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Α. ΜΕΡΟΣ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

- Σύντομη ανασκόπηση των δράσεων του 2020 (αναφορά στην ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ και την απόκτηση ISO 9001, την εκδήλωση εγκαινίων στον Αετό Καρύστου, τη ν συνεργασία του ΙΚΑΡΟΥ με το Σουηδικό Ινστιτούτο κυκλικής οικονομίας και
Οικολογίας – καινοτομιών, και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης)

- Συμφωνίες με ΟΣΜΑΝ, επενδυτές, Υπ. Ανάπτυξης,
Παράγοντες περιφέρειας για εμπλοκή του ΙΚΑΡΟΥ σε
ενεργειακά προγράμματα.

- Προοπτική νέων δράσεων & υπηρεσιών στα μέλη
- Πόροι συνεταιρισμού (αδυναμία είσπραξης μέσω ΜΤΑ) –

μέλλον της ΙΚΕ επ οφελεία των μελών του ΙΚΑΡΟΥ



Α . ΜΕΡΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
EΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ Γ.Σ.
Πρόεδρος Γ.Σ. Κοσμάς Βούρης Απτχος 

(Ι) ε.α.

Γραμματέας ΓΣ Γεώργιος Ευθυμιάδης 
Ταξχος (Ι) ε.α.

Α΄ μέλος εφ. επιτροπής Δημήτριος Μπάτρης

Β΄ μέλος εφ. επιτροπής Ευτυχία Δημητρίου

Γ΄ μέλος εφ. επιτροπής Δημήτριος Κωβαίος



Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Έγκριση ισολογισμών και λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης 2019.
2. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής 
3. Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή μελών Δ.Σ.. 

4. Έγκριση προϋπολογισμών Εσόδων και Εξόδων 2020.
5. Τροποποίηση Καταστατικού ΙΚΑΡΟΥ Μ.ΙΚΕ για απόκτηση κατασκευαστικής δυνατότητας 
6. Έγκριση Εγγραφής & Διαγραφής Μελών 
7. Ενημέρωση μελών για τα Οικιστικά προγράμματα και τις δραστηριότητες του ΙΚΑΡΟΥ & Λήψη 

Αποφάσεων επί εισηγήσεων σχετικά με απόκτηση – διαχείριση και κατασκευή κατοικιών σε Αετό 
Καρύστου και Μηλιές Ευβοίας, ανάληψη έργων σε Μηλιές Ευβοίας και Ξαμήλια Κορινθίας. 

8. Έγκριση νέων προγραμμάτων & δράσεων 
9. Ακολούθησε   η ΓΣ  για τους οικοπεδούχους Καρύστου με αποκλειστικό σκοπό την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 

ΤΡΟΠΟ έγκρισης του κανονισμού εκμετάλλευσης του παραλιακού αγροτεμαχίου



ΘΕΜΑ 1Ο

ΕΚΘΕΣΗ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ



ΘΕΜΑ 1Ο

ΕΚΘΕΣΗ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ



ΘΕΜΑ 1Ο

ΕΚΘΕΣΗ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΤΗΣ 
Μ.ΙΚΕ

Στην χρήση έτους 2019 , δεν πραγματοποιήθηκαν έσοδα για την Μ.ΙΚΕ, έγιναν όμως υποδομές και αγορές παγίων 
συνολικής αξίας 35.411,56 € που αφορούν:
1. Αγορά και ανακαίνιση των γραφείων στην οδό Γλάδστωνος 3 στην Αθήνα συνολικού κόστους 28.922,86 €.
2. Αγορά κοντέινερ για την αποθήκευση υλικών, με την δυνατότητα μορφοποίησης σε οικιστικό ή επαγγελματικό 

χώρο για μεταπώληση συνολικού κόστους 5.500,00 €. 
3. Αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού ( PC, εκτυπωτής ) για την λειτουργία της εταιρίας συνολικού κόστους 988,70 €. 

Β. Αγορές Πραγματοποιήθηκαν αγορές εμπορευμάτων συνολικού κόστους 23.980,00 € και παρέμειναν ως 
απογραφή λήξεως στις 31/12/2019.

Γ. Έξοδα Τα συνολικά έξοδα της εταιρίας είναι 20.727,23 € τα οποία αναλύονται σε: 
61. Αμοιβές και έξοδα Τρίτων = 8.867,26 € (αφορά αμοιβές Τεχνικών-Μηχανικών, Λογιστών) 
62. Παροχές Τρίτων = 1.532,00 € (αφορά ενοίκιο έδρας, Επισκευές-Συντηρήσεις ) 
63. Φόροι και Τέλη = 1.791,28 € (αφορά Τέλος επιτηδεύματος , χαρτόσημο τιμολογίων αγοράς )
64. Διάφορα έξοδα = 7.007,22 € (αφορά έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης εμπορευμάτων, συνδρομές, γραφική ύλη, 
λοιπά λειτουργικά έξοδα) 
65. Έξοδα προμηθειών τράπεζας = 145,50 € 66. 
Αποσβέσεις Παγίων = 1.383,97 €



ΘΕΜΑ 1Ο

ΕΚΘΕΣΗ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΤΗΣ 
Μ.ΙΚΕ



ΘΕΜΑ 1Ο

ΕΚΘΕΣΗ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΤΗΣ 
Μ.ΙΚΕ



ΘΕΜΑ 2Ο

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



ΘΕΜΑ 2Ο

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



ΘΕΜΑ 3Ο

ΜΥΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

‘Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών του ΔΣ και του ΕΣ των ευθυνών των

EΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

ΤΟΥ ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε. 

