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Θέµα: «Σύγκληση Γ.Σ. των µελών του Συνεταιρισµού»
Την Κυριακή 30 Μαρτίου 2014 και ώρα 10.30 π.µ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του ∆ήµου Προσοτσάνης (αύλιο χώρο του πρώην Επαγγ. Λυκείου & της Φιλαρµονικής
Προσοτσάνης) θα πραγµατοποιηθεί η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των µελών του
«Αστικού Οικοδοµικού Συνεταιρισµού ∆ήµου Προσοτσάνης Συν. Π.Ε.» µε τα
παρακάτω θέµατα:
1) Έγκριση ισολογισµού - απολογισµού χρήσης έτους 2013.
2) Τροποποίηση του καταστατικού (σύµφωνα µε ν.4030/2011 & ν.4067/2012).
3) ∆ιαγραφές - εγγραφές µελών.
4) Ενηµέρωση για την πορεία του Συνεταιρισµού - προτάσεις µελών.
Ο ισολογισµός - απολογισµός χρήσης έτους 2013 θα αναρτηθεί έγκαιρα στο διαδίκτυο
µέσα από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Προσοτσάνης στο: www.prosotsani.gr (επιλέγεις τον
Συνεταιρισµό στη δεξιά στήλη) προκειµένου όλα τα µέλη να λάβουνε γνώση. Ακόµη, στον
παραπάνω ιστότοπο έχει αναρτηθεί το παλαιό και το υπό έγκριση νέο καταστατικό του
Συνεταιρισµού, η λίστα των σηµερινών µελών (πριν τις υπό έγκριση διαγραφές-εγγραφές),
καθώς και κάθε άλλο έγγραφο ή ανακοίνωση προς τα µέλη.
Σας υπενθυµίζουµε, εάν δεν το έχετε ήδη πράξει, την υποχρέωσή σας για την
οικονοµική τακτοποίηση (σε µηνιαίες δόσεις των 50 € µέχρι συµπληρώσεως του ποσού της
µερίδας που σήµερα είναι 766,29 € στον Ταµία του Συνεταιρισµού κ. Καλούµενο Σταύρο,
στο κατάστηµα γεωργικών φαρµάκων έναντι βενζινάδικου ∆έρα BP στην Προσοτσάνη ή
για τους διαµένοντες εκτός Προσοτσάνης µε ονοµαστική κατάθεση στο Ταχυδροµικό
Ταµιευτήριο BIC: GPSBGRAA αρ. λογ.: IBAN GR660962100000000089521578-1 ή µε
ταχυδροµική επιταγή στο όνοµα του Ταµία) καθώς και για όλα τα µέλη την προσκόµισηαποστολή σε φωτοτυπία την ταυτότητά τους µε αναγραµµένα επάνω το ΑΦΜ, τα τηλέφωνα
επικοινωνίας (σταθερό, κινητό), το επάγγελµα και το e-mail (αν υπάρχει) προς
συµπλήρωση του αρχείου µελών.
Τέλος, σας ενηµερώνουµε ότι το ∆.Σ. προκήρυξε δηµόσια στις 20-1-2014 τις αδιάθετες
µερίδες που προέκυψαν από διαγραφές µελών, µε καταληκτική ηµεροµηνία αποδοχής
αιτήσεων την 20η Μαρτίου 2014, για όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν. Η αίτηση και η
ανακοίνωση είναι αναρτηµένες στον παραπάνω ιστότοπο του Συνεταιρισµού.
Η παρουσία όλων των µελών κρίνεται απαραίτητη, αφού θα γίνει ενηµέρωση σχετικά µε
την πορεία του Συνεταιρισµού. Συγκεκριµένα, για τη χωροταξική µελέτη αναµένουµε
απάντηση από το Υπουργείο ΠΕΧΩ∆Ε σχετικά µε την έκταση που αυτή θα καλύψει, η
προετοιµασία των τευχών διακήρυξης, ο τρόπος χρηµατοδότησής της, κ.α.
Για το ∆.Σ.
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