
 

 

 
ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2020 
 

Σχέδιο αποφάσεως επί των προτεινόμενων θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Κ.Ν. 4548/2018 

 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 
ΘΕΜΑ 1ο: 
 
Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 έως  31/12/2019, 
καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή. 
 
Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2019 καθώς και 
των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: 
 
Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2019 έως 31/12/2019.  
 
Προτείνεται από το Δ.Σ. η μη διανομή μερίσματος χρήσεως 2019. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: 
 
Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019 και προέγκριση των αμοιβών 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020. 
 
Προτείνεται από την  Γενική Συνέλευση η έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών για την περίοδο από 1/1/2019 έως 
31/12/2019 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα στην Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα 
Ιουλία Λαζαρίδου ποσό Ευρώ 28.800, στον Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κο Γεώργιο Ζάχαρη ποσό 
Ευρώ 59.231,21, στο Μέλος του Δ.Σ. κο Λαζαρίδη Γεράσιμο ποσό Ευρώ 28.800, και στο Μέλος του Δ.Σ. κο Ιωάννη 
Οξυζίδη ποσό Ευρώ 35.737,48.  
Επίσης η Γενική Συνέλευση προτείνει την προέγκριση των αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. από 01/01/2020 έως 31/12/2020 και 
ειδικότερα: α) στην κα Ιουλία Λαζαρίδου, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο το ποσό των ευρώ 1.700,00 τον 
μήνα και επίσης προτείνει την προέγκριση της  δυνατότητας αύξησης ή μείωσης της αμοιβής αυτής κατά ανώτατο ποσό 
3.000,00 ευρώ όπως θα αποφασιστεί και καθοριστεί με ειδικότερη απόφαση του Δ.Σ. β) στον κο Γεώργιο Ζάχαρη, 
Αντιπρόεδρο Ά  του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο το ποσό των ευρώ 4.200,00 το μήνα και επίσης προτείνει την 
προέγκριση της  δυνατότητας αύξησης ή μείωσης της αμοιβής αυτής κατά ανώτατο ποσό 3.000,00 ευρώ όπως θα 
αποφασιστεί και καθοριστεί με ειδικότερη απόφαση του Δ.Σ.  γ) στον κο Ιωάννη Οξυζίδη, Μέλος του Δ.Σ., το ποσό των 
ευρώ 2.400,00 το μήνα και επίσης προτείνει την προέγκριση της  δυνατότητας αύξησης ή μείωση της αμοιβής αυτής κατά 
ανώτατο ποσό 3.000,00 ευρώ όπως θα αποφασιστεί και καθοριστεί με ειδικότερη απόφαση του Δ.Σ. και δ) στον κο 
Γεράσιμο Λαζαρίδη, Αντιπρόεδρο ΄Β  του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, το ποσό των ευρώ 1.700,00 το μήνα και επίσης 
προτείνει την προέγκριση της  δυνατότητας αύξησης ή μείωσης της αμοιβής αυτής κατά ανώτατο ποσό 3.000,00 ευρώ 
όπως θα αποφασιστεί και καθοριστεί με ειδικότερη απόφαση του Δ.Σ. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προτείνει τη μη διανομή αμοιβών στα μέλη του από τα κέρδη χρήσεως 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΘΕΜΑ 4ο: 
 
Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την χρήση 
01/01/209 – 31/12/2019 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών 
λογιστών για την χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019 σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 
4548/2018. 
 
Προτείνεται η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη 
δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.19. Ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την έκθεση του Ορκωτού 
Ελεγκτή για την χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019. Ενώ γίνεται συζήτηση δίνονται οι απαιτούμενες πληροφορίες και εξηγήσεις 
και εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: 
 
Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020. 
 
Η  Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ένα (1) Τακτικό και ένα (1) Αναπληρωματικό Ορκωτό – Ελεγκτή -  Λογιστή για 
τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση από 01 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 
και να εγκρίνει τις αμοιβές τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή των κατωτέρω ορκωτών ελεγκτών της 
ελεγκτικής εταιρείας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ.  
 
 
Θέμα 6ο:  
 
Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 
του Ν. 4548/2018. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση την Έκθεση Αποδοχών των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών 
που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2019, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 
112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 18 Ιουνίου 
2019.  Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη 
διεύθυνση:www.domaine-lazaridi.gr 
 
Θέμα 7ο: 
 
Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις . 
 
Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προβαίνει σε διάφορες ανακοινώσεις για θέματα της εταιρείας και ενημερώνει την 
Γενική Συνέλευση για την πορεία των εργασιών της εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση. 
 
 

  


