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Α.Π. 62355                    Αθήνα 3 Μαΐου 2017 
 
Προς: 
Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας 
του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
(Προσοχή! Δεν θα αποσταλεί πρόσκληση με το ταχυδρομείο) 

 
Η 5η τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, θα γίνει την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 και ώρα 10 πμ στα γραφεία του Συλλόγου, 
με Ημερήσια Διάταξη τα παρακάτω θέματα: 

1. Ενημέρωση – συζήτηση για τις δραστηριότητες του ΔΣ (2 ώρες).  
2. Τροποποίηση Καταστατικού (4 ώρες). 
3. Έκτακτα θέματα επικαιρότητας – ψηφίσματα (2 ώρες). 

 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η οριστική σύγκληση της Αντιπροσωπείας θα γίνει 
το Σάββατο 27 Μαΐου 2017 και ώρα 10.00 το πρωί, στο ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος, 
Αθήνα). 
 

 
Η απαρτία που απαιτείται για την τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας είναι τουλάχιστον 40 μέλη 
(άρθρο 9 του Καταστατικού). 
Προκειμένου να συζητηθεί το 2ο θέμα (τροποποίηση του Καταστατικού), απαιτείται η παρουσία 
τουλάχιστον του 50% + 1 των μελών της Αντιπροσωπείας και η σχετική απόφαση πρέπει να ληφθεί 
με πλειοψηφία τουλάχιστον των ¾ των μελών αυτών. 
Παράκληση είναι να γίνει η προσέλευση στην καθορισμένη ώρα. 
Η συνεδρίαση προγραμματίζεται να λήξει στις 18:00. 
 
Οι εισηγήσεις πρέπει να έχουν αποσταλεί στη γραμματεία του Συλλόγου το αργότερο μέχρι την 
Πέμπτη 18/05/2017, ώστε να αποσταλούν εγκαίρως στους αντιπροσώπους. Όποιες παρεμβάσεις 
σχετικά με τα θέματα της ΗΔ κατατεθούν εγγράφως στο προεδρείο μέχρι την ώρα της συνεδρίασης 
θα περιληφθούν στα πρακτικά. 
 
Επισημαίνουμε ότι λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης είναι αναγκαία η 
μαζική συμμετοχή των μελών της Αντιπροσωπείας, για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση. 
 

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας  
          Ο Πρόεδρος      Η Α' Αντιπρόεδρος   Ο Β' Αντιπρόεδρος 
Στέφανος Ζαφειρόπουλος        Μαρία Φραντζή                    Αλέξανδρος Βράκας 
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