχέση με την οποία θα προκριθεί  η κάλυψη αυτής , στο πλαίσιο της παρ. 10 του 

άρθρου 13 του κ.ν.2190/1920 , ώστε να μην επιβαρυνθεί η εταιρεία με επιπλέον 

κόστη και έξοδα  

 

Θέμα 10ο:  Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις και εγκρίσεις. 

 


