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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σε  Γ.Σ. των μελών του σωματείου Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου (Ν.Ο.Κ.) σύμφωνα με την 

απόφαση του υπ΄. Αριθ ΔΣ 25 της 26.Μαρτίου 2021 και το καταστατικό του Ομίλου. 

 ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 

Σύμφωνα με την σωματειακή νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα τους νόμους 4726/2020 , 

όπως το τροποποίησε το ν.2725/99, το άρθρο 45 του ν.4778/2021, αλλά  και το άρθρο 11 

(περί Γενικών Συνελεύσεων) του Καταστατικού του Ν.Ο.Κ., όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη του 

σωματείου μας, σε ΤΑΚΤΙΚΗ Aπολογιστική Γενική Συνέλευση, η οποία και θα διεξαχθεί στις 

εγκαταστάσεις του Ομίλου,  που βρίσκονται επί της Λεωφ.Ποσειδώνος (Β΄στάση Καλαμακίου-

Άλιμος) την Κυριακή 25 Απριλίου 2021 και ώρα 10.30 π.μ., με τα ακόλουθα θέματα 

ημερήσιας διάταξης: 

1. Εκλογή προέδρου και Γραμματέα Εργασιών της Γ.Σ.

2. Επικύρωση πρακτικών προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων, ήτοι της 
Εκλογοαπολογιστικής ΓΣ της 29/6/2020 και της έκτακτης Γ.Σ. 26/7/2020 για το 
ιδιοκτησιακό ζήτημα των εγκαταστάσεων του Ομίλου μας.

3. Ανακοίνωση ταμειακού (οικονομικού) απολογισμού προηγούμενης χρήσης ήτοι από

21/6/2020 έως 24/04/2021

4. Ανακοίνωση πεπραγμένων διοίκησης (διοικητικού απολογισμού) προηγούμενης

χρήσης ήτοι από 21/6/2020 έως 24/4/2021

5. Ανακοίνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη διαχείριση της απολογιζομένης

χρήσης, ήτοι από. 21/6/ 2020 έως 24/4/2021

6. Συζήτηση επί των οικονομικού και διοικητικού απολογισμών και δια ψηφοφορίας

λήψη απόφασης περί απαλλαγής ή μη του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκ των

ευθυνών τους.

7. Προϋπολογισμός έτους 2021. Ανακοίνωση και ψηφοφορία προς έγκρισή του.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της προβλεπόμενης στο καταστατικό απαρτίας (50%+1 των 

ταμειακώς εντάξει μελών) η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα 

και με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης, την Κυριακή 9 Μαΐου 2021 (λόγω του ότι η 

επόμενη Κυριακή 2 Μαΐου τυγχάνει αργία εξαιρετέα ως Κυριακή του Πάσχα) οπότε και θα 

τελεί σε απαρτία, ανεξαρτήτως αριθμού παρισταμένων μελών. 

Περαιτέρω σημειώνονται και τα εξής: 

Σελ 1 από 2 

Άλιμος 2 Απριλίου 2021 

Αρ πρωτ : 

Σελίδες 2 

mailto:info@nok.com.gr
http://www.nok.com.gr/


Α. Το ΔΣ θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για τη διεξαγωγή της Γ.Σ. διά ζώσης και με την 

αυτοπρόσωπη παρουσία κατά το δυνατόν περισσοτέρων μελών στο χώρο διεξαγωγής εντός 

των εγκαταστάσεων του Ομίλου μας. Για το λόγο αυτό και τοποθέτησε τη διεξαγωγή της περί 

το τέλος Απριλίου και ανεξάρτητα ότι η επαναληπτική Γ.Σ. δεν δύναται να διεξαχθεί Κυριακή 

του Πάσχα, αλλά την αμέσως επόμενη διαθέσιμη Κυριακή (9/05/2021) αποσκοπώντας στην 

ενδεχόμενη άρση των περιοριστικών μέτρων. Εάν, παρά ταύτα, αυτό δεν καταστεί δυνατόν 

λόγω τυχόν συνεχιζόμενων  μέτρων ης Πολιτείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας 

COVID19, τότε οι εργασίες της ΓΣ θα διεξαχθούν με ψηφιακή μορφή , όπως προβλέπει ο 

νόμος 4778/2021 (άρθρο 45) μέσω διαδικτυακού ιστότοπου που μπορεί να την υποστηρίξει.  

Προς τούτο θα σταλεί κατάλληλος σύνδεσμός (ηλεκτρονική πρόσκληση) στις ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις (e email) αλλά και στα κινητά τηλέφωνα των μελών εγκαίρως. Για το λόγο αυτό 

παρακαλούνται όσα μέλη δεν έχουν αποστείλει ηλεκτρονικές διευθύνσεις (email) στην 

γραμματεία του Ομίλου να το κάνουν άμεσα στην ηλεκτρονική δνση του ΝΟΚ 

(info@nok.com.gr)  

Β. Παρακαλούνται επίσης όλα τα μέλη να τακτοποιήσουν άμεσα τις οικονομικές, έναντι του 

Ομίλου υποχρεώσεις τους, από κάθε είδους συνδρομές . Σημειώνεται ότι το ΔΣ βάσει του 

νέου αθλητικού νόμου είναι υποχρεωμένο να αναρτήσει και κατάλογο δικαιούμενων 

συμμετοχής και ψήφου μελών (άρθρο 2 παρ.3 ν.4726/2020).  

Γ. Ανακοινώσεις, ενημερωτικό υλικό  και πληροφορίες για την δραστηριότητα του ομίλου 

αλλά και για την Γ.Σ.  θα αναρτώνται στο site του ομίλου www.nok.com.gr για την πλήρη 

πληροφόρηση  σας. 

Για το Δ.Σ. του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ    ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΛΕΩΠΑ 
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