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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Σύμφωνα με το Καταστατικό και την πρόσκληση που απηύθηνε το Δ.Σ. προς τα μέλη του Ομίλου
όσον αφορά την σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γ.Σ., προσήλθαν σήμερα στις 19:30 στα Γραφεία
του Γ.Σ. Αρη Βούλας, τα μέλη του Π.Ο.Φ.Επ.Α. και αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας,
άρχισαν οι εργασίες της Συνέλευσης με την εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης όπως
αυτά περιλαμβάνονται στην πρόσκληση.
Κατ αρχάς, έγινε εκλογή τριμελούς Προεδρείου (αρθρο 14 του Καταστατικού), όπου δι’
ανατάσεως της χειρός, μόνο των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, εξελέγησαν ομόφωνα ως
Πρόεδρος ο κ. ΖΕΡΔΙΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ως Γραμματέας ο κ. ΒΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ως μέλος ο κ.
ΦΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αφού ευχαρίστησε τα μέλη για την εκλογή του, κάλεσε τον
απερχόμενο Πρόεδρο του Δ.Σ. να προχωρήσει στον Διοικητικό απολογισμό.
Ο απερχόμενος πρόεδρος ευχαρίστησε όλα τα μέλη του Δ.Σ. για την άριστη συνεργασία τους στις
προσπάθειες του Ομίλου, τον Ηλία Κατσιβέλη που ανέλαβε την επισκευή των γραφείων, τον
Λουκά Γιαλούρη που ανέλαβε τα έξοδα εκτύπωσης φύλλων αγώνων, τον Παναγιώτη
Πολυχρονόπουλο για τη βοήθεια του στη γραμματειακή υποστήριξη, καθώς επίσης ευχαρίστησε
και όλα τα παρόντα μέλη στη Γ.Σ., χωρίς την ενεργό συμμετοχή των οποίων δεν θα μπορούσε ο
‘Ομιλος να πετύχει τα τόσο σημαντικά πράγματα που πραγματοποιήθηκαν στην διετία 20132014. Το γεγονός και μόνο ότι τα «σωματεία» που συμμετέχουν στο φετεινό πρωτάθλημα
έφτασαν τα 124 Πανελλαδικά, δείχνει την μεγάλη προσπάθεια που κατεβλήθη από το Δ.Σ.. Ο
απερχόμενος πρόεδρος ενημέρωσε επίσης το σώμα ότι ο 'Ομιλος μας συνεχίζει τις προσπάθειες
για περαιτέρω εξάπλωση των ομαδικών αγώνων και σε άλλες περιοχές καθώς και για τη
διοργάνωση διεθνών τουρνουά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καλώντας όλα τα μέλη να βοηθήσουν
τον νέο Δ.Σ. να πετύχει τους στόχους του.
Στην συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Ταμίας του απερχόμενου Δ.Σ. ο οποίος έκανε τον οικονομικό
απολογισμό για το 2014, διάβασε το πόρισμα της Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς επίσης και τον
προυπολογισμό για το 2015.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στο τέλος ομόφωνα τα παρόντα μέλη αποφάσισαν:
-

Την έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού.
Την έγκριση του προταθέντα προϋπολογισμού του έτους 2015.
Απήλλαξε από κάθε ευθύνη τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης και
αναλαμβάνει ο ίδιος μαζί με τον Γραμματέα και το Μέλος του Προεδρείου ως Εφορευτική
Επιτροπή στις Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής.
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