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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
«ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».
Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με την επωνυμία
«ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» που ελήφθη την 30 η Ιουνίου 2022 και
σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού του σωματείου και το νόμο, καλούνται
σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 27η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30
μ.μ. στο ΚΤΗΜΑ ΖΟΛΩΤΑ που βρίσκεται , επί της οδού Αγίου Ιωάννου, 82 και
Θερμοπυλών, Οικισμός Αη Γιάννη στο Κορωπί,
τα τακτικά μέλη της Ένωσης που θα
έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Ένωση, για να
συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Θέμα 1ο: Ανάγνωση και έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού
Συμβουλίου – Απολογισμού για το χρονικό διάστημα 1/1/2020 –
31/12/2021
Και του Προϋπολογισμού για τα έτη 2021 και 2022.
Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για
το χρονικό διάστημα 1/1/2020 έως και 31/12/2021.
Θέμα 3ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με διετή θητεία.
Θέμα 4ο: Εκλογή Εξελεγκτικής επιτροπής με ετήσια θητεία.
Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν είτε
αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση, όλα τα τακτικά μέλη του σωματείου που θα
έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Για μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν μέσω εκπροσώπου,
επισυνάπτεται η εξουσιοδότηση που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν. Κάθε
εξουσιοδοτούμενος δύναται να εκπροσωπεί έως δύο μέλη και κάθε μέλος έχει
δικαίωμα μίας ψήφου.
Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να
υποβάλουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους μέχρι την έναρξη της γενικής
συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Συνέλευση θα συνέλθει την 5η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:30, στα γραφεία της Ένωσης στο 23Ο Χλμ Επ.
Οδού Μαρκοπούλου-Καλυβίων άνευ νέας ειδοποίησης.
Κορωπί,30/06/2022
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας.
Π. ΡΙΒΙΟΣ Γ. ΣΑΡΑΣΙΤΗΣ

