ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αριθ. Πρωτ. 29811/ZA/σβ
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Π Ρ Ο Σ Τις
Εταιρείες-Μέλη του ΣΑΤΕ

ΘΕΜΑ:

Πρόσκληση για την Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του
Συνδέσµου.

Σύµφωνα µε το Άρθρο 24 του Καταστατικού του Πανελλήνιου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών - ΣΑΤΕ
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ:
Α. Προσκαλεί τις Εταιρείες - Μέλη του Συνδέσµου σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που
θα γίνει την Τετάρτη 16/3/2016 και ώρα 11:00 στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΑΤΕ. Για την απαρτία
απαιτείται παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον του όλου αριθµού των οικονοµικά
τακτοποιηµένων τακτικών µελών του Συνδέσµου.
Σε περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση θα
επαναληφθεί την Τετάρτη 23/3/2016 στον ίδιο τόπο και ώρα. Για την απαρτία κατά τη δεύτερη αυτή
συνεδρίαση απαιτείται παρουσία του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον του όλου αριθµού των
οικονοµικά τακτοποιηµένων τακτικών µελών του Συνδέσµου.
Σε περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας και κατά τη δεύτερη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση θα
επαναληφθεί την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 και ώρα 11:00 π.µ. στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ
(Πανεπιστηµίου 52, Αθήνα). Για την επίτευξη απαρτίας κατά την τρίτη αυτή συνεδρίαση αρκεί
οποιοσδήποτε αριθµός παρόντων οικονοµικά τακτοποιηµένων τακτικών µελών του Συνδέσµου.
Β. Καθορίζει τα ακόλουθα θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης:
1. Εκλογή Προέδρου και Γραµµατέα της Γενικής Συνέλευσης και δύο ψηφολεκτών.
2. Λογοδοσία ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµένα έτους 2015. Εκτιµήσεις εξελίξεων για το
άµεσο µέλλον από τον Πρόεδρο κ. Ζαχαρία Αθουσάκη.
3. Έκθεση πεπραγµένων από τον Γενικό Γραµµατέα κ. ∆ηµήτριο Κωνσταντινίδη.
4. Οικονοµικός απολογισµός έτους 2015 και προϋπολογισµός έτους 2016 από τον Ταµία κ.
Εµµανουήλ Βράιλα.
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 1.1.2015 – 31.12.2015.
6. Συζήτηση επί διαφόρων άλλων θεµάτων του κλάδου (Εξελίξεις επί των σχεδίων νόµων για τις
∆ηµόσιες Συµβάσεις, Μητρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων κλπ.).
Γ. Εκπροσώπηση Εταιρειών – Μελών κατά τη Γενική Συνέλευση.
Οι εταιρείες εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ισχύοντος
καταστατικού (βλ. και επισυναπτόµενο Υπόδειγµα για τις Α.Ε.). Οι νοµιµοποιήσεις εκπροσώπων
είτε κατατίθενται στη Γραµµατεία της Συνέλευσης είτε στέλνονται µε fax στον Σύνδεσµο (2103824540) µέχρι το πρωί της ηµέρας διεξαγωγής της Γ.Σ.
Ζητείται από τις εταιρείες – µέλη που δεν έχουν ακόµη εξοφλήσει τις οικονοµικές τους οφειλές
να τακτοποιήσουν άµεσα τις οφειλές τους στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσµου, ώστε να µπορούν
να µετάσχουν στην εν θέµατι Γενική Συνέλευση. Οικονοµικά τακτοποιηµένα τακτικά µέλη του
Συνδέσµου, θεωρούνται τα µέλη που έχουν εξοφλήσει τις συνδροµές τους µέχρι και το πρώτο (1ο)
εξάµηνο του 2016.
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