&

ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Μον. ΙΚΕ

&

ΑΠΗΛΑΓΗΣΑΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ , του ΕΣ 

και του προέδρου του ΔΣ και Διαχειριστή της Μ. ΙΚΕ των ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΩΝ για το 2019



ΘΕΜΑ 4Ο

ΣΧΕΔΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ



ΘΕΜΑ 4Ο

ΣΧΕΔΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ



ΘΕΜΑ 4Ο

ΣΧΕΔΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ



ΘΕΜΑ 4Ο

ΣΧΕΔΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ. ΙΚΕ



ΘΕΜΑ 4Ο

ΣΧΕΔΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η Γ.Σ. ενημερώθηκε και εγκρίνει τα παρακάτω μαζί με τον προϋπολογισμό

α. Χρέωση επιτοκίου δανεισμού ύψους 3% σε όσα μέλη διατηρούν οφειλές προς τον
συνεταιρισμό ανεξάρτητα από την πηγή της οφειλής και η χρέωση θα γίνεται στο
υπόλοιπο στις 31/12 κάθε έτους αρχής γενομένης από το έτος 2019.

β. Χρέωση αναλογικά στα μέλη που δεν έχουν παραλάβει τα οικόπεδα τους όλων των
χρεώσεων που επιβαρύνουν τον Συνεταιρισμό, όπως ΕΝΦΙΑ, τέλη κλπ, από το έτος
2014.

γ. Εγκρίνεται ο δανεισμός των απαιτουμένων κεφαλαίων για συμμετοχή του ΙΚΑΡΟ σε
επενδυτικά – ενεργειακά προγράμματα με παροχή εγγυήσεων ΜΟΝΟ της αδιάθετης
περιουσίας του με εκτίμηση μεγαλύτερη της αντικειμενικής.



ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Η εγγραφή όσο και η διαγραφή μελών
επικυρώνεται από την ΓΣ. Ως εκ τούτου Ζητείται η
έγκριση της απόφασης του ΔΣ 595/31-12-2019
περί διαγραφών – εγγραφών έτους 2019 και η
αποζημίωση των διαγραφομένων μελών με το εκ
του καταστατικού προβλεπόμενο ποσοστό
αποζημίωσης.
Λόγω μη είσπραξης εισφορών και συνδρομών
κατά παρέκκλιση αποζημίωση με μεγαλύτερο
ποσό δεν είναι εφικτή για το 2020.

Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την 
επόμενη Γενική Συνέλευση. Η ιδιότητα του μέλους 

αποκτάται από την απόφαση της αποδοχής της 
αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με 

τα ανωτέρω. Η συμμετοχή των νέων μελών στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η δυνατότητα 

ανάδειξής τους σε όργανα του Συνεταιρισμού 
επιτρέπεται  μετά την έγκριση της εγγραφής από τη 

Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 5Ο



ΘΕΜΑ 6Ο

ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΎ ΙΚΑΡΟΥ Μ.ΙΚΕ ΓΙΑ ΑΠΌΚΤΗΣΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑΣ

Ανάθεση ΟΜΟΦΩΝΗ στο διαχειριστή εξουσίας
τροποποίησης του καταστατικού του ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ
Μ.ΙΚΕ μόνο σε ότι αφορά τους ΚΑΔ σύμφωνα με την
παράγραφο 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 68 του ν.
40/2/2012, μη προβλεπόμενη στο αρχικό καταστατικό. Η
εξουσία που παρέχεται στο διαχειριστή να τροποποιεί το
καταστατικό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την τριετία
και να επιβαρύνονται τα μέλη του συνεταιρισμού με νέες
εισφορές.



