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ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΓΚΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΚΑΙ ΑΡΦΑΙΡΔΙΔ 

 

Η Ποξρχοιμή Διξικξύρα Δπιςοξπή (ΔΔ)  ςξσ Σσλλόγξσ, ρςη ρσμεδοίαρή ςηπ, ρςιπ 14/02/2021 

απξτάριρε, ρε εταομξγή ςξσ αο. 10 ςξσ Καςαρςαςικξύ ςξσ Σσλλόγξσ,  ςημ  ρύγκλιρη Γεμικήπ 

Σσμέλεσρηπ, ρςιπ 14/03/2021, ώοα 10.30 π.μ, με ςηλεδιάρκεφη (λόγχ Covid-19) . 

Σε πεοίπςχρη  μη ύπαονηπ απαοςίαπ η Γ.Σ. θα επαμαλητθεί ρςιπ 21/03/2021, ςημ ίδια ώοα και με 

ςξμ ίδιξ ςοόπξ. 

Ο ρύμδερμξπ για ςημ είρξδξ ρςημ ςηλεδιάρκεφη θα ραπ γμχρςξπξιηθεί ηλεκςοξμικά, έμα 

ςξσλάυιρςξμ 24χοξ ποιμ ςημ ημεοξμημία διεναγχγήπ. 

 

Α. ΘΔΜΑΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

Η ημεοήρια διάςανη ςηπ ΓΣ πεοιλαμβάμει ςα παοακάςχ θέμαςα: 

1. Δκλξγή Ποξεδοείξσ Γεμικήπ Σσμέλεσρηπ. 

2. Διξικηςικόπ απξλξγιρμόπ ςηπ Ποξρχοιμήπ Διξίκηρηπ 

3. Οικξμξμικόπ απξλξγιρμόπ ςηπ Ποξρχοιμήπ Διξίκηρηπ 

4. Έγκοιρη ςξσ  Οικξμξμικξύ και  ςξσ Διξικηςικξύ Απξλξγιρμξύ και απαλλαγή   ςηπ 

Ποξρχοιμήπ  Διξίκηρηπ  από κάθε  εσθύμη.    

5. Έγκοιρη Ποξϋπξλξγιρμξύ ςηπ μέαπ υοήρηπ ςξσ έςξσπ 2021. 

6.  Δκλξγή μελώμ Δτξοεσςικήπ Δπιςοξπήπ (3 ςακςικά και 3 αμαπληοχμαςικά). 

7. Έγκοιρη Ποξκήοσνηπ Αουαιοεριώμ ρςιπ 28/03/2021  για ςημ αμάδεινη Διξικηςικξύ 

Σσμβξσλίξσ (ΔΣ) και Δνελεγκςικήπ Δπιςοξπή(ΔΔ) με αμακήοσνη σπξφητιξςήςχμ ρςιπ 

24/03/2021.   

8. Έγκοιρη ςηπ απόταρηπ Δ.Σ. αο.1/15-03-2020 πεοί καθξοιρμξύ δικαιώμαςξπ εγγοατήπ και 

εςήριαπ ρσμδοξμήπ ςχμ μελώμ για ςα έςη 2020, 2021 

9. Έγκοιρη ςοξπξπξίηρηπ  ςξσ Καςαρςαςικξύ, για  αλλαγή ςηπ έδοαπ ςξσ Σσλλόγξσ 

10. Αμακήοσνη επιςίμχμ μελώμ με ειρήγηρη ςηπ ποξρχοιμήπ Δ.Δ. (ποακςικό απότ. Δ.Σ       

αο. 4/13-12-2020) 

Η ΓΣ βοίρκεςαι ρε απαοςία με ςημ παοξσρία ςξσ 50% και εμόπ, ςχμ ςαμειακώπ εμςάνει μελώμ. 

Ταμειακώπ εμςάνει είμαι ςα μέλη πξσ θα έυξσμ καςαβάλει ςημ  ρσμδοξμή ςξσ 2020 ή αμ ποόκειςαι 

για μέα μέλη ςξσ 2021, ςξ μιρό ςηπ εςήριαπ ρσμδοξμήπ, όπχπ αματέοεςαι παοακάςχ. 

 

Β. ΔΓΓΡΑΥΗ ΝΔΩΝ ΜΔΛΩΝ 

Όρξι επιθσμξύμ μα απξκςήρξσμ ςημ ιδιόςηςα ςξσ μέλξσπ ςξσ Σσλλόγξσ και μα λάβξσμ μέοξπ ρςημ 

ΓΣ, θα ποέπει, ρύμτχμα με ςξ  αο. 4 ςξσ Καςαρςαςικξύ, μα: 
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 Καςεβάρξσμ ςημ αίςηρη εγγοατήπ από ςημ ιρςξρελίδα ςξσ Σσλλόγξσ ςξμ ρύμδερμξ 

(https://www.epentelimas.gr/index.php/syllogos-meli/) 

 Σσμπληοώρξσμ όλα ςα πεδία ςηπ αίςηρηπ 

 Απξρςείλξσμ ςημ αίςηρη ρςξ epentelimas@gmail.com 

 Σςείλξσμ μαζί με ςημ αίςηρη αμςίγοατξ ςηπ ςασςόςηςαπ ή άλλξσ εγγοάτξσ (λξγ/μόπ 

ΔΔΔΔΗΔ, ΔΥΔΑΠ, ΤΗΛΔΦΩΝΙΑΣ,ΔΟΥ, κλπ.) από ςξ ξπξίξ μα ποξκύπςει όςι είμαι κάςξικξι 

Δήμξσ Πεμςέληπ. 

