ΠΡΟΚΛΗΗ
ΣΗ 9 ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
ΣΩΝ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΩΝ ΣΟΤ Κοι..Π.Ε. ΚΕΡΚΤΡΑ
« ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΣΕ »
ης

Με τθν 02/16-04-2014 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και ςφμφωνα με το Νόμο και το
Καταςτατικό, καλοφνται οι κ.κ. υνεταιριςτζσ του Κοι..Π.Ε. Κζρκυρασ με τθν επωνυμία “ΝΕΟΙ
ΟΡΙΖΟΝΣΕ” ςτθν 9θ Σακτικι Γενικι υνζλευςθ, που κα πραγματοποιθκεί τθν 12θ Μαΐου 2014, θμζρα
Δευτζρα και ϊρα 18:00 μμ ςτο χϊρο του «ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΗΜΕΡΑ» του Ψυχιατρικοφ Σομζα του
Γενικοφ Νοςοκομείου Κζρκυρασ, που βρίςκεται επί τθσ ςυμβολισ των οδϊν Κολοκοτρϊνθ και Μθτρ.
Μεκοδίου.

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
1. Τποβολι και ζγκριςθ του Ιςολογιςμοφ τθσ Εταιρικισ χριςθσ 01/01/2013 – 31/12/2013 κακϊσ και
του Προχπολογιςμοφ 2014, μετά τθσ εκκζςεωσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και του Εποπτικοφ
υμβουλίου ( καταςτατικό : άρκρο 27, παρ. 2).

2. Απαλλαγι των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου & του Εποπτικοφ υμβουλίου από κάκε ευκφνθ
από τα πεπραγμζνα τθσ ωσ άνω χριςθσ (καταςτατικό: άρκρο 27, παρ. 2).

3. Επικφρωςθ των αποφάςεων του Δ.. περί τθσ εγγραφισ / διαγραφισ μελϊν κατά τθν ωσ άνω
διαχειριςτικι χριςθ ( καταςτατικό : άρκρο 27, παρ. 2).

4. Εκλογι των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου και του Εποπτικοφ υμβουλίου κακϊσ επίςθσ και
των αναπλθρωματικϊν μελϊν τουσ ( καταςτατικό : άρκρα 29 & 31 ).

5. Εκλογι αντιπροςϊπων ςτθν Πανελλινια Ομοςπονδία Κοινωνικϊν υνεταιριςμϊν Περιοριςμζνθσ
Ευκφνθσ – ΠΟ.Κοι..Π.Ε (καταςτατικό : άρκρο 40, παρ. 2).
Οι υνεταιριςτζσ που κα λάβουν μζροσ ςτθν 9θ Σακτικι Γενικι υνζλευςθ του Κοι..Π.Ε. Κζρκυρασ
«ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΣΕ» κα πρζπει να φζρουν μαηί τουσ το Δελτίο Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ τουσ ι
οποιοδιποτε άλλο επίςθμο ζγγραφο που κα αποδεικνφει τθν ταυτότθτά τουσ. ε περίπτωςθ
αντιπροςϊπευςθσ κάποιου μζλουσ, από άλλο μζλοσ, απαιτείται εξουςιοδότθςθ θ οποία πρζπει να
κατατεκεί ςτα γραφεία του Κοι..Π.Ε πριν τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ (καταςτατικό: άρκρο 24,
παρ.2). Τποψθφιότθτεσ για τθν εκλογικι διαδικαςία κα γίνονται δεκτζσ μζχρι και τθν Παραςκευι
11/05/2014 και ϊρα 14.30μ.μ. ςτα γραφεία του Κοινωνικοφ υνεταιριςμοφ.
ε περίπτωςθ μθ απαρτίασ θ Γενικι υνζλευςθ κα ςυνζλκει μετά από 7 θμζρεσ, τθν 19η Μαΐου 2014
ςτον ίδιο χϊρο και ϊρα.
Κζρκυρα, 02.05.2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ του Δ..
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΞΕΝΟΦΩΝ

