
 Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία, αν δεν παραβρεθεί το μισό συν ένα του 

όλου αριθμού των σωματείων 

ημέρα, Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021

ημερήσιας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση, οπότε θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε 

απαρτία-ανεξάρτητα από τον αριθμό των σωματείων 

 Κάθε σωματείο θα πρέπει με απόφαση 
(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  21/08/21.

Η  παρουσία  όλων των σωματείων κρίνεται απαραίτητη.
 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 
   
   

 
                                  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

            ΧΑΤΖΗΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία, αν δεν παραβρεθεί το μισό συν ένα του 

όλου αριθμού των σωματείων - μελών, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια 

Αυγούστου 2021 και ώρα 20.30, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα 

ημερήσιας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση, οπότε θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε 

ανεξάρτητα από τον αριθμό των σωματείων - μελών που θα παραβρεθούν.

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  21/08/21.  

παρουσία  όλων των σωματείων κρίνεται απαραίτητη. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 02/07/2021 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                                Με Τιμή  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 
ΧΑΤΖΗΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ          ΦΑΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία, αν δεν παραβρεθεί το μισό συν ένα του 

μελών, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια 

0, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα 

ημερήσιας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση, οπότε θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε 

μελών που θα παραβρεθούν. 

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 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΦΑΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