ΘΕΜΑ 7Ο

ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΜΕΛΏΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑΡΟΥ & ΛΉΨΗ ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ ΕΠΊ ΕΙΣΗΓΉΣΕΩΝ 

ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΑΠΌΚΤΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΚΑΤΟΙΚΙΏΝ ΣΕ ΑΕΤΌ
ΚΑΡΎΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΗΛΙΈΣ ΕΥΒΟΊΑΣ, ΑΝΆΛΗΨΗ ΈΡΓΩΝ 

a. Aνάληψη πρωτοβουλίας κατασκευής ξενώνα στης Μιλιές επί οικοπέδου ιδιοκτησίας του Ικάρου το οποίο θα διανεμηθεί
με ποσοστά στους ενδιαφερόμενους του προγράμματος.

b. Η έναρξη κατασκευής του έργου θα γίνει μετά από σύνταξη σχετικού προσυμφώνου με τους ενδιαφερόμενους και
αποδοχή σταδιακής αποπληρωμής του κόστους συμμετοχής των.

c. Αντίστοιχη μελέτη θα γίνει για υδροδότηση και οδοποιία και αφού διευκρινιστεί ή συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης
θα προχωρήσει ο Ίκαρος στον καταμερισμό στους οικοπεδούχους των Μιλιών του κόστους με το οποίο αρχικά θα
συνδράμει στο έργο που θα αποφασισθεί από την πλειοψηφία των οικοπεδούχων.

d. Η υλοποίηση των ανωτέρω μπορεί να γίνει και με δανεισμό του συνεταιρισμού με εγγυήσεις το προς κοινή χρήση
ακίνητο (με το κτίριο και την δεξαμενή που θα κατασκευασθούν εντός αυτού).

e. Τα ανωτέρω ισχύουν σε ότι αφορά την ύδρευση και την οδοποιία και για τα Ξαμίλια Κορινθίας.

f. Σχετικά με την Κάρυστο δύναται ο Ίκαρος να προχωρήσει σε αγορά ακίνητης περιουσίας για εκμετάλλευση με ευνοϊκούς
όρους υπέρ των μελών του ή για διάθεση σε τρίτους με τα αναμενόμενα εμπορικά οφέλη αν δεν υπάρχει προσφορά (Α
προτεραιότητα) από μέλη. Το κεφάλαιο αγοράς δύναται να προέλθει είτε από εισφορές μελών, (οικειοθελή συμμετοχή),
είτε από δανειοδότηση με εγγύηση το ίδιο το ακίνητο



ΘΕΜΑ 8Ο

ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

a. O συνεταιρισμός υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τον ΟΣΜΑΝ, σύμφωνα με απόφαση προηγούμενης ΓΣ. Πρόσφατα
ξεκίνησε συνεργασία με την ανάθεση στον Ίκαρο από τον ΟΣΜΑΝ της αξιοποίησης της αδιάθετης περιουσίας του με
πώληση ή ενοικίαση και αντισταθμιστικά οφέλη για τον ΙΚΑΡΟ.

β. Ανάθεση από επενδυτική εταιρεία του εξωτερικού εντολής εξεύρεσης εδαφών και συνεργασία για από κοινού
εκμετάλλευση αυτών με την διαδικασία μακράς ενοικίασης ή αγοράς και εγκατάστασης ενεργειακών πάρκων
συνοδευόμενων από λοιπές εγκαταστάσεις υποδομών και τουριστικής χρήσης με τελικό αποτέλεσμα την συμμετοχή του
Ικάρου ως θεσμικού εταίρου σε κάθε είδος έργου.

γ. Απόφαση του ΔΣ συμμετοχής της Μ.ΙΚΕ σε εταιρεία εμπορίου και διανομής ειδών διατροφής κατ’ οικον. με ευνοϊκές για
τα μέλη του Ικάρου τιμές και ποιότητα προϊόντων με αντισταθμιστικά οφέλη για τον συνεταιρισμό.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Εγκρίνεται η συμμετοχή της ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Μ.ΙΚΕ στις ανωτέρω δραστηριότητες με στόχο αύξηση της
εταιρικής μερίδας από τα κέρδη και την διανομή του 50% αυτών στα μέλη ως προβλέπεται από το καταστατικό και την
ισχύουσα νομοθεσία.



ΘΕΜΑ 9Ο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

α. Εγκρίθηκε το σχέδιο του αναρτηθέντος στην ιστοσελίδα ΚΕΛ για το παραλιακό αγροτεμάχιο με αποδοχή της
πρότασης του συλλόγου οικοπεδούχων τροποποίησης του αριθμού των παρευρισκομένων στην Γ΄ επαναληπτική ΓΣ
σε 43 (1/20 + 1), αντί του 7 (στην σελίδα 7, ΠΑΡΆΓΡ. 2/ γενικές συνελεύσεις)

β. Επιβολή εφ ‘άπαξ εισφοράς ποσού 100 για την δημιουργία αποθεματικού για το πρόγραμμα Καρύστου με σκοπό
την υλοποίηση των προβλεπομένων από τον ΚΕΛ

1. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

2. ΤΑΠ & ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ

3. ΤΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ …….¨¨ ¨Σπύρου Λινάρδου»

4. Πρόοδος εργασιών παραλιακού κτήματος

έγκριση 



ΠΕΡΑΣ Γ.Σ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τα πλήρη πρακτικά είναι στην 
διάθεση των ενδιαφερομένων 
μελών μας στα γραφεία μας
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