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Σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό της εταιρείας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε 
απόφαση που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του την 30-6-2016  καλεί τους κκ Μετόχους 
της εταιρείας µε την επωνυµία ‘’ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ‘’ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ Ο.Α.Κ. Α.Ε.  που έχει την έδρα της στα Χανιά , 
Νοµού  Χανίων , σε Τακτική  Γενική  Συνέλευση που θα γίνει στην αίθουσα συσκέψεων του 
Οργανισµού  στην οδό Γολγοθά 2 στην ΟΑΣΗ Βαρυπέτρου την 22 Ιουλίου 2016, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης: 
 

1ο θέµα:  Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας -µε έκδοση νέων µετοχών-, στην 
οποία θα συνυπολογισθούν και τα ποσά προορισµένα για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου που 
έχουν ήδη κατατεθεί σε λογαριασµό της εταιρείας». 

 Όπως είναι γνωστό  στο λογαριασµό της εταιρίας κατεβλήθησαν στις 1  Αυγούστου 
του 2014 (µε βάσει τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4093/2012- σ.σ. λεγόµενο 
«µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα») ως επιχορήγηση του ∆ηµοσίου και δη υπό την έννοια της 
έκτακτης κεφαλαιοδότησης το ποσό των 3.778.826,00 ευρώ. Από το ποσό αυτό, 
επιστράφηκε από την ΟΑΚ ΑΕ στον Κρατικό Προϋπολογισµό, (σε ειδικό λογαριασµό) και δη 
ως αδιάθετο, το ποσό των 75.719.94. Το υπόλοιπο ποσό, ήτοι 3.703.106,06 ευρώ, 
αναλώθηκε για εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών (µε βάση τις επιταγές του άρθρου 1, ν 
4093/2012, ως άνω).  

Η επιχορήγηση αυτή, αναφερόµενη ως έκτακτη κεφαλαιοδότηση, από τη φύση της 
κατευθύνεται στο κεφάλαιο της εταιρίας (καθαρή θέση). Με την αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρίας, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αντανακλά και την πραγµατική 
καθαρή της θέση. Επειδή η επιχορήγηση αυτή καταβλήθηκε από το ∆ηµόσιο, και άρα το 
∆ηµόσιο µπορεί να αναλάβει τις εκδοθείσες ονοµαστικές νέες µετοχές, θα µπορούσε  να 
εξεταστεί και γίνει δεκτό, οποιοδήποτε νόµιµο αίτηµα (όλων) των µετόχων για περαιτέρω 
(πέραν του ύψους της επιχορήγησης) αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, 
κατόπιν αιτήµατος των ενδιαφεροµένων εντός προθεσµίας που θα οριστεί από το ∆.Σ. 

2ο Θέµα:  Τροποποίηση του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β΄ και του άρθρου 27 Κεφάλαιο Θ’ 
του καταστατικού 

Μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας, θα επιφέρει την ανάγκη για 
τροποποίηση του άρθρου 5 (Κεφ. Β) του Καταστατικού της εταιρίας (Μετοχικό Κεφάλαιο-
Μετοχές) και του άρθρου 27 Κεφάλαιο Θ’ «Κάλυψη και Καταβολή του Κεφαλαίου» του 
Καταστατικού. 

3Ο ΘΈΜΑ Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο σώµα . 

4ο Θέµα:  Αντιµετώπιση ζητήµατος φορολογίας εισοδήµατος της ΟΑΚ ΑΕ 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν.4172/2013 απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος 
οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης  στις οποίες  το κράτος ή 
Ν.Π.∆.∆. συµµετέχει µε ποσοστό εκατό τοις εκατό(100%). Το 95% επί του µετοχικού 
κεφαλαίου του Ο.Α.Κ. ΑΕ ανήκει στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και το υπόλοιπο 5% 



ανήκει σε Ενώσεις. 

5ο θέµα:  Έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2015. 

6ο θέµα:   Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών 
από κάθε υποχρέωση αποζηµίωσης για τις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και τη 
διαχείριση της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2015 έως 31ης ∆εκεµβρίου 2015. 
 
7ο θέµα  Ορισµός Τακτικών και Αναπληρωµατικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της 
χρήσης 2016 και καθορισµός της αµοιβής τους. 
 
8ο θέµα Ορισµός Εσωτερικού Ελεγκτή κατά το άρθρο  20 του Εσωτερικού Κανονισµού 
Λειτουργίας της ΟΑΚ Α.Ε . 

 
 
Σε περίπτωση µη επιτεύξεως της απαιτούµενης από τον νόµο απαρτίας, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο µε την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε 
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 8 Αυγούστου 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
10.00, στον ίδιο τόπο και χώρο  στην αίθουσα συσκέψεων του Οργανισµού  στην οδό 
Γολγοθά 2 στην ΟΑΣΗ Βαρυπέτρου Χανιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ίδια 
ανωτέρω θέµατα ηµερήσιας διάταξης. 
 
Για να λάβουν µέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι µέτοχοι πρέπει σύµφωνα µε τον 
Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν και να προσκοµίσουν τα 
αποδεικτικά έγγραφα , που αποδεικνύουν την µετοχική τους ιδιότητα και τη νοµιµοποίηση 
τους, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης τους , και σε κάθε περίπτωση η ιδιότητα 
τους να προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, στη Γενική συνέλευση στα Γραφεία της 
Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον  ηµέρες πριν από  την συνεδρίαση της Συνέλευσης, 
δηλαδή µέχρι την Παρασκευή 15-7-2016 και ώρα 15:30 για να εκδώσουν εισιτήρια και σε 
περίπτωση µη απαρτίας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και για την Α' Επαναληπτική 
Τακτική Γενική Συνέλευση  έως την 15:30 της 2-8-2016 ηµέρα Τρίτη .  . 
 
 

Χανιά 30-6-2016 
Το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο 

 


