
 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

των µελών του Οικοδοµικού Συνεταιρισµού Λογιστών Συν.Π.Ε.  

της 20ης Απριλίου 2016 

 
Σήµερα, 20 Απριλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 4:30 µ.µ., στην αίθουσα της Ένωσης 
Ελλήνων Χηµικών, Κάνιγγος 27, 6ος όροφος, συνήλθαν τα µέλη του Οικοδοµικού 
Συνεταιρισµού Λογιστών σε τρίτη έκτακτη Γενική Συνέλευση µετά από πρόσκληση του 
Διοικητικού Συµβουλίου, επαναληπτική αυτής της 13ης Απριλίου 2016, η οποία 
µαταιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας. 
Στην αρχή της Γενικής Συνέλευσης η Πρόεδρος του Δ.Σ. ανακοινώνει ότι αυτή 
συγκαλείται σύµφωνα µε το Καταστατικό του Συνεταιρισµού και το Νόµο, ότι τηρήθηκαν 
όλες οι προβλεπόµενες διατυπώσεις για τη σύγκλησή της (αποστολή προσκλήσεων σε 
όλα τα µέλη, κοινοποίηση στο ΥΠΕΧΩΔΕ, στο Ειρηνοδικείο Αθήνας και στο Δήµο 
Κρανιδίου – Δηµοτικό Διαµέρισµα Διδύµων, δηµοσίευση σε µία ηµερήσια εφηµερίδα) και 
ότι βρίσκεται σε απαρτία µε όσα µέλη παρίστανται (32 µέλη), διότι είναι τρίτη 
επαναληπτική της µαταιωθείσας της 6-4-2016 και της 13-4-2016, οι οποίες δεν είχαν 
απαρτία. 
Στη συνέχεια καλεί τη Γ.Σ. να εκλέξει τον Πρόεδρό της. Προτείνεται και εκλέγεται 
οµόφωνα ο Λεονάρδος Τηνιακός, ο οποίος ευχαριστεί τα µέλη της Γ.Σ. για την εκλογή 
του. 

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. προτείνει την εκλογή δύο πρακτικογράφων 
Εκλέγονται οµόφωνα πρακτικογράφοι η Σοφία Σταυροπούλου και ο Λεονάρδος 

Τηνιακός.  
Στη συνέχεια διαβάζει την ηµερήσια διάταξη, η οποία έχει ως εξής: 

Θέµατα  της  Γενικής  Συνέλευσης :   

1. Ενηµέρωση για τα θέµατα που απασχολούν τον συνεταιρισµό, ήτοι: η εξέλιξη του 
θέµατος της εναρµόνισης του καταστατικού και η υπογραφή των µεταβιβαστικών 
συµβολαίων 
2. Παράταση της θητείας του Δ.Σ και µετάθεση της ηµεροµηνίας των αρχαιρεσιών. 

Κατόπιν αυτών, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. καλεί την Πρόεδρο του Δ.Σ. η οποία αφού 
έλαβε τον λόγον, και αφού έκανε απολογισµό δράσης του Δ.Σ., εξήγησε τον σκοπό της 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ενηµέρωσε τα µέλη ότι επειδή η εναρµόνιση του 
καταστατικού, δεν έχει ακόµη επιτευχθεί, µε συνέπεια α) να µην µπορούµε να προβούµε 
στην σύνταξη και υπογραφή των µεταβιβαστικών συµβολαίων, β) να µην µπορούµε να 
προβούµε σε δεύτερη κλήρωση  για τα αδιανέµητα οικόπεδα και γ) να µην µπορούµε να 
συγκαλέσουµε την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και να προβούµε σε αρχαιρεσίες. 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας υποβάλλονται 
ερωτήσεις από τα παριστάµενα µέλη του Συνεταιρισµού σχετικές µε τα πιο πάνω θέµατα 
και δίνονται οι απαραίτητες εξηγήσεις από τα µέλη του ΔΣ. 

Αφού δόθηκαν οι απαραίτητες απαντήσεις στα ερωτήµατα που τέθηκαν από 
τους παρόντες, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έθεσε το θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης σε φανερή ψηφοφορία από την οποία προέκυψε ότι αποφασίσθηκε οµόφωνα 
και εγκρίθηκε η παράταση ισχύος του παρόντος Διοικητικού Συµβουλίου µέχρι την 31-
12-2016.  
       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Γ .Σ .                   ΟΙ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ                


