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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

«ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

και τον διακριτικό τίτλο  

«ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» 

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 057234504000 

ΑΦΜ 094053183  

[ πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8531/62/Β/86/0366 ]  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό 

τίτλο «ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ( για λόγους συντομίας εφεξής «η 

εταιρία» ) καλεί σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της  τους κ.κ. μετόχους της 

Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 07η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη κι ώρα  

14.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας που βρίσκονται στα Διαβατά ( Δημοτική 

Κοινότητα Διαβατών, Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα Περιφερειακής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης )  επί της οδού Ίωνος Δραγούμη αριθμ. 26, για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση μη 

επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας, ήδη με την παρούσα  οι κ.κ Μέτοχοι 

καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, σε 

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 13η Σεπτεμβρίου  2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 

μ.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο.  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέμα 1ο : Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

(ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης και προσάρτημα)  που αφορούν την εταιρική χρήση 

2020 ( ήτοι 01.01.2020 έως 31.12.2020 ) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για 

την εν λόγω χρήση.  

Θέμα 2ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020 

σύμφωνα με το άρθρο 108 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018. 

Θέμα 3ο : Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις – εγκρίσεις και λήψη αποφάσεων  επ΄ αυτών.   

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) έχει δικαίωμα να 

συμμετάσχει όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει την μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη 

της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα αρχικής συνεδρίασης της Γενικής 

Συνέλευσης της 07.09.2021, ήτοι κατά την 02.09.2021 (Ημερομηνία Καταγραφής). Η 

απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο  κι όπως ορίζει το 
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καταστατικό της Εταιρίας στο άρθρο 24§2  της Εταιρίας. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται 

ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την 

ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής.  Σε περίπτωση μη 

επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι 

καλούνται, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 

13η Σεπτεμβρίου  2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο. Για την 

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 

02.09.2021 ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της 

αρχικής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 07.09.2021, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 124 παρ. 7 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική 

Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία 

Καταγραφής. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ 

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί κατά τα 

ανωτέρω, συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε 

μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει  έναν ( 1) αντιπρόσωπο. 

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά 

για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, 

πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, 

το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να 

εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του 

αντιπροσωπευόμενου μετόχου.  Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του 

εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και 

υποβάλλονται στην εταιρία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα 

ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 05η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 

14:00 μ.μ. για την αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου 2021 

και ώρα 14.00 μ.μ. για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Η υποβολή των ανωτέρω 

εντύπων γίνεται, είτε στη Γραμματεία της έδρας της Εταιρίας, επί της οδού Ίωνος 

Δραγούμη 26 στα Διαβατά  είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας : 

www.orfanidis.eu  

Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.orfanidis.eu ) το έντυπο 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. 

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 

4548/2018, ήτοι δεν υπέβαλλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, τον τυχόν διορισμό 

εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν 

http://www.orfanidis.eu/
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από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης  δύνανται να μετέχουν 

στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση  αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για 

σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 

κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη 

γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση 

περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 

γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, 

με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων 

θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης 

προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη 

δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς 

(13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη 

διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το 

σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην 

παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι 

αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, 

σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι 

στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με 

δαπάνη της εταιρείας. 

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν 

το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην 

αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική 

αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν 

από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη 

διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 

4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. 

Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) 

τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο 

υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες 

για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές 

πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή 

ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό 
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(1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να 

ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την 

τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους 

διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από 

οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις 

το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα 

ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά 

τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, 

σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας 

παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με 

το ίδιο περιεχόμενο. 

Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του 

καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον 

πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να 

παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και 

την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την 

παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα 

πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των 

αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 

4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη 

σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οι πληροφορίες των παρ. 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα η 

πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών 

και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της 

πρόσκλησης και τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, είναι 

διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας ( www.orfanidis.eu) 

και σε έγχαρτη μορφή στο γραφείο της Γραμματείας της Έδρας της Εταιρίας  κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Θεσσαλονίκη 10.08.2021 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.       Τα Μέλη   

& Δ/νων Σ/λος      1. Δημήτριος ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ 

Χαράλαμπος ΤΟΛΙΟΣ     2. Νικόλαος ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ 

        3.Αναστασία ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ   

    

http://www.orfanidis.eu/

