ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αξιότιμα Μέλη του Συνεταιρισμού ,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, σε συνέχεια της δημοσιευθείσας από
25/2/2021Πρόσκλησης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατά την οποία θα λάβουν
χώρα και οι αρχαιρεσίες του Συνεταιρισμού, ενημερώνει τα Μέλη του, ότι οι υποψήφιοι
των εκλογών, που έχουν ήδη θέσει υποψηφιότητα είναι :
Για το Διοικητικό Συμβούλιο οι κ.κ. :
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΚΑΓΙΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΪΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΛΑΣΚΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΙΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΣΟΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
Για το Εποπτικό Συμβούλιο οι κ.κ. :
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΚΑΤΟΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνεταιρισμού που είναι αναρτημένο στην επίσημη
ιστοσελίδα του: https://www.genikipanelladiki.gr, τα Μέλη που επιθυμούν να
εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση και την ψηφοφορία πρέπει
οπωσδήποτε:


Na διαθέτουν ασφαλιζόμενο/α στο Συνεταιρισμό τα όχημα/τα τους,





να είναι απολύτως ενήμερα (*) και να τηρούν απαρέγκλιτα τους όρους
διακανονισμού αποπληρωμής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως των
οικονομικής και οιασδήποτε άλλης φύσεως υποχρεώσεων έναντι του
Συνεταιρισμού,
να έχουν αποπληρώσει ολοσχερώς ως την 31.12.2020 την αξία όσων
υποχρεωτικών και τυχόν προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων
αντιστοιχούν στο μέτρο συμμετοχής του ενός αντιπροσώπου ανά τρία (3)
ασφαλιζόμενα λεωφορεία οχήματα, του οποίο ο συνεταίρος πρόκειται να
κάνει τη χρήση , εφόσον στο συνεταιρισμό ασφαλίζει πλείονα του ενός
οχήματα

(*) Δεδομένης, της εξαιτίας του covid 19 διενέργειας φυσικής αλλά και ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας, και προκειμένου για την έγκαιρη προετοιμασία αυτής, συστήνεται σε όσα
Μέλη επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση , προκειμένου να γίνουν δεκτά
σε αυτήν και να μπορέσουν να ψηφίσουν, να αποπληρώσουν/ή και να ρυθμίσουν το
αργότερο έως την 10.3.2021 τυχόν οφειλόμενα ασφάλιστρα ή άλλου είδους οφειλές
προς το Συνεταιρισμό.
Με εκτίμηση,
Αθήνα, 3 Μαρτίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού
Σημαντική Ενημέρωση:
Επειδή κατά τη μέχρι σήμερα ροή πληροφόρησης μας, δεν προβλέπεται ότι θα υπάρξει
απαρτία κατά την Γενική Συνέλευση την 4η Μαρτίου και την επαναληπτική Γενική
Συνέλευση την 11η Μαρτίου 2021, αλλά θα λάβει χώρα κατά την Πέμπτη, 18 Μαρτίου
2021 και ώρα 10:00, με τη χρήση των πλέον πρόσφορων σύγχρονων ψηφιακών μέσων
απομακρυσμένης συμμετοχής των Μελών. Οπότε για τον καλύτερο διαδικτυακό
προγραμματισμό των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού, σας
παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις διευθύνεις e-mail, στις οποίες επιθυμείτε, να
παραλάβετε τον ηλεκτρονικό διαδικτυακό σύνδεσμο, για την είσοδο και συμμετοχή σας
στο διαδικτυακό περιβάλλον της Γενικής Συνέλευσης, έως και την προηγούμενη
εργάσιμη ημέρα από την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνελεύσεως και ώρα 16.00,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση : pa_gm@genpan.gr.

