
 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
ΚΑΙ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 125948458000 
 

Σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό της εταιρείας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε απόφαση 

που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του στις 18-08-2020 καλεί τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας 

µε την επωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
διακριτικό τίτλο «Ο.Α.Κ. Α.Ε» που έχει την έδρα της στα Χανιά, Νοµού Χανίων, σε Ετήσια 

Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην αίθουσα συσκέψεων του Οργανισµού, στην οδό 

Γολγοθά 2 στην Όαση Βαρύπετρου, την 10η Σεπτεµβρίου 2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 
10:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

 

Θέµα 1 Έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2019. 
Θέµα 2 Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρίας (άρθρο 108 του ν. 4548/2018) και 

απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από 
κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και την σύνταξη των 
Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2019 έως 31ης ∆εκεµβρίου 
2019. 

Θέµα 3 Ορισµός Τακτικών και Αναπληρωµατικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της 
χρήσης 2020 και καθορισµός της αµοιβής τους. 

Θέµα 4 Ορισµός ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών του ∆.Σ του Οργανισµού-Ορισµός 
µελών επιτροπής εσωτερικού ελέγχου βάσει του Εσωτερικού Κανονισµού του 
Ο.Α.Κ. Α.Ε και του Ν. 3429/2005. 

Θέµα 5 Έγκριση αµοιβών µελών ∆.Σ. για την χρήση 2019. 
Θέµα 6 Προέγκριση αµοιβών µελών ∆.Σ. για την χρήση 2020. 
Θέµα 7 Έγκριση τροποποίησης σύνθεσης Επιτροπής ∆ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε.∆.Π.) 

CLLD/LEADER και έγκριση τροποποίησης Κανονισµού Λειτουργίας. 
Θέµα 8 Έγκριση έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής Μ.19.2 CLLD/LEADER, ποσού 896.000€. 
 

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 28η Σεπτεµβρίου 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00, στον ίδιο 

τόπο και χώρο στην αίθουσα συσκέψεων του Οργανισµού στην οδό Γολγοθά 2 στην Όαση 

Βαρύπετρου Χανιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ίδια ανωτέρω θέµατα ηµερήσιας 

διάταξης. 

Για να λάβουν µέρος στην Ετήσια 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 04-09-2020 και ώρα 14:00 για να εκδώσουν εισιτήρια και σε 
περίπτωση µη απαρτίας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και για την 
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση µέχρι την Τρίτη 22-09-2020 και ώρα 14:00. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΠΑΣΗΣ 

Η παρούσα πρόσκληση αναρτήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. τις 20/08/2020 12:47:47
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