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Θέμα: Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση  
 
 

 Το Δ.Σ. της Ελληνικής Λέσχης Ισπανικού Τιμπράδο – Ε.Λ.Ι.Τ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 

καταστατικού της, προσκαλεί όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη στην Τακτική Γενική Συνέλευση 

(Γ.Σ.) η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10.30, επί της οδού Σάμου 

58, Αθήνα 104 39 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης. 

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 

 

1. Οικονομικός Απολογισμός – Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής 2019  
2. Έκθεση Πεπραγμένων – Διοικητικός Απολογισμός 2019 
3. Προγραμματισμός δράσεων 2020 – Προτάσεις μελών και Δ.Σ. 
4. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.),  

Αντιπροσώπων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας (ΠΟΟ). 

 

 Υποψηφιότητες για το Δ.Σ. για την Ε.Ε. και για τους Αντιπροσώπους στην ΠΟΟ θα υποβάλλονται στο 

Δ.Σ. της Ε.Λ.Ι.Τ., μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γ.Σ. εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, εκτός των μελών της 

εφορευτικής επιτροπής, στα οποία προ της εκλογής τους γίνεται αυτό γνωστό. Ίδια μέλη δεν μπορούν να 

είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι για δύο όργανα (Δ.Σ. και Ε.Ε.) ενώ μπορούν να είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι 

για το Δ.Σ. και για Αντιπρόσωποι στην ΠΟΟ ή για την Ε.Ε. και για Αντιπρόσωποι στην ΠΟΟ. 

 

 Στην περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί χωρίς άλλη ανακοίνωση στον ίδιο 

τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, με τα ίδια θέματα και θεωρείται ότι βρίσκεται σε 

νόμιμη απαρτία όποιος και αν είναι ο αριθμός των παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων μελών. 

 

 Με την ευχή η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει για το καλύτερο της Ε.Λ.Ι.Τ., του Timbrado και της 

καναρινοφιλίας, σας καλούμε να συμμετάσχετε όλοι ενεργά πάντα σε κλίμα καλής συνεργασίας και με 

ομαδικό πνεύμα. 

Με Εκτίμηση 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ  

  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Αθήνα, 11-01-2020 
ΑΠ: 1 

 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
 

Προς: Όλα τα μέλη της Ε.Λ.Ι.Τ. 


