ΤΑΚΤΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Α' τακτχκϊχ συνέλευσχς των εταίρων
προς λογοδοσίαν τοΰ συμβουλίου δχά τό 1896.
Τή 1 2η Ιανουάριου 1897, ήμέρα Κυριακή καίώριιι 1 ΟΤΙ Π.Μ.
συνήλθαν εις γενικήν συνέλευσιν , κατά πρόσκλησιν του ’Αντι
προέδρου τοϋ συμβουλίου Δημοσθ. Τσιβανοπούλου, 37 εταίροι
ινα κατά τα άρθρα 31 καί 32 τοϋ ’Οργανισμού εκλέξωσι τό
Προεδρεϊον της συνελεύσεως , άκούσωσι την διά τό έτος 1896
λογοδοσίαν τοϋ συμβουλίου καί έκλέξωσι την κατά τον ’Οργα
νισμόν τριμελή έξελεγκτικήν έπιτροπείαν.
Γενομένης μυστικής διά ψηφοδελτίων ψηφοφορίας έξελέγησαν
Πρόεδρος της συνελεύσεως των εταίρων ό κ. Π. Κορωναΐος διά
ψήφων 34,

’Αντιπρόεδρος ό κ. Θρ. Άγγελόπουλος ’Αθάνατος

διά ψήφων 35, α' γραμματευς ό κ. Π. Καστριώτης διά ψήφων
36 καί β' γραμματευς ό κ. Γ. Διπλαράκος διά ψήφων 35.
’Ακολούθως, τοϋ κ. Κορωναίου καταλαβόντος την προεδρικήν
έδραν καί εύχαριστήσαντος τούς εταίρους έπί τή εκλογή του, ό
γραμματευς τοϋ συμβουλίου Π. Καββαδίας άνέγνω την εν τοϊς
προηγουμένοις δημοσιευομένην (σ. 9-37) έ'κθεσιν των πεπραγ
μένων τής Εταιρείας κατά τό 1896.
Μετά ταϋτα έξελέγησαν μέλη τής εξελεγκτικής επιτροπείας
οί κ. κ. Άθ. Μπασιάς Τυπάλδος,

Π. Κανάκης

καί Π. Ξαν-

θάκης διά ψήφων 37 έκαστος, καί οΰτω διελύθη ή συνεδρίασις.

Β τακτχκη συνέλευσχς των έταίρων.
Τή 26ί) ’Ιανουάριου 1897

συνήλθον τό δεύτερον οί εταίροι

εις τακτικήν συνέλευσιν. Τής συνελεύσεως προήδρευσεν ό ’Αντι
πρόεδρος αυτής κ. Θρ. Άγγελόπουλος.
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Παρελθών 6 εισηγητής της εξελεγκτικής επιτροπείας κ. Άθ.
Τυπάλδος Μπασιάς

άνέγνω την έν τοϊς προηγουμένοις

έν σελ.

79-84 δημοσιευομένην έ'κθεσιν της εξελεγκτικής έπιτροπείας περί
της οικονομικής διαχειρίσεως του 1896 και προέτεινεν όπως ή
συνέλευσις «έγκρίνιρ την περί ης ό λόγος οικονομικήν διαχείρισιν
καί εκφράση την ευαρέσκειάν της εις τε τό διοικητικόν συμβούλιον καί τό λοιπόν προσωπικόν της Εταιρείας διά την επιμέ
λειαν καί τον ζήλον μεθ’ ών έκτελοΰσι τα εαυτών καθήκοντα».
Ή πρότασις αύτη έγένετο δέκτη όμοθύμως.
’Ακολούθως έξελέγη πενταμελής έπί τοϋ προϋπολογισμού έπιτροπεία έκ των κ. κ. Σ. Δουκάκη,

Α. Κατριβάνου ,

Α. Κα-

ράλη, Β. Γιαννούλη καί I. Μούση, διά ψήφων 35 έκαστου, καί
οϋτω διελύθη ή συνεδρίασις.

ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ 1896

Α' έκτακτος συνέλευσις των έταίρων.
Τή 10?) Μαρτίου 1896 έγένετο έ'κτακτος συνέλευσις των έταίρων έν ή έψηφίσθη τροποποίησις τοϋ ’Οργανισμού, καθ’ ήν μό
νιμος τακτικός Πρόεδρος τής Εταιρείας άνεκηρύχθη ή Α.Β.Υ.
ό Διάδοχος Κωνσταντίνος. Τά τής συνελεύσεως ταύτης έδημομοσιεύθησαν έν τοϊς Πραχτιχοϊς τής Εταιρείας τοϋ έ'τους 1895,
σ. 143 - 146.
Σημειωτέον δέ ότι διά τής αυτής τροποποιήσεως τοϋ Όργανισμοϋ αύξηθέντων των μελών τοϋ συμβουλίου κατά δύο, έξελέγησαν σύμβουλοι, έν τή συνελεύσει τής 12 Μαρτίου 1896, οί
”Οθων Λ,ύδερς διά ψήφων 68 καί Α. Πα.ϊταδϊ}μ.ν}τρα.κόπουλος διά ψήφων 60.
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