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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Σήμερα  Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 2.00 μ.μ. συνήλθαν σε γραφείο της 
Υπηρεσίας Δόμησης στο Διοικητήριο Σάμου, ύστερα από πρόσκληση του Νικολάου 
Ζάχαρη, του πρώτου  κατά σειρά εκλεγέντος, τα πέντε (5) μέλη του νεοεκλεγέντος 
Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε στις αρχαιρεσίες της 17ης Οκτωβρίου 2017, 
σύμφωνα με το συνημμένο πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής. 

Παρόντα μέλη: 

1. Ζάχαρης Νικόλαος 

2. Φερεντίνου Καλλιρρόη 

3. Αποστόλου Αθανάσιος 

4. Κούκουρα Ανθή –Ειρήνη  

5. Νταλαμάγκας Λεωνίδας 

Προεδρεύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού, ο Ζάχαρης Νικόλαος. 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού του συλλόγου μας, στην πρώτη 
συνεδρίαση γίνεται η συγκρότηση του Προεδρείου του Δ.Σ., εκλέγονται με μυστικές 
ξεχωριστές ψηφοφορίες τα μέλη του Προεδρείου, που είναι γραμμένα σε σειρά στο 
άρθρο 9 του καταστατικού. Για κάθε εκλογή απαιτείται  απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων. 

Α. Για την εκλογή του Προέδρου υποψηφιότητα κατατέθηκε μόνο από τον Ζάχαρη 
Νικόλαο. Καταγράφηκε ψηφοδέλτιο με το όνομά του και στα πέντε (5) μέλη του Δ.Σ. 
δόθηκε το ψηφοδέλτιο μαζί με λευκό ψηφοδέλτιο. Ψήφισαν σε κάλπη και τα πέντε 
(5) μέλη του ΔΣ και βρέθηκαν πέντε (5) ψηφοδέλτια υπέρ της υποψηφιότητας του 
Ζάχαρη Νικολάου.  

Πρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγεται ο Ζάχαρης Νικόλαος. 

Β. Για την εκλογή του Αντιπροέδρου υποψηφιότητα κατατέθηκε μόνο από τον 
Αποστόλου Αθανάσιο. Καταγράφηκε ψηφοδέλτιο με το όνομά του και στα πέντε (5)  
μέλη του Δ.Σ. δόθηκε το ψηφοδέλτιο μαζί με λευκό ψηφοδέλτιο. Ψήφισαν σε κάλπη 
και τα πέντε (5) μέλη του ΔΣ και βρέθηκαν πέντε (5) ψηφοδέλτια υπέρ της 
υποψηφιότητας του Αποστόλου Αθανάσιου.  

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγεται ο  Αποστόλου Αθανάσιος. 

