ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Ν.Ο.Τ.Κ.

Π Ρ Ο ΣΚΛ Η Σ Η
Σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Ν.Ο.Τ.Κ.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση της 11/09/2015 και σύμφωνα
με το άρθρο 9 του Καταστατικού μας, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Ομίλου
θα γίνει την Κυριακή 27ης Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα των
εγκαταστάσεων του ομίλου στο Δέλτα Φαλήρου . Σε περίπτωση που δε θα υπάρξει απαρτία η
Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 4 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Κυριακή στις 11.00 π.μ. στον
ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία,
ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκόμενων μελών σύμφωνα με το άρθρο 10 του
καταστατικού.
Θέματα:
1. Εκλογή Προέδρου, δυο Γραμματέων και δυο ψηφολεκτών.
2. Διοικητικός και διαχειριστικός απολογισμός του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου από
01/10/2014 έως 30/09/2015.
3. Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4. Απόφαση της Γ. Σ. για έγκριση ή όχι του έργου του απερχομένου Δ.Σ.
5. Προϋπολογισμός έτους 01/10/2015

έως 30/09/2016 .

6. Παρουσίαση και τοποθέτηση των υποψηφίων για νέο Δ.Σ.
7. Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ., λοιπών οργάνων και αναπληρωματικών.
Η είσοδος στο χώρο της Γενικής Συνέλευσης θα επιτραπεί στα μέλη όπως ακριβώς
ορίζει το καταστατικό (άρθρο 8) δηλαδή σε όσα μέλη έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις προς τον Ν.Ο.Τ.Κ. μέχρι και τον προηγούμενο μήνα της Γ.Σ.
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Όσοι από τα μέλη με δικαίωμα ψήφου επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το
Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο πρέπει να
υποβάλλουν αίτηση, όπως ορίζει το άρθρο 12 του καταστατικού μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2015
και ώρα 19.00.
Μέλη με δικαίωμα ψήφου που απουσίασαν αδικαιολόγητα σε δυο συνεχείς Γενικές
Συνελεύσεις, διαγράφονται από το μητρώο μελών του Ν.Ο.Τ.Κ. Η αιτιολόγηση της απουσίας
πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών.
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Για το Δ.Σ. του Ν.Ο.Τ.Κ.
Ο Πρόεδρος
Παντελής Παυλίδης

Ο Γεν. Γραμματέας
Γιάννης Καλαρουτάκος
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