
 
                            

 

    

 

Πειραιάς  5/12/2020  

 
   

 

            

ΑΤΟΜΙΚΗ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΜΕΛΩΝ  

 

     Προσκαλούνται  τα  µέλη  της  Κυθηραϊκής  Αδελφότητας  Πειραιώς-

Αθηνών  σε  Ετήσια  Τακτ ική  και  Απολογιστ ική  Γενική  Συνέλευση ,  σύµφωνα  

µε  το  άρθρο  33 του  Καταστατ ικού  την  Παρασκευή  18 Δεκεµβρίου  2020 

και  ώρα  20:00’  και  σε  περίπτωση  µη   απαρτίας  την  Κυριακή  20 

Δεκεµβρίου   2020 και  ώρα  11:00’  

Η  συνέλευση  θα  πραγµατοποιηθε ί  µέσω  τηλεδιάσκεψης  λόγω  της  
πανδηµ ίας  και  σε  συνέχε ια  ακύρωσης  της  προγραµµατ ισµένης  από  20 

Μαρτίου  2020.  

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

 

1.  Εκλογή  Προεδρείου  Γενικής  Συνέλευσης .  
2.  Ανάγνωση  και  επικύρωση  των  πρακτ ικών  της  από  31 Μαρτίου  2019  

Γενικής  Συνέλευσης .  
3.  Παρουσίαση  του  έργου  που  πραγµατοποιήθηκε  και  ανάλυση  του  

απολογισµού  της  χρηµατ ικής  διαχε ίρ ισης  του  Διο ικητ ικού  Συµβουλίου  

της  Αδελφότητας   για  το  έτος  2019. 

4.  Ανάγνωση  έκθεσης  της  Εξελεγκτ ικής   Επιτροπής  για  το  έτος  2019  

5.  Ανάγνωση  και  έγκριση  προϋπολογισµού  χρηµατ ικής  διαχε ίρ ισης  του  

Διο ικητ ικού  Συµβουλίου  της  Αδελφότητας  για  το  έτος  2020. Συζήτηση  

επ ’  αυτού  και  ψηφοφορία  για  την  έγκριση  αυτού .  

6.  Άλλα  θέµατα .  

7.  Ψηφοφορία  των  µελών  της  Κυθηραϊκής  Αδελφότητας  για  την:  

α)  Έγκριση  ή  µη  του  έργου  και  απολογισµού  του  Διο ικητ ικού  

Συµβουλίου  για  το  διαχε ιρ ιστ ικό  έτος  2019. 

     β)  Εκλογή  νέας  Εξελεγκτ ικής  Επιτροπής  για  τη  χρήση  του  2020. 

      

Όσα  από  τα  µέλη  επιθυµούν  να  υποβάλουν  υποψηφιότητα  για  την  

Εξελεγκτ ική  Επιτροπή  θα  πρέπε ι  σύµφωνα  µε  το  καταστατ ικό  να  

υποβάλουν  σχετ ική  αίτηση  προς  το  ΔΣ  µέχρι  την  Τρίτη  15 

Δεκεµβρίου  2020  µέσω  emai l  στο:  kyth i ra ik i .adel fot i ta@gmai l .com 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  

Ø  Δικαίωµα  ψήφου  έχουν  τα  εγγραφέντα  προ  τριών  (3) µηνών  µέλη  τα  

οποία  ε ίναι  ταµε ιακώς  τακτοποιηµένα .  

Ø  Δικαίωµα  υποψηφιότητας  έχουν  τα  εγγραφέντα  προς  έξ ι  (6) µηνών  

µέλη  τα  οποία  ε ίναι  ταµε ιακώς  τακτοποιηµένα .  

 

 

 

 

 

 



 

Προϋποθέσε ις  συµµετοχής:  

 

1.  Δικαίωµα  συµµετοχής  έχουν  τα  µέλη  που  έχουν  τακτοποιήσε ι  τ ις  

συνδροµές  τους .  Η  συνδροµή  µπορεί  να  πληρωθεί  µέσω  Τραπέζης  

και  µέχρι  2 ηµέρες  πριν  την  Συνέλευση .  Η  ετήσια  συνδροµή  προς  

το  Σύλλογο  ανέρχεται  στα  δέκα  (10) ευρώ .   

2.  Λογαριασµός  Εθνικής  Τράπεζας  GR3101101900000019029615390 

αναγράφοντας  υποχρεωτικά  το  ονοµατεπώνυµό  του  καταθέτη .   

3.  Για  τα  µέλη  που  θα  έχουν  δικαίωµα  συµµετοχής  στη  Γενική  

Συνέλευση ,  θα  σταλε ί  σε  δεύτερο  χρόνο  και  πριν  τη  διεξαγωγή ,  

ε ιδ ικός  σύνδεσµός  ( l ink) για  την  εξ΄αποστάσεως  συµµετοχή .  

 

 

Για  το  Διο ικητ ικό  Συµβούλιο  

 
 

 

     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 

 

 
 

ΒΡΕΤΤΟΣ  ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ                           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ  


