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ΠΡοΣ: οΛΑ ΤΑ ΠοΔοΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΜΑΣ
ΕΔΡΑΤοΥΣ

ΘΕΜΑ: «Σýγκληση τακτικÞò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò των αντιπροσd)πων _ 
των

Σωματεßων - Μελιßν τηò Ε.Π.Σ. Αιτωλοακαρνανßαò».

Κýριε Πρüεδρε,
¸χονταòυπüιβη:
Το Ν.4726 /2020,
Το Ν.490Β /2022.
Το καταστατικü τηò Ενþσεωò.
Το καταστατικü τηò Ε.Π.Ο.

Την με αριθμü 35/22-04-2022 απüφαση του Διοικητικοý Συμβουλßου τηò ¸νωσηò,

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Την τακτικÞ ΓενικÞ ΣυνÝλευση των αντιπροσþπων των σωματεßων - μελþν τηò Ε.Π.Σ.

Αιτωλοακαρνανßαò στιò 17 ΙΟΥΝΙΟγ 2022,ημÝρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ καιιüρα 18:00, σε αßθουσα
του ενωσιακοý γηπÝδου «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ», με τα παρακÜτω θÝματα ημερÞσιαò
διÜταξηò:
\. ΕκλογÞ γραμματÝα ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò.
2. Επικýρωση των πληρεξουσßων των αντιπροσþπων των σωματεßων.
3. ¸κθεση διοιιαlτικοý απολογισμοý, περιüδου 202º-2022,
4. ¸γκριση διοιια,lτικοý απολογισμοý,περιüδου Ζ021-Ζ022.
5, ¸κθεση οικονομικοý απολογισμοý, Ýτουò 2Ο2º.
6. ¸κθεση ΕξελεγκτικÞò Επιτροτη]ò.
7. ¸γκριση οικονομικοý απολογισμοý, Ýτουò 2021.
Β: ¸γκριση προýπολογισμοý Ýτουò Ζ023,
9. ΕκλογÞ δýο [2) μελþν ΕφορευτικÞò ΕπιτροπÞò καθþò και δýο (2J αναπληρωματικþν.
10. ΔιαγραφÞ σωματεßων, βÜσειτου Üρθρου 27 παρ.4 του Κ.Α.Π.
11. Αρχαιρεσßεò για την ανÜδειξη νÝου Διοιια,lτικοý Συμβουλßου, αναπληρωματικþν μελþν

Δ.Σ., ΕξελεγκτικÞò ΕπιτροττÞò και αναπληρωματικþν μελιüν Ε.Ε.

Τα σωματεßα-μÝλη, πρÝπει να καταθÝσουν στα γραφεßα τηò Ενþσεωò μÝχρι και την
14-6-2022 και απü þρα 09:00 Ýωò ].3:00 και απü 17:00 Ýωò 19:00 (Üρθρο 21_ παρ, 3

Καταστατικοý), το ειδικü πληρεξοýσιο Ýγγραφο, Ýτm:πο του οποßου σαò αποστÝλλουμε. Η
κατÜθεση γßνεται δεκτÞ και με e-mail μÝσα στιò παραπÜνω προθεσμßεò.

Οι υποδεßξειò υποι|τηφßων γßνονται δεισÝò μÝχρι και την 12-6-2022 και απü þρα 10:00
Ýωò 13:00 [Üρθρο 30 παρ. 3 εδ. α' Καταmατικοý). Η κατÜθεση γßνεται δεκτÞ και με e-mail

μÝσα στιò παραπιßγω προθεσμßεò.
Με την ßδια απüφαστι του Διοιιαlτικοý Συμβουλßου, ο χρüνοò τηò ψηφοφορßαò ορßζεται

σε εξÞντα (60J λεπτÜ [Üρθρο 30 παρ. 5 ΚαταστατικοýJ,



Σε περßπτωση που δεν υπÜρχει απαρτßα, εφαρμüζονται οι διατÜξειò του Üρθρου 27
παρ. 2 του Καταστατικοý τηò Ε,Π.Σ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ και η τακτικÞ ΓενικÞ ΣυνÝλευση
επαναλαμβÜνεται την ßδια ημÝρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΝI'Ο¾ 2Ο22 και þρα 19:00, στον ßδιο
τüπο και με τα ßδια θÝματα ημερÞσιαò διÜταξηò, βρßσκεται δε σε απαρτßα, ανεξÜρτητα απü τον
αριθμü των σωματεßων-μελþν που εßναι παρüντα σε αυτÞ και χωρßò νÝα πρüσκληση,

Σαò τονßζουμε επßσηò. üτι ο εξουσιοδοτημÝνοò εκπρüσωποò του σωματεßου,
πρÝπει να φÝρει μαζß του αστυνομικÞ ταυτüτητα. για την ταυτοποßηση των στοιχεßων
του (Üρθρο 29 παρ. 2 καταστατικοý). Οι εκπρüσωποι των σωματεßων θα πρÝπει να
πληροýν τουò üρουò του ισχýοντοò υγειονομικοý πρωτοκü}λου.

θÝματα Ýξω απü την ημερÞσια διÜταξη δεν συζητοýνται.
Ο διοικητικüò και οικονομικüò απολογισμüò καθþò και ο προýπολογισμüò, σαò

αποστÝλλονται συνημμÝνα με C.D.-

ο ο ΓΕΝ.

ΠΑΝ ΑΘΑΝ.Φ*


