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   Προς 
   Όλα τα σωματεία της ΄Ενωσής μας
          ΄Εδρες τους 
 
      Έχοντας υπόψη: 
1.Το Πρακτικό Δ.Σ. αριθμ. 1/31
2.Το Καταστατικό της ΄Ενωσής μας
3.Το Ν.  2725/99 
  Κ  Α  Λ  Ο  Υ  Μ  Ε
 Τα σωματεία - μέλη της ΄Ενωσης σε: 
Τακτική Γενική Συνέλευση στην Αλεξανδρούπολη, στην αίθουσα «ΤΕΝΕΔΟΣ»   του 
ξενοδοχείου «GRECOTEL EGNATIA
με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 Θέμα 1ο: Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων
 Θέμα 2ο: Διοικητικός απολογισμός
 Θέμα 3ο: ΄Εγκριση Διοικητικού απολογισμού
 Θέμα 4ο: Οικονομικός απολογισμός χρήσεως 2020
 Θέμα 5ο: Ανάγνωση έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής
 Θέμα 6ο: ΄Εγκριση οικονομικού απολογισμού 
 Θέμα 7ο: ΄Εγκριση Προϋπολογισμού χρήσεως 2022
 Θέμα 8ο: Διάφορες ανακοινώσεις
   
  Κάθε σωματείο θα πρέπει με απόφαση του Δ.Σ. να ορίσει έναν (1) Τακτικό και 
έναν (1) αναπληρωματικό αντιπρόσωπο, με κατάθεση στην Ε.Π.Σ. Ειδικού πληρεξουσίου 
εγγράφου, το αργότερο προ τριών (3) ημερών, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας 
αποστολής, ήτοι μέχρι στις 12.00 π.μ. της  19/02/21
 Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση, την ίδια 
ημέρα και ώρα 19.30 στον ίδιο τόπο και με τα 
τις διατάξεις του Καταστατικού.

Η  παρουσία  όλων των σωματείων κρίνεται απαραίτητη.
 
                                  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

            ΧΑΤΖΗΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
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Όλα τα σωματεία της ΄Ενωσής μας 
 

1.Το Πρακτικό Δ.Σ. αριθμ. 1/31-01-2021 
2.Το Καταστατικό της ΄Ενωσής μας 

Λ  Ο  Υ  Μ  Ε 
μέλη της ΄Ενωσης σε:      

Τακτική Γενική Συνέλευση στην Αλεξανδρούπολη, στην αίθουσα «ΤΕΝΕΔΟΣ»   του 
EGNATIA»  στις 24/02/2021  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 

με θέματα ημερήσιας διάταξης: 
Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων 
Διοικητικός απολογισμός 
΄Εγκριση Διοικητικού απολογισμού 
Οικονομικός απολογισμός χρήσεως 2020 
Ανάγνωση έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής 
΄Εγκριση οικονομικού απολογισμού χρήσεως 2020 
΄Εγκριση Προϋπολογισμού χρήσεως 2022 
Διάφορες ανακοινώσεις 

Κάθε σωματείο θα πρέπει με απόφαση του Δ.Σ. να ορίσει έναν (1) Τακτικό και 
έναν (1) αναπληρωματικό αντιπρόσωπο, με κατάθεση στην Ε.Π.Σ. Ειδικού πληρεξουσίου 

γράφου, το αργότερο προ τριών (3) ημερών, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας 
στις 12.00 π.μ. της  19/02/21. 

Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση, την ίδια 
0 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Καταστατικού. 
Η  παρουσία  όλων των σωματείων κρίνεται απαραίτητη. 

                                Με Τιμή  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 
ΧΑΤΖΗΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ          ΦΑΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

      
Τακτική Γενική Συνέλευση στην Αλεξανδρούπολη, στην αίθουσα «ΤΕΝΕΔΟΣ»   του 

ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 18.30 μ.μ. 

Κάθε σωματείο θα πρέπει με απόφαση του Δ.Σ. να ορίσει έναν (1) Τακτικό και 
έναν (1) αναπληρωματικό αντιπρόσωπο, με κατάθεση στην Ε.Π.Σ. Ειδικού πληρεξουσίου 

γράφου, το αργότερο προ τριών (3) ημερών, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας 

Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση, την ίδια 
ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΦΑΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


