Προσοτσάνη, 7 Μαΐου 2018

ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Προς: όλα τα μέλη μας.

Μ. Αλεξάνδρου 3 (κτήριο πρώην ΕΠΑ.Λ.)
Τ.Κ. 662 00 Προσοτσάνη Δράμας
Τηλ: 2522110205
Φαξ: 2522110208
E-mail: astikosynetairismos@gmail.com
www.prosotsani.gr (επιλέγεις τον Συνεταιρισμό στη δεξιά στήλη)

Θέμα: «Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. των μελών του Συνεταιρισμού»
Προσκαλείστε την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. στον όροφο του κτιρίου
όπου στεγάζεται το γραφείο του Συνεταιρισμού (στο πρώην Επαγγελματικό Λύκειο
Προσοτσάνης και παλαιότερα Γυμνάσιο) όπου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική
Γενική Συνέλευση των μελών του «Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δήμου
Προσοτσάνης». Επειδή δεν αναμένεται να υπάρξει η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία
κατά την πρώτη σύγκληση, αυτή θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή (20/5/2018) την
ίδια ώρα και τόπο και σε περίπτωση πάλι μη απαρτίας, αυτή θα γίνει τελικά με όσα μέλη
παραβρεθούν την Κυριακή 27 Μαΐου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο τόπο με τα
παρακάτω θέματα:
1) Έγκριση ισολογισμού - απολογισμού χρήσης έτους 2017.
2) Διαγραφές - εγγραφές μελών.
3) Ενημέρωση για την πορεία του Συνεταιρισμού - προτάσεις μελών.
Ο ισολογισμός - απολογισμός χρήσης έτους 2017 καθώς και το πρακτικό του Εποπτικού
Συμβουλίου αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του Συνεταιρισμού (www.prosotsani.gr
επιλέγεις τον Συνεταιρισμό στη δεξιά στήλη) προκειμένου όλα τα μέλη να λάβουνε γνώση.
Ακόμη, στον παραπάνω ιστότοπο υπάρχουν και άλλα σχετικά έγγραφα που ενδιαφέρουν τα
μέλη μας (καταστατικό, αιτήσεις εγγραφής & διαγραφής, ιδιωτικό συμφωνητικό
μεταβίβασης μερίδας, ονομαστική κατάσταση μελών, ανακοινώσεις κ.α.).
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό πρέπει όλα τα μέλη να είναι
ταμειακώς τακτοποιημένα δηλ. να έχουν καταβάλει το ποσό των 766,29 €. Σύμφωνα με τα
στοιχεία που διαθέτουμε, το χρηματικό ποσό που έχετε μέχρι σήμερα πληρώσει είναι:
………………………. ευρώ.
Συνεπώς, εάν έχετε καταβάλει: α) περισσότερα χρήματα θα συμψηφιστούν στο μέλλον
με την επόμενη εισφορά, β) λιγότερα χρήματα θα πρέπει να καταθέσετε τα χρήματα που
σας υπολείπονται, (εφάπαξ ή τμηματικά) με ονομαστική κατάθεση στην Τράπεζα
EUROBANK με αρ. λογ.: IBAN GR4702607670000860102757576 ή με μετρητά στον
ταμία του Συνεταιρισμού κ. Καλούμενο Σταύρο. Η Γ.Σ. με απόφασή της έχει δικαίωμα να
διαγράψει τα μέλη που αρνούνται να πληρώσουν τις εισφορές τους.
Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη, αφού θα γίνει ενημέρωση σχετικά με
την πορεία του Συνεταιρισμού.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Αραμπατζής Ιωάννης

Πασχαλίδου Δέσποινα

