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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Θήβα, 12/11/2019 

Αριθ. Πρωτ.: 165  

Δ/νση: Π. Δράκου 11 & Πινδάρου 
Τ.Κ. 32200 Θήβα 

 Προς 

Τηλ.: 22620 24651 Μέλη  του  Δικτύου Φο.Δ.Σ.Α.  
 Fax: 22620 24631 

e-mail: dyfodisa@otenet.gr  
  

 
 

  

Θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων των ΦοΔΣΑ στα όργανα του Δικτύου 
Φο.Δ.Σ.Α (ΓΣ, ΔΣ, ΕΕ)»  

 

Συνάδελφοι,  

Μετά από την ανάληψη καθηκόντων των νέων Δημοτικών Αρχών και την 

συγκρότηση των νέων Διοικητικών Συμβουλίων των ΦοΔΣΑ, το Δίκτυο Φο.Δ.Σ.Α. το 

αμέσως επόμενο διάστημα θα πραγματοποιήσει την Εκλογοαπολογιστική Γενική 

Συνέλευση (Γ.Σ.) προκειμένου να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο και νέα 

Εκτελεστική Επιτροπή καθώς και την Ειδική Γενική Συνέλευση για την τροποποίηση 

του καταστατικού του.   

Σύμφωνα με το καταστατικό του Δικτύου, η Γ.Σ. απαρτίζεται από τους 

εκπρόσωπους των Φο.Δ.Σ.Α.-Μελών του που έχουν εγγραφεί στο Δίκτυο. Κάθε 

μέλος του Δικτύου Φο.Δ.Σ.Α. μετέχει στη Γ.Σ. με το νόμιμο εκπρόσωπο του ΦοΔΣΑ  

και τον αναπληρωτή του. Η νόμιμη εκπροσώπηση ορίζεται με ειδική απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΦοΔΣΑ-Μέλους, όπου θα γίνεται μνεία ότι η ίδια 

εκπροσώπηση θα ισχύει και στην περίπτωση εκλογής του ΦοΔΣΑ στα όργανα του 

Δικτύου.  

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Φο.Δ.Σ.Α-Μελών του Δικτύου θα πρέπει να λάβουν 

την παραπάνω απόφαση για την νόμιμη εκπροσώπηση για να μπορέσουν να 

συμμετάσχουν στις παραπάνω Γενικές Συνελεύσεις.  
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Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα σας αποσταλεί η πρόσκληση της Γενικής 

Συνέλευσης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης. 

Επίσης, όσοι από τους Φο.Δ.Σ.Α. δεν έχουν λάβει ακόμα απόφαση σχετικά με τη 

συμμετοχή τους στο Δίκτυο, θα πρέπει το Δ.Σ. τους να αποφασίσει για την 

συμμετοχή του στο Δίκτυο, την έγκριση της δαπάνης που αφορά την ετήσια εισφορά 

του Φορέα στο Δίκτυο καθώς και τη νόμιμη εκπροσώπησή του.  

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, είμαστε στη διάθεσή σας. 

Με εκτίμηση, 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦοΔιΣΑ 

 
 
 
 

ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΡΔΑΡΗΣ 
Δ/ντής ΦοΔΣΑ Ζακύνθου 

 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦοΔιΣΑ 

 
 
 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΚΑΝΗΣ 
Γεν. Δ/ντής ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ 

 

 
 

Συνημμένα: 
- Σχέδιο απόφασης για την νόμιμη εκπροσώπηση του Φορέα στο Δίκτυο ΦοΔΣΑ. 
 


