Πρακτικά Γενικής και Εκλογικής Συνέλευσης
του Προσφυγικού Σωματείου «Η ΚΟΝΤΕΑ»
που έγινε στις 14.11.2021 στο «Σπίτι της Κοντέας» στη Λάρνακα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Στις 14 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στο «Σπίτι της Κοντέας» στη Λάρνακα η Γενική Εκλογική
Συνέλευση του Προσφυγικού Σωματείου «Η ΚΟΝΤΕΑ».
Το προεδρίο αποτελείται από τους: Ανδρέας Πατσιάς (πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου),
Χαραλαμπία Αναστάση Πατσιά (γραμματέα) και Νίκο Λάρκο (ταμία)
Μέχρι τις 10:00 π.μ. δεν αποτελέστηκε απαρτία ( 50% + 1 Μέλη )
Εδόθη παράταση 30΄ και προσήλθαν 31 Μέλη.
Η Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της στις 10:45 π.μ. και εξέτασε τα θέματά της, ως εξής:
Θέμα 1. Ο πρόεδρος του Σωματείου Αντρέας Πατσιάς, διάβασε την Έκθεση Πεπραγμένων του
Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας στους παρευρισκόμενους Κοντεάτες. (επισυνάπτεται).
Θέμα 2. Ο πρόεδρος του Ομίλου Πολιτιστικής Κληρονομιάς κύριος Χαράλαμπος Περικλέους προέβη
σε ενημέρωση δραστηριοτήτων του Ομίλου για την περίοδο 2018 – 2021.
Θέμα 3. Ο ταμίας κ. Νίκος Λάρκος διάβασε και ανέλυσε τον εξελεγμένο Γενικό Ισολογισμό του
Σωματείου
- Έγινε διευκρίνιση για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων
- Έγινε διευκρίνιση για το λόγο που χρειάστηκε να ζητηθεί επίσημη γνωμάτευση από τον δικηγόρο
κ. Νίκο Κλεάνθους.
Ομόφωνα η Γενική συνέλευση
(Επισυνάπτονται).

ενέκρινε

τα

πεπραγμένα και τον Γενικό

Ισολογισμό.

Ομόφωνα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον επαναδιορισμό του ελεγκτή κ. Θωμά Στυλιανίδη για το 2021
και όρισε την αμοιβή του σε εκατό Ευρώ ( €100 ).
-Προτάθηκε από τον κ. Ανδρέα Πατσιά να γίνει επαναδιορισμός του κύριου Στυλιανίδη για την επόμενη
τριετία. Ο κύριος Νίκος Λάρκος αντιπρότεινε για αποφυγή τυχόν μη διαθεσιμότητας του ελεγκτή στα
επόμενα έτη να παραμείνει ως έχει και να επαναδιορίζεται χρονιαία.
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση έληξε στις 11:54.
Το προεδρείο απεχώρησε αφού πρώτα κάλεσε τα Μέλη να εκλέξουν τρία Μέλη εξ εκείνων που δεν
προτίθενται να υποβάλουν υποψηφιότητα για να αποτελέσουν την Εκλογική Επιτροπή η οποία θα
αναλάβει τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
για την επόμενη τριετία.

Β) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:
Τα Μέλη εξέλεξαν τριμελή Εκλογική Επιτροπή που ανέλαβε τη διαδικασία εκλογής νέου Διοικητικού
Συμβουλίου για τα επόμενα τρία χρόνια αποτελούμενη από τους κάτωθι:
Τάκης Χρίστου (Πρόεδρος)
Μιχάλης Σορόκκος και Ανδρέας Πίτσιακκος (μέλη).
Υποβλήθηκαν οι πιο κάτω υποψηφιότητες:
- Χαράλαμπος Περικλέους προτείνει ο Νίκος Λάρκος
- Ανδρέας Πατσιάς προτείνει ο Πέτρος Αναστασίου
- Πέτρος Αναστασίου προτείνεται από το Σέργιο Σεργίου
- Σέργιο Σεργίου προτείνει ο Πέτρος Αναστασίου
- Μαρίτσα Πιερή υπέβαλε υποψηφιότητα
- Μιχάλη Πατσιά προτείνει η Δώρα Πίτσιακκου
- Γιώργος Μαλακουνίδης προτάθηκε από Χαράλαμπο Περικλέους
- Γεώργιος Γεναγρίτης από τον Ανδρέα Πατσιά
- Διονύση Καπιτζή προτείνει η Δώρα Πίτσιακκου
- Δώρα Πίτσιακκου προτάθηκε από τον Μιχάλη Πατσιά
- Πιερής Έλληνας από τον Χαράλαμπο Περικλέους
- Πέτρος Γιάλλουρος από τον Χαράλαμπο Περικλέους
- Νίκος Λάρκος προτείνεται από το Σέργιο Σεργίου
- Γεώργιο Πιερή προτείνει η Δώρα Πίτσιακκου
- Χαραλαμπία Πατσιά προτάθηκε από τον Πέτρο Αναστασίου
- Θεοφανώ Παναγή προτάθηκε από το Νίκο Λάρκο
- Δέσποινα Πατσιά από το Μιχάλη Πατσιά
Όλοι εκλέγωνται.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους 17 πιο πάνω, θα καταρτιστεί σε σώμα κατά την
πρώτη του συνεδρία που ορίστηκε για την Τετάρτη 24/11/2021 , ώρα 7:30 μ,μ, στο γραφείο του
Σωματείου μας στο Συνοικισμό Δρομολαξιάς.
Τέλος ο πρόεδρος της Εκλογικής Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της.
Ακολούθησε δεξίωση για όλους τους παρευρισκόμενους.
Η όλη εκδήλωση έληξε στις 1:30 μ.μ.

