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Θέµα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ατοµικών και ενοποιηµένων ετήσιων Οικονοµικών 
Καταστάσεων της χρήσης 2013, της εκθέσεως διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
καθώς και της εκθέσεως ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Προτείνεται η έγκριση αφενός των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων, ατοµικών και 
ενοποιηµένων της χρήσης που έληξε την 31.12.2013, αφετέρου της Εκθέσεως διαχείρισης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Θέµα 2ο: Απαλλαγή των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή 
Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση 2013.  
 
Προτείνονται η έγκριση των πεπραγµένων της εταιρικής χρήσης 2013 και η απαλλαγή των 
προσώπων που διετέλεσαν Μέλη του ∆.Σ. καθ’ όλη τη διάρκεια της εταιρικής  χρήσης, ήτοι 
από 01/01/2013 έως 31/12/2013 από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της 
κλεισθείσας εταιρικής χρήσης. Επίσης, προτείνεται η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της κλεισθείσας 
εταιρικής χρήσης. 
 
Θέµα 3ο: Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή 
για τον έλεγχο της χρήσης 2014, και καθορισµός της αµοιβής τους.   
 
Προτείνεται για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2014 η εκλογή της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών 
«Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου αρ. 44, και η 
οποία είναι εγγεγραµµένη στο Ειδικό Μητρώο της παρ. 5 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 µε 
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Ε. 127, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (συµπεριλαµβανοµένης της διάταξης 
του άρθρου 37 παρ. 3 του Ν. 3693/2008). 
Επίσης, προτείνεται η αµοιβή αυτής για τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, 
να καθορισθεί βάσει των προβλεποµένων ορίων του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 
 
Θέµα 4ο: Έγκριση καταβληθεισών αµοιβών και προµηθειών προς τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά τη χρήση 2013 και προέγκριση των αµοιβών τους για τη 
χρήση 2014. 
 
Ενηµερώνεται η Γενική Συνέλευση ότι δεν καταβλήθηκαν στα µέλη του ∆.Σ. κατά τη χρήση 
2013 αµοιβές, παρότι είχε ληφθεί σχετική έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 
20/06/2013, και προτείνεται η προέγκριση για την καταβολή συνολικών αµοιβών στα µέλη του 
∆.Σ. καθαρού ποσού έως 300.000 € για το έτος 2014.   
Επίσης, προτείνεται η έγκριση των προµηθειών που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2013 σε 
µέλη του ∆.Σ. δυνάµει σχετικής σύµβασης διαµεσολάβησης που διατηρούν µε την εταιρεία, 
καθαρού ποσού 624.768,74 €. 
 
 
 
 



Θέµα 5ο: Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και καθορισµός ιδιοτήτων, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.  
 
Προτείνεται νέα σύνθεση  ∆.Σ, του οποίου η  θητεία των µελών του νέου ∆.Σ. θα λήξει την 
30.6.2017. Το Νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα έχει ως ακολούθως : 

1. Γεώργιος Κούµπας του Μιχαήλ  
2. Ουαλίντ Αβδος του Φουάντ  
3. Ευθυµία Κουτσοβασίλη του Παναγιώτη  
4. Ανάστασιος Τσιρώνης του Χρήστου  
5. Νικόλαος Κοκκινάκης του Ανδρέα 
6. Σπυρίδων Παπασπυρόπουλος του Αγγέλου 
7. Γεώργιος Γκέκας του Κωνσταντίνου  

 
 
Θέµα 6ο: Παροχή άδειας στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας να µετέχουν 
στα ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεµένων εταιρειών κατά την 
έννοια του άρθρου 42 ε΄ του κ.ν. 2190/1920.   
 
Προτείνεται η έγκριση κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 της συµµετοχής 
όλων των µελών του ∆.Σ. της εταιρείας στα ∆ιοικητικά συµβούλια ή στη διοίκηση άλλων 
συνδεδεµένων εταιρειών.  
 
Θέµα 7ο: Παροχή άδειας για σύναψη συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 23α του Κ.Ν. 
2190/1920. 
 
Προτείνεται η παροχή έγκρισης  υπογραφής  ειδικών συµβάσεων,  οι οποίες εµπίπτουν στις 
διατάξεις του α. 23α του Κ.Ν. 2190/1920 :  
 
Για τα µέλη του ∆.Σ.  ήτοι Γεώργιο Κούµπα, Ουαλίντ Αβδο και Ευθυµία Κουτσοβασίλη  τα 

οποία λαµβάνουν ως αποζηµίωση, προµήθεια που καθορίζεται σε εκατοστιαίο ποσοστό και 

µέχρι (20%) επί των προµηθειών  που εισπράττει η εταιρεία από συνεργαζόµενους 

ασφαλιστικούς φορείς,  για την παροχή ασφαλιστικών συµβουλευτικών διαµεσολαβητικών 

υπηρεσιών σε πελατολόγιο της εταιρείας και για τον καθένα εξ αυτών, βάσει ειδικών όρων 

στις   σχετικές συµβάσεις  Ασφαλιστικού ∆ιαµεσολαβητή.  

 
Γα την αγορά από την µητρική εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ποσοστού 15% (ήτοι, 26.700 µετοχές) της ανώνυµης εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΚΑΠΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αντί συνολικού τιµήµατος 
που δεν θα ξεπερνά το ποσό των 1.200.000 €. 
 
Θέµα 8ο: Υιοθέτηση µέτρων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο α. 48 του Κ.Ν. 2190/1920.  
 
Προτείνεται η αναβολή λήψης οιουδήποτε µέτρου µε την επιφύλαξη να συγκληθεί, εφόσον 
χρειασθεί, Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει σχετικά.  Οι λόγοι που συνηγορούν 
στην πρόταση αυτή περιγράφονται εν συντοµία παρακάτω: 
 



Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους τα οικονοµικά µεγέθη της εταιρείας κατά την περίοδο 2013 
επιβαρύνθηκαν είναι: α) η ζηµιά από αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων 767 χιλ € και β) η ζηµιά  
530 χιλ. €., κυρίως από τους τόκους των δανειακών της υποχρεώσεων.  
 
Αντιθέτως, τα λειτουργικά µεγέθη της εταιρείας παρέµειναν κερδοφόρα.  
 
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3.748 χιλ € έναντι 4.983 χιλ € της αντίστοιχης προηγούµενης 
περιόδου. Τα µικτά κέρδη ανήλθαν σε 1.720 χιλ € έναντι σε 2.376 χιλ € της αντίστοιχης 
προηγούµενης περιόδου. 
 
Τα κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων ανήλθαν σε 
(339) χιλ € έναντι 329 χιλ € της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου Τα κέρδη /(ζηµιές) προ 
φόρων ανήλθαν σε (869) χιλ € έναντι (205) χιλ € της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου.  
 
Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων ανήλθαν σε 337 χιλ € έναντι  546 χιλ € της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου. 
 
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι, τα λειτουργικά µεγέθη της εταιρείας λαµβανοµένων 
υπόψη των συνεχιζόµενων αρνητικών στοιχείων της Ελληνικής Οικονοµίας, διαµορφώθηκαν 
σε ικανοποιητικό επίπεδο. Η εταιρεία εκτιµά ότι η καθαρή της θέση θα ενισχυθεί µέσω των 
θετικών λειτουργικών αποτελεσµάτων της. 
 
Θέµα 9ο: ∆ιάφορα θέµατα – Ανακοινώσεις. 
 


