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ΠΡΟΙΚΛΗΙΗ
ΠΗΝ 4ηΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΥΝΕΛΕΥΙΗ

ΤΩΝ ΙΥΝΕΤΑΙΡΙΠΩΝ ΤΟΥ Κοι.Ι.Π.Ε .• gιυ ΤΟ.Ψ.Υ. Απικής
«ΑΘΗΝΑ-ΕΛΠΙΙ»

Με την απόφαση του Δ.Σ. του ΚοιΣΠΕ«Αθηνά - Ελπίς» αρ. 28/28-02-2014 θέμα
30 και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Κ.Κ. Συνεταιριστές
του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.gOU ΤΟ.Ψ.Υ. Απικής με την επωνυμία ΙΆΘΗΝΑ-ΕΛΠΙΙ" στην 4η

Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα διεξαχθεί την 1η Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη
και ώρα 17:00 μμ στα γραφεία του ΚοιΣΠΕgOU ΤΟ.Ψ.Υ.Απικής «Αθηνά - Ελπίς»,
που βρίσκεται επί της οδού Παράσχου 23.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΙ
1. Ενημέρωση για την έως τώρα πορεία του ΚοιΣΠΕ80υ ΤΟ.Ψ.Υ.Απικής «Αθηνά -

Ελπίς».
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρικής χρήσης 01/01/2013 -

31/12/2013 μετά της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού
Συμβουλίου.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & του Εποπτικού Συμβουλίου
από κάθε ευθύνη από τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης.

4. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή εκπροσώπων στην Π.Ο.ΚΟΙ.Σ.Π.Ε..
7. Επικύρωση των αποφάσεων του Δ.Σ. περί της εννραφήτ; νέων μελών.
8. Έγκριση εσωτερικού κανονισμού εργασίας.

Οι Συνεταψιστές που επιθυμούν να θέσουν υποφηφιότητα για την εκλογή τους στα
όργανα διοίκησης του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.«Αθηνά - Ελπίς}), οφείλουν να αποστείλουν αίτηση
υποψηφιότηταο τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της
Γενικής Συνέλευσης.

Επιπρόσθετα οι συνεταιριστέτ που θα λάβουν μέρος στην 4η Τακτική Γενική
Συνέλευση του ΚοιΣΠΕ«Αθηνά - Ελπίς», θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα δελτία
Αστυνομικών ταυτοτήτων τους ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που θα
αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

Σε περίπτωση αντιπροσώπευσης κάποιου μέλους, από άλλο μέλος, απαιτείται
εξουσιοδότηση η οποία πρέπει να κατατεθεί στα νραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε., το
αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.



Κοιvωvικός Συvεταφισμός Περιορισμέvης Ευθύvης βου Το.Ψ.Υ. Ν. Απικής «Αθηvά - Ελπίς»

Σε περίπτωση μη απαρτίας η ΓεvικήΣυvέλευση θα συvέλθει μετά από 14 ημέρες,
τηv 15η ΑΠΡιλίου 2014 στον ίδιο χώρο και ώρα.

Αθήνα, 24.03.2014

Εκμέρους του Διοικητικού
Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

ικόλαος Αβραάμ


