Δελτίο Τύπου 58 (Αρχαιρεσίες)

Αγαπητά μας Μέλη,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου στη Συνεδρίασή του 3.4.13 αφού έλαβε υπόψη, σύμφωνα με το υπ΄
αριθμ.1074/7/16.2.2007 Καταστατικό του:
Τα άρθρα 6, 7, 8 και την απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης υπ΄ αριθμ. 6/15.1.2012,
προκειμένου να πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες την περίοδο του Πάσχα 2013.
Α π ε φ ά σ ι σ ε:

1.
Την πραγματοποίηση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στο Συνετί στο χώρο του
Μουσείου την 03/05/2013 και επειδή δεν προβλέπεται απαρτία, οριστικά η Γενική Συνέλευση
θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή 10 Μαϊου 2013 και ώρα 11.00. - στον ίδιο χώρο
με θέματα:
Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός - Λογοδοσία
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής .
Αρχαιρεσίες για εκλογή 3 μελών για το νέο ΔΣ ,2 αναπληρωματικών για το ΔΣ, 3
μελών για την Εξελεγκτική Επιτροπή και ενός αναπληρωματικού για την Εξ. Επιτροπή.

1.
Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν τα μέλη που είναι γραμμένα μέχρι 03/04/2013
στο Σύλλογο και είναι ταμειακά ενήμερα.
2.
Η υποβολή των υποψηφιοτήτων πρέπει να γνωστοποιηθεί έγγραφα στη Γραμματέα
του Συλλόγου κα Μαριογκούλα Τηνιακού μέχρι 25/4/2013 το αργότερο.
3.
Δικαίωμα ψήφου στις ως άνω αρχαιρεσίες έχουν όσα μέλη μας είναι ταμειακά
ενήμερα και για το έτος 2013, ή θα φροντίσουν μέχρι την ημερομηνία των εκλογών
{10/05/2013} να εξοφλήσουν στην Ταμία κα Σμαρούλα Κουρτέση-Βιδάλη την όποια
εκκρεμότητα.

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στις κορυφαίες Δημοκρατικές διαδικασίες του Συλλόγου
μας, με την επισήμανση ότι από τη μέχρι τώρα 3ετή θητεία μας ,βγαίνει αβίαστα το
συμπέρασμα ότι οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις για την όντως πετυχημένη πορεία ενός
Συλλόγου είναι η άριστη συνεργασία των μελών του, η κατανόηση ,η σύμπνοια και η διάθεση

1/2

Δελτίο Τύπου 58 (Αρχαιρεσίες)

ελεύθερης ώρας για προσφορά υπηρεσίας στα δρώμενα.

Με την ευκαιρία γνωρίζουμε στα μέλη και τους φίλους μας ότι την ίδια ημερομηνία, ημέρα
του πανηγυριού της Ζωοδόχου Πηγής του χωριού μας, θα διατηρήσουμε το έθιμο και θα
πραγματοποιήσουμε αρτοκλασία στον εορτάζοντα Ιερό Ναό μας περί ώρα 10.00 ,μετά το
πέρας της οποίας θα δεξιωθούμε τους παρευρισκόμενους στον προαύλιο χώρο του Ναού.

ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κ. ΛΙΟΠΥΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΤΗΝΙΑΚΟΥ
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