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Αγαπητά Μέλη,
Μεττά τον αιφνίδ
διο θάνατο του
τ Γενικού Γραμματέα ΔΣ
Δ Συλλόγου
υ, Παναγιώτηη Χουδαλάκη
η και
λόγω
ω ελλείψεωςς αναπληρω
ωματικών μελλών, προκηρ
ρύσσουμε έκτακτη Γενικκή Συνέλευσ
ση με
σκοπ
πό τις αρχαιιρεσίες για την εκλογή εννός τακτικού
ύ μέλους καιι 2 αναπληρω
ωματικών μεελών
για ττο ΔΣ του Συ
υλλόγου μας.
Η έκκτακτη Γενική Συνέλευση
η θα διεξαχθθεί την 20/9//2014 ημέρα
α Σάββατο κα
αι ώρα 15:30
0 στο
Δημ
μοτικό Στάδιο
ο Μαλεσίναςς.
Οι υ
υποψηφιότηττες θα πρέπ
πει να υποβλληθούν μέχρι την 9/9/20
014 με έγγρα
αφη δήλωση
η των
ιδίω
ων των υποψ
ψηφίων ή με έγγραφη πρρόταση τριώνν τουλάχιστο
ον μελών, εχχόντων δικαίίωμα
ψήφ
φου, οι οποίο
οι μπορούν να
ν προτείνου
υν ανά ένα μόνο
μ
υποψήφιο.
Ο Συ
υνεταιρισμό
ός μας, μετά από την μα
ακροχρόνια κακοδιαχείρ
ριση των χρηημάτων μας, την
κακο
οσυντήρηση
η των υποδ
δομών μας καθώς κα
αι την επιβεβλημένη εεναρμόνιση του
κατα
αστατικού το
ου σύμφωνα
α με τον Ν. 11667/86, διέέρχεται μία δύσκολη
δ
περρίοδο. Η ενεεργός
συμ
μμετοχή όλωνν μας είναι αναγκαία,
α
διιότι με τις δικκές μας προσ
σπάθειες θα
α βγούμε από
ό την
κρίσ
ση.
Βάσ
σει των ανωττέρω, η συμμ
μετοχή όλωνν μας στην έκτακτη Γενικκή Συνέλευσση του Συλλό
όγου,
καθώ
ώς και η υπο
οβολή των υποψηφιοτήττων κρίνεταιι αναγκαία, όσον
ό
ποτέ άλλλοτε.
Για το Δ
Διοικητικό Συ
υμβούλιο
Ο Πρόεδροςς
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