 Να καςαθέρξσμ ρςξμ λξγαοιαρμό με ΙΒΑΝ GR6501405480548002101028254,  ςηπ ALPHA 

BANK, με δικαιξύυξ ςξμ κ.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΟΣΟΒΙΤΣΑ, ςξ πξρό ςηπ ρσμδοξμήπ ςξσ 2021 

ετάπαν ή ςηπ 1ηπ δόρηπ, ίρη  με ςξ μιρό ςηπ εςήριαπ ρσμδοξμήπ 

 

Η αίσηςη εγγπαφήρ  ππέπει να αποςσαλεί σο απγόσεπο ένα 24ωπο ππιν σην έναπξη  σηρ  Γ. 

 

Γ. ΤΧΟ ΤΝΔΡΟΜΩΝ (Αο. 6 ςξσ Καςαρςαςικξύ  και απόταρη  01/15-03-2020 ΔΣ) 

Σύμτχμα με ςημ  01/15-03-2020 απόταρη ςξσ  ΔΣ: 

1) Δεμ υοεώμεςαι ςέλξπ εγγοατήπ.  2) Η εςήρια ρσμδοξμή καθξοίζεςαι ρςξ πξρό ςχμ 30 εσοώ.  3) Για ςιπ 

καςηγξοίεπ μελώμ: α) Νέξι μέυοι 25 εςώμ, β) Άμεογξι άμχ ςχμ ςοιώμ(3) μημώμ ρςξ έςξπ ξτειλήπ ςηπ 

ρσμδοξμήπ, γ) Πξλύςεκμξι, δ) Σσμςανιξύυξι δικαιξύμεμξι ειρξδήμαςξπ αλληλεγγύηπ και ε) Άςξμα με ειδικέπ 

αμάγκεπ,  η εςήρια ρσμδοξμή καθξοίζεςαι ρςξ πξρό ςχμ 12 εσοώ. Η καςαβξλή ςηπ εςήριαπ ρσμδοξμήπ 

γίμεςαι είςε ετάπαν είςε ρε δύξ(2) ιρόπξρεπ δόρειπ, ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 6 ςξσ καςαρςαςικξύ. 

Οι επικαλξύμεμξι ςημ έμςανη ρε ειδική καςηγξοία καλξύμςαι μα καςαθέρξσμ  ρυεςικό ςεκμήοιξ. 

 

Δ. ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΔ (Άοθοξ 11 ςξσ Καςαρςαςικξύ) 

Όρξι επιθσμξύμ μα σπξβάλλξσμ σπξφητιόςηςα για ςξ Διξικηςικό Σσμβξύλιξ και ςημ Δνελεγκςική 

Δπιςοξπή καλξύμςαι μα ςξ δηλώρξσμ με απξρςξλή ηλεκςοξμικξύ  μημύμαςξπ ρςξ  

epentelimas@gmail.com, μέυοι ςημ 23/03/2021. 

Η αμακήοσνη ςχμ σπξφητίχμ από ςημ ποξρχοιμή Δ.Δ. θα  γίμει  ρςιπ 24/03/2021 και θα 

γμχρςξπξιηθεί  ρςα μέλη ηλεκςοξμικά.  

 

Δ. ΑΡΦΑΙΡΔΙΔ  

Οι εκλξγέπ για ςημ αμάδεινη ςξσ μέξσ ΔΣ και ςηπ  ΔΔ, θα διεναυθξύμ ρςιπ 28/03/2021,   ρςξ  

Δημξςικό Καςάρςημα ςηπ  Νέαπ Πεμςέληπ, Δ/μρη: Αγ. Παοαρκεσήπ 22, καςά ςιπ ώοεπ: 10.00 έχπ 

17.00  

Οι σπξφήτιξι για ςξ ΔΣ και ςημ ΔΔ αμαγοάτξμςα ρε εμιαίξ φητξδέλςιξ καςά αλταβηςική ρειοά. 

Κάθε φητξτόοξπ θέςει  μέυοι 3 ρςασοξύπ για ςξ ΔΣ και μέυοι  2 για ςημ ΔΔ. 
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Δκλέγξμςαι 5 ςακςικά και 5 αμαπληοχμαςικά μέλη για ςξ ΔΣ καθώπ και  3 ςακςικά και 3 

αμαπληοχμαςικά για ςημ ΔΔ. 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίμιση παρακαλούμε στείλτε μήμυμα στο mail  του Συλλόγου.  

 

Για ςημ Ποξρχοιμή Διξικξύρα Δπιςοξπή 

 

Ο Ποόεδοξπ Ο Γεμικόπ Γοαμμαςέαπ 

  

Κ. Κξρξβίςραπ Κ. Βαολαμίςηπ 
 


