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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Των κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΜΙΝΗ ΑΕ - ΞΕΝΟΔOΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11793/71/Β/86/119 - Αρ. ΓΕΜΗ 25013141000) σε Τακτική Γενική 

Συνέλευση. 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης 

εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΜΙΝΗ ΑΕ - ΞΕΝΟΔOΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», εφεξής η 

«Εταιρία», που εδρεύει στην Ιεράπετρα (οδός Μιχαήλ Κοθρή 42) σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η 

Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:00 στην έδρα της Εταιρίας (οδός 

Μιχαήλ Κοθρή 42 - Ιεράπετρα) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της 

ημερήσιας διατάξεως: 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2020 (Ισολογισμός, 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Έκθεση Διαχείρισης, Προσάρτημα). 

2. Απαλλαγή του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου της εταιρίας και της Προϊσταμένης Λογιστηρίου  

από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης 

της πιο πάνω χρήσης. 

3. Λήψη απόφασης περί διανομής ή μη κερδών χρήσης 2020 

4. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης του 2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

5. Λοιπά θέματα που τυχόν προκύψουν έως την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. 

  

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία το σώμα προτείνει να συγκληθεί η πρώτη 

επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή 



και ώρα 11:00 στην έδρα της εταιρείας (οδός Μιχ. Κοθρή 42 - Ιεράπετρα) για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων επί των παραπάνω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. 

 

Στη Γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητά 

αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Ο κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη 

Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου που έχει εξουσιοδοτήσει νόμιμα ή και από 

απόσταση. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων 

τους. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου 

γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρία τουλάχιστον σαράντα οκτώ 

[48] ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. 

 

 

Ιεράπετρα, 12 Αυγούστου 2021 

 

Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο 
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