ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαιτητών Πετοσφαίρισης Δυτικής Αττικής
και Πειραιά καλεί σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Καταστατικού του «Περί
Γενικών Συνελεύσεων» τα ταμειακώς εντάξει μέλη του να συμμετέχουν στην ετήσια
τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή
6 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 εξ αποστάσεως/με ηλεκτρονικά μέσα για όλα τα μέλη
μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Zoom, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23
παρ. 8 του Ν. 4712/2020, της υπ’ αριθμ. οικ. 72664/23-2-2021 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης (ΦΕΚ Τεύχος Β 719/24-2-2021) και του άρθρου 89 Ν. 4790/2021, με θέματα
ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
Διοικητικός Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου και έγκρισή του
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
Οικονομικός Απολογισμός και Προϋπολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου,
έγκρισή τους και απαλλαγή των μελών ΔΣ από κάθε ευθύνη
Τροποποίηση Καταστατικού ΣΥΔΠΕΔΑΠ – Προσαρμογή Καταστατικού στις
νέες διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας (Ν. 4726/2020)
Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΣΥΔΠΕΔΑΠ
Εκκαθάριση μητρώου μελών – Διαγραφή μελών με οικονομικές εκκρεμότητες
Διενέργεια επόμενων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων ΣΥΔΠΕΔΑΠ
Ανακήρυξη Επιτίμων Μελών

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα,
Κυριακή 6 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:30 με τον ίδιο τρόπο, εξ αποστάσεως/με
ηλεκτρονικά μέσα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων και χωρίς άλλη
πρόσκληση.
Τα μέλη που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην ΓΣ οφείλουν να τακτοποιηθούν
οικονομικά μέχρι και την 25η Μαΐου 2021. Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν
την ΓΣ, το ΔΣ θα καταρτίσει και θα δημοσιεύσει κατάλογο των μελών που έχουν
δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην ΓΣ.
Οδηγίες συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα θα είναι διαθέσιμες
στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.sydpedap.gr (λεπτομέρειες θα αποσταλούν
στους συμμετέχοντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Στην ίδια ιστοσελίδα θα
είναι διαθέσιμο το προτεινόμενο σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του
Συνδέσμου, καθώς και οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού.

Για το ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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