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Για τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης των  Μελών 

Προς τα μέλη του Συνεταιρισμού 
 

Ύστερα από την 1032 /30-6-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 

του καταστατικού, καλούνται όλα τα μέλη του Προμηθευτικού & Καταναλωτικού Συνεταιρισμού 

Περιορισμένης Ευθύνης Καταναλωτών Κρήτης  με τον διακριτικό τίτλο «ΣΥΝ.ΚΑ. ΚΡΗΤΗΣ  Π.Ε.» σε 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή  18 Ιουλίου 2021 και ώρα 

09:00 το πρωί, αποκλειστικά με ψηφιακά μέσα με σκοπό την συζήτηση και λήψη αποφάσεων, για τα 

παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο : Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2020 – Έκθεση Πεπραγμένων. 

ΘΕΜΑ 2ο : Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων  οικονομικής χρήσης 2020 

ΘΕΜΑ 3ο : Ανάγνωση Εκθέσεως Ελέγχου Εποπτικού Συμβουλίου για την Οικονομική Χρήση 2020 

ΘΕΜΑ 4ο : Ανάγνωση Εκθέσεως Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών για την Οικονομική Χρήση 2020 

ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση εγγραφής νέων μελών στο Συνεταιρισμό 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων  οικονομικής χρήσης 2020 

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικής χρήσης 2021 

ΘΕΜΑ 8ο : Απαλλαγή του Διοικητικού , Εποπτικού Συμβουλίου των λογιστών και των ελεγκτών 

από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2020 έως 31/12/2020 . 

ΘΕΜΑ 9ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2021 από το Σώμα 

Ορκωτών Ελεγκτών 

ΘΕΜΑ 10ο  :Διάφορα θέματα του Συνεταιρισμού 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την παραπάνω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα 

επαναληφθεί την Κυριακή 25 Ιουλίου 2021 την ίδια ώρα, και με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια ακριβώς θέματα. 

Σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τελικά χωρίς 

άλλη ειδοποίηση με όσα μέλη παρευρεθούν, την Κυριακή  1 Αυγούστου 2021 την ίδια ώρα, με τον ίδιο 

τρόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το καταστατικό του συνεταιρισμού όπως 

προβλέπεται στο Άρθρο Νο 7, Παρ. 3. 

Η γενική συνέλευση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα, έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας για την 

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊου  cov-id 19. Οδηγίες για συμμετοχή στη γενική συνέλευση με 

ψηφιακά μέσα παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας www.synka-sm.gr 

Για την συμμετοχή στην γενική συνέλευση με ψηφιακά μέσα, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η 

προηγούμενη επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του συνεταίρου το αργότερο 48 ώρες πριν τη 

διεξαγωγή της (αρχικής ή επαναληπτικής) γενικής συνέλευσης, ήτοι μέχρι την ημέρα Παρασκευή πριν την 

γενική συνέλευση και ώρα 9.00πμ. Η επιβεβαίωση θα γίνεται στα κεντρικά γραφεία του συνεταιρισμού στην 

Επισκοπή Αγυιας Χανίων και σε όλα τα καταστήματα του συνεταιρισμού με την προσκόμιση δελτίου 

ταυτότητας από τον συνεταίρο ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας και με τη συμπλήρωση 
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αίτησης η οποία θα διατίθεται στους συνεταίρους. Υπόδειγμα της αιτήσεως είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.synka-sm.gr. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Αλεξάκης Απόστολος                                  Μπαουράκης Γεώργιος  


