
 
 
 
Montreal December 1, 2019 
 

 
RECOMMENDATION-PROPOSAL 

TO THE PRESIDENT/CHAIRMAN OF THE GENERAL ASSEMBLY 
 
 
Because the Community Board of Directors, negligently or by error, 
 

• Did not give the members of the Community the time needed to study the Budget, as 
set out in the General Community By-laws, stipulated under article 6.4 of the 
Community General By-Laws governing the organization, as well as, 

• The Report of the Financial Year 2018-2019, and the Budget 2019-2020, are not in 
accordance with Article 16.4, as they do not include the Report of the Audit Committee, 
elected by a  General Assembly  of the Community on February 2019 ,and was 
mandated to examine the Community's finances, to safeguard and protect the 
transparency and credibility of the Organization,  all in accordance with Article 16 of the  
General Community By-Laws. 

THUS, WE RENDER, 
 
Personally, liable by Law, the President of the General Assembly of December 1, 2019, 
for the continuation of this General Assembly, which we do not consider to be lawful, 
because it violates Articles 6.4, 16 and 16.4 of the General Community By-Laws. 
 
We advocate that the General Assembly, under the responsibility of its 
Chairman/President, shall resume on December 15th, at the same place and at the 
same time, IF AND AFTER THESE MATTERS HAVE BEEN ADDRESSED, by the BOD 
and only after the Community Board of Directors have performed their duties and 
obligations toward its Members as set out in the General Community By-Laws articles 
6.4, 16 and 16.4. 
 
Moreover, we request a copy of this proposal be an integral part of the minutes of 
meeting held by the elected secretary of the General Assemble.  
 

 

 

 

 



 

Μοντρεάλ 1 Δεκεμβρίου 2019 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ 

Επειδή το Δ.Σ της Κοινότητας, εξ αμελείας ή εκ προθέσεως,  

• Δεν έδωσε τον απαιτούμενο χρόνο στα μέλη της Κοινότητας, να μελετήσουν τον 
Προυπολογισμό, καθώς ορίζει το Άρθρο 6.4 των Εσωτερικών Κανονισμών (Ε.Κ) 
του οργανισμού, και καθώς επίσης, 

• Στον κατατιθέμενο Απολογισμό του Οικονομικού έτους 2018-2019, και 
Προυπολογισμό του 2019-2020 δεν συμπεριέλαβαν σύμφωνα με το Άρθρο 16.4, 
την Αναφορά της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η οποία εξελέγη απο την Γενική 
Συνέλευση (Γ.Σ) της Κοινότητας, τον Φεβρουάριο του 2019, με εντολή, την 
εξέταση των Οικονομικών της Κοινότητας, την διαφύλαξη και προστασία της 
διαφάνειας και αξιοπιστίας του Οργανισμού, σύμφωνα με το Άρθρο 16 των Ε.Κ. 

ΚΑΘΙΣΤΟΥΜΕ, 

Προσωπικά Υπεύθυνο έναντι του Νόμου, το Προεδρείο Της Γενικής Συνέλευσης της 1ης 
Δεκεμβρίου 2019, για την συνέχιση της παρούσης Γενικής Συνέλευσης, την οποία δεν 
θεωρούμε Νόμιμη, διότι παραβιάζει τα Άρθρα 6.4, 16 Και 16.4 των Εσωτερικών 
Κανονισμών της Κοινότητας.  

Η Γενική Συνέλευση με ευθύνη του προέδρου της, ΝΑ συνεχιστεί την 15η Δεκεμβρίου, 
στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, ΕΑΝ ΚΑΙ ΕΦ’ ΟΣΟΝ στο διάστημα αυτό, το Δ.Σ. της 
Κοινότητας έχει  εκτελέσει τα καθήκοντά του και τις υποχρεώσεις του, έναντι των μελών, 
όπως ορίζουν οι Εσωτερικοί Κανονισμοί Άρθρα 6.4, 16 και 16.4. 

Επιπλέον, ζητάμε ένα αντίγραφο αυτής της πρότασης να αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος των πρακτικών της  Της Γενικής Συνέλευσης της 1ης Δεκεμβρίου 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


