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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης – Εκλογές 
του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Εσωτερικού Κανονισμού του Τμήματος Εταιρειών της 
Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
(ΠΕΔΜΕΔΕ) και απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, της  01-09-2014 καλούνται τα μέλη 
του Τμήματος Εταιρειών σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέματα : 
 
1. Λογοδοσία Διοικούσας Επιτροπής   έως 30-09-2014 
2. Έγκριση πεπραγμένων και οικονομικού  απολογισμού έως 30-09-2014 
3. Ανακοινώσεις 
4. Διεξαγωγή εκλογών 
 
Η Γενική Συνέλευση αυτή θα γίνει στην Αθήνα, στην αίθουσα Αντιπροσωπείας της 
Ένωσης (οδός Ασκληπιού 23 – 6ος όροφος), στις 26  Σεπτεμβρίου  2014, ημέρα 
Παρασκευή   και ώρα 13.00 μ.μ. Για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται 
η παρουσία τουλάχιστον του ½ των Εταιρειών Μελών που είναι ταμειακώς εντάξει 
στην ΠΕΔΜΕΔΕ. 
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο και 
με τα ίδια θέματα στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13.00 μ.μ. οπότε 
απαιτείται, για την απαρτία, η παρουσία του 1/3 των Εταιρειών Μελών του 
Τμήματος που είναι ταμειακώς εντάξει στην ΠΕΔΜΕΔΕ. 
 
Αν δεν πραγματοποιηθεί και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί 
οπωσδήποτε στις 06 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13.00  στον ίδιο τόπο 
και με τα ίδια θέματα, με οσουσδήποτε παρόντες από τα αμέσως πιο πάνω Μέλη. 
Οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος 
Εταιρειών θα αρχίσουν, με την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής από τη Γενική 
Συνέλευση, αμέσως μετά την λήξη της συζήτησης επί των άλλων θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης και την ψηφοφορία επί των πεπραγμένων και του οικονομικού 
απολογισμού. Οι εκλογές θα διαρκέσουν μέχρι την 19.00 της  ίδιας ημέρας. 
 
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του Καταστατικού της Ένωσης, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 9 του Εσωτερικού Κανονισμού του Τμήματος Εταιρειών, η 
υποβολή  των υποψηφιοτήτων  για την εκλογή στην Διοικούσα Επιτροπή του 
Τμήματος Εταιρειών, θα πρέπει να γίνει με σχετική δήλωση  προς την Διοικούσα 
Επιτροπή, μέχρι και την 17-09-2014, ημέρα Τετάρτη. 

 
Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2014 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Εταιρειών 
 

                                              ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
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