
Χάλκη, 10/11/2021 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΗΣ - CHALKION 

Προς: Ιδρυτικά Μέλη Ενεργειακής Κοινότητας Χάλκης «Κάλχιον» 

Θέμα: Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και Εκλογική Διαδικασία για την 
ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου. 

Αγαπητά Ιδρυτικά Μέλη, 

Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της Ενεργειακής Κοινότητας Χάλκης 
«Κάλχιον», σύμφωνα με το καταστατικό της και ιδίως της διατάξεις των άρθρων 14 
έως και 26 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 50, προσκαλεί τα μέλη της να 
παρευρεθούν στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την ίδρυσή της, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΝΕ.ΚΟΙ.ΧΑ, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Χάλκης, 
στις 23/11 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. Επισημαίνουμε ότι σε 
περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις  30/11/2021 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Παρουσίαση των πεπραγμένων επί της ίδρυσης της Ενεργειακής Κοινότητας 
Χάλκης και των μέχρι τώρα ενεργειών και δράσεων για τη λειτουργία της Ενεργειακής 
Κοινότητας. 

2.  Εκλογή Εφορευτικής επιτροπής για την διεξαγωγή των εκλογών Διοικητικού 
Συμβουλίου  και Εποπτικού Συμβουλίου. 

3.  Διεξαγωγή Εκλογών Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΕ.ΚΟΙ.ΧΑ. 

4.  Διεξαγωγή Εκλογών Εποπτικού Συμβούλιου της ΕΝΕ.ΚΟΙ.ΧΑ. 

Όσοι από εσάς επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο  ή για το Εποπτικό Συμβούλιο θα πρέπει το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 
15/11/2021 να ενημερώσουν την Ιδρυτική Διοικούσα Επιτροπή της Ενεργειακής 
Κοινότητας Χάλκης «Κάλχιον» στο e-mail: enekoicha@hotmail.com.  

Όσοι από εσάς δεν μπορούν να παρευρεθούν δια ζώσης θα μπορούν να 
δηλώσουν την παρουσία τους μέσω τηλεδιάσκεψης αλλά και να ψηφίσουν μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο Σύνδεσμος σύνδεσης θα σας αποσταλεί τις επόμενες 
ημέρες καθώς και η διαδικασία για την ηλεκτρονική ψηφοφορία.    

Αμέσως μετά την Γενική Συνέλευση και εντός 10 ημερών θα ακολουθήσουν οι 
εσωτερικής  αρχαιρεσίες για τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και του 
Εποπτικού Συμβουλίου, οπού και θα ενημερωθείτε όλοι για την σύσταση τους. 

mailto:enekoicha@hotmail.com


Για όποια επιπλέον πληροφορία παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην 
Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή στο παραπάνω e-mail ή στο 2246 3 60213. 

 

 

 

Εκ της Ιδρυτικής Διοικούσας Επιτροπής 

 


