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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σύμφωνα με το καταστατικό και τις διατάξεις του Ν.1667/86 περί Αστικών Συνεταιρισμών, το
Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού,

ΚΑΛΕΙ

όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του Συνεταιρισμού στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με τα
παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.
2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής διενέργειας αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Δ.Σ.
και Ε.Σ.
3. Παρουσίαση υποψηφίων για το νέο Δ.Σ. και Ε.Σ.
4. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής διενέργειας μυστικής ψηφοφορίας έγκρισης
Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2018 και απαλλαγής από κάθε
ευθύνη του Δ.Σ. και Ε.Σ. για την οικονομική διαχείριση.
6. Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2018 για το διάστημα
01/01/2018 - 31/12/2018 και έγκριση αυτών.
7. Παρουσίαση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης των ετών 2018 και έκθεση του
Εποπτικού Συμβουλίου επ’ αυτού.
8. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2018 και απαλλαγή από κάθε
ευθύνη του Δ.Σ. και Ε.Σ. για την οικονομική διαχείριση με μυστική ψηφοφορία.
Ως ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η Κυριακή, 5 Μαΐου 2019 και ώρα
10.00π.μ. και τόπος το 1ο Γυμνάσιο Πεύκης, Καζαντζάκη (πρώην Κοραή) & Πολεμιστών
(όπισθεν Supermarket Hellas Spar Βερόπουλος). Σας υπενθυμίζουμε ότι βάσει του άρθρου
13, παρ.3α του καταστατικού, για την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η
παρουσία τουλάχιστον του ½ των μελών του Συνεταιρισμού.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την
επόμενη Κυριακή 12 Μαΐου 2019, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. Στην δεύτερη Γ.Σ.
απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/5 των μελών.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση
θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των
παρευρισκομένων μελών και χωρίς να σταλεί άλλη πρόσκληση, σε 7 ημέρες,
δηλαδή στις:

19 MAIOY 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00π.μ.

Συνήθως, λόγω μη απαρτίας, πραγματοποιείται
η τρίτη σε σειρά Γενική Συνέλευση.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΜ.ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΖΩΗ ΑΡΜΑΟΥ-ΜΠΕΛΛΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
•
Σύμφωνα με το νέο καταστατικό (άρθρο 13, παρ.2γ) «Οι Συνεταίροι μετέχουν
στην Γ.Σ. και ψηφίζουν κατ’ αυτήν αυτοπροσώπως, έκαστος δε εξ αυτών έχει μία
ψήφο». Μετά από αυτό πληρεξούσια εκπροσώπησης δεν θα γίνουν δεκτά.
•
Παρακαλούνται τα μέλη να προσέλθουν εγκαίρως ώστε να τηρηθεί η
προγραμματισθείσα ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης.
•
Η ψηφοφορία για την εκλογή νέου Διοικητικού & Εποπτικού Συμβουλίου θα διαρκέσει
μέχρι τις 14.00.
•
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για το Δ.Σ. και το Ε.Σ. θα γίνονται δεκτές από τη λήψη της
παρούσας μέχρι και 25 Απριλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, δια υποβολής
αιτήσεως στα γραφεία του Συνεταιρισμού, ή με fax στο 210-6196788 ή με email στο
erodios2014@gmail.com. Καλείστε λοιπόν να εκδηλώσετε ενδιαφέρον και να
συμβάλετε αποφασιστικά στη παραπέρα πορεία του Συνεταιρισμού.

