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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2020 
ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 

 

15 Ιανουαρίου 2020 

Συνάδελφοι - Συναδέλφισσες 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας 
Λέσβου «Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ» σε συνεδρίασή του την 03 Ιαν 2020, αποφάσισε και 
 

ΚΑΛΕΙ 
 

την Παρασκευή 07 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00 στην Λ.Ε.Θ. Μυτιλήνης, τα 
μέλη της Ένωσης στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 11 

του Καταστατικού και με θέματα: 
 
  1. Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου  

  2. Έγκριση Ισολογισμού διαχειριστικής περιόδου 10/06/2019 – 31/12/2019.  

  3. Έγκριση προϋπολογισμού 2020.     

  4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη 

για την οικονομική διαχείριση. 

          5. Ενημέρωση των παρευρισκόμενων μελών για τις δράσεις της Ομοσπονδίας 

και ανοιχτή συζήτηση με προτάσεις για θέματα που τους απασχολούν. 

 

Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης στον ίδιο χώρο, θα ακολουθήσει κοπή της 

Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας. 

 

Τονίζεται ότι η παρουσία σας κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη, σε περίπτωση δε 

απουσίας σας μπορείτε σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, να εκπροσωπηθείτε 

από έτερο παρόντα στην αυτή γενική συνέλευση, με έγγραφη εξουσιοδότησή σας, 

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, η οποία θα παραδοθεί 

στον Πρόεδρο του Δ,Σ πριν την έναρξη της ΓΣ. 

 

                                ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ) 

 
Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ.’ αριθμ. 28/2019 

Διαταγή του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης, καταχωρημένη στο 

αναγνωρισθέντων Βιβλίων σωματείων του Πρωτοδικείου 

Μυτιλήνης με αύξοντα αριθμό μητρώου 1403 / 2019.   

ΑΦΜ. 996959535  Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης. 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.espeeles.gr 

Email: espeeles@gmail.com 

 

http://www.espeeles.gr/
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Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μελών, θα σας κοινοποιηθεί 
έγκαιρα ο χώρος και η ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης. 

 
Η Ένωση καλεί όλους τους συναδέλφους με τις οικογένειες τους , να δώσουν το παρών και να 
τιμήσουν με την ενεργή παρουσία τους το έργο που επιτελεί η Ένωση μας. 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

               Πρόεδρος                                                                       Γεν. Γραμματέας 
 

   Χαραλαμπέλλης Ευστράτιος                                                 Θεόδωρος Κουτσίδης 
             Υπλγός (ΤΔ)                                                                        Τχης (ΑΠΒ) 


