ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
Στο Πρακτικό ΔΣ Νο 622/31-12-2021

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Π.Α. «Ο ΙΚΑΡΟΣ» Συν.Π.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ( Α. ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ & Β. ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ προσκαλεί όλα τα
τακτικά μέλη του Συνεταιρισμού, στην διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης όπου θα γίνουν και αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων
οργάνων διοίκησης και ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού
του. Η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την 6η Μαρτίου 2022, με εναλλακτική
την 13η Μαρτίου σε περίπτωση μη απαρτίας της πρώτης και τελική (οριστική)
την 20η Μαρτίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα του
Πολεμικού Μουσείου Αθηνών.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:
Α. ΜΕΡΟΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
α. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής διεξαγωγής εκλογών 09.30
β. Έναρξη ψηφοφορίας 10.00 με πέρας την 15.00
Β. ΜΕΡΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ
α. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γ.Σ.
β. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής μυστικής ψηφοφορίας πεπραγμένων
και απαλλαγή μελών Δ.Σ. και ΕΣ.
γ. Παρουσίαση Ισολογισμού και Έκθεσης Απολογισμού των ΔΣ ΟΣΜΑΑ
‘’Ο ΙΚΑΡΟΣ’’ Συν Π.Ε και της Μ.ΙΚΕ αυτού, για την χρήση του οικον. έτους 2021.
γ. Έκθεση ΕΣ
ε. Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή μελών Δ.Σ. και ΕΣ.
στ. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων Ικάρου Συν. ΠΕ.
ζ. Ενημέρωση Μελών και Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων
Ικάρου Μον. ΙΚΕ.
η. Έγκριση Εγγραφής & Διαγραφής Μελών

θ. Ενημέρωση μελών για την ολοκλήρωση του προγράμματος Καρύστου
και των προγραμμάτων Μηλιών, Εξαμηλίων.
ι. Παρουσίαση και έγκριση νέων δράσεων.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού η Γενική
Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την
έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη του
Συνεταιρισμού. Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί απαρτία, η Γενική
Συνέλευση θα επαναληφθεί ύστερα από επτά (7) ημέρες χωρίς άλλη
πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Για να έχει απαρτία η
επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να παρίσταται το 1/5 των
μελών του Συν/μού. Αν και πάλι δε διαπιστωθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση
συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες (20/03/2022) χωρίς άλλη πρόσκληση
στον ίδιο τόπο και χρόνο και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής
ημερήσιας διάταξης όσα μέλη και αν παρίστανται, εφόσον ο αριθμός των
μελών αυτών δεν είναι κατώτερος των επτά (7).
Υπενθυμίζεται επίσης ότι όσοι δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική
Συνέλευση κατά την προσέλευσή τους πρέπει να είναι εφοδιασμένοι
απαραιτήτως με την αστυνομική ή την υπηρεσιακή τους ταυτότητα και το
πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού CIVID-19 ή αρνητικό rapid test τις
τελευταίες 48 ώρες.
Αθήνα, 28-01-2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ημ. Εισόδου…………….
Αρ. Πρωτ……………….

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ – ΕΣ ΟΣΜΟΣΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ»
Σσχετ: α. Καταστατικό ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε.
β. Πρακτικό Νο 622 του ΔΣ της 31-12-2021
γ. Πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας

Προς τα μέλη του ΔΣ
1. Σας γνωρίζω ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά επιθυμώ να συμμετάσχω
στις αναγγελθείσες αρχαιρεσίες του συνεταιρισμού ως μέλος του ΔΣ
ή του ΕΣ.
2. Υποβάλλω τα στοιχεία μου και παρακαλώ για δικές σας ενέργειες
ΕΠΩΝΥΜΟ ………………………………………..
ΟΝΟΜΑ ……………………………………………
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ………………………………..
ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ………………………………..
Αρ. Μητρ. Συνεταιρισμού…. ………………………………………………./…………………………….
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ KIN. ………………………………
ΔΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ..........................................................................................................
EMAIL……………………………………………….
ΒΑΘΜΟΣ ………………………………………….
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ……………………………………..
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ……………………………………………………………………
ΜΕΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ……………………………………….
*ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ................................................
*ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ

