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                          ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 06-05-2005 Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ.

Σήμερα την 06ην Μαίου του 2005 ,  ημέρα Παρασκευή  ,  στην αίθουσα συνεδρίων του
ξενοδοχείου  HOLIDAY INN  και ώρα 18,00 ,  συνεκλήθη  τακτική γενική συνέλευση του
συλλόγου , με μοναδικό σκοπό την διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη οργάνων του.
Την ευθύνη διεξαγωγής  των αρχαιρεσιών του συλλόγου , έχει η προσωρινή διοικούσα
επιτροπή του.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. 

1). Έγκριση ψηφοδελτίου.

2).Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

3).Αρχαιρεσίες.

4).Γενικά θέματα.

Στην συνέλευση παρευρέθησαν 30 (μέλη) , τα οποία ήταν ταμειακώς εντάξει , με 
δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Για το πρώτο θέμα , το καταρτισθέν ψηφοδέλτιο , ετέθη υπόψην του σώματος και έγινε 
αποδεκτό παμψηφεί. Το ψηφοδέλτιο περιελάμβανε εννέα (9) υποψηφιότητες για το 
Διοικητικό Συμβούλιο και τέσσερεις (4) για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν οι κάτωθι:

1. Πυργάκης Βλάσσης 
2. Βασιλείου Σωτήριος
3. Μπάμπαλης Δημήτριος
4. Καλλικάζαρος Ιωάννης
5. Ταβερναράκης Αντώνης
6. Μαντζουράτος Δημήτρης
7. Μανώλης Αντώνης
8. Φούσας Στέφανος
9. Πολυδώρου Αντώνιος

Οι υποψηφιότητες για την Εξελεγκτικη Επιτροπή ήταν οι κάτωθι:

1. Ζόμπολος Σπυρίδων

2. Καρύδης Κων/νος

3. Ζαβιτσανάκης Παναγιώτης

4. Σκουμπουρδής Εμμανουήλ

Για το δεύτερο θέμα , η προσωρινή διοικούσα επιτροπή απεδέχθη τις υποψηφιότητες για
την σύσταση της εφορευτικής επιτροπής οι οποίες έγιναν αποδεκτές από το σώμα της
συνέλευσης παμψηφεί  και  ήταν οι κάτωθι:



1. Τσίγκας Δημήτριος.

2. Σταμάτης Δημήτριος.

3. Χαροκόπος Φώτιος.

Μη  υπάρχοντος  άλλου  θέματος  προς  εξέταση  ,  η  προσωρινή  Διοικούσα  Επιτροπή
προχώρησε στις αρχαιρεσίες.

Με το πέρας των αρχαιρεσιών , τα πρακτικά της εφορευτικής επιτροπής κατετέθησαν
στην  προσωρινή  διοίκηση  ,  αποτυπώνοντας  με  ακρίβεια  την  διαδικασία  (ακριβή
αντίγραφα των οποίων βρίσκονται στην γραμματεία του Συλλόγου) .

Κατόπιν  τούτου  και  χωρίς  να  έχει   προκύψει  ουδένα  άλλο  θέμα  από  το  σώμα  της
συνέλευσης  , οι εργασίες αρχαιρεσιών  έλαβαν τέλος , το σώμα εψήφισε ομόφωνα την
όλη διαδικασία καθώς και το αμερόληπτο των αποτελεσμάτων της  , προσδιορίζοντας την
νέα σύνθεση των οργάνων του συλλόγου.

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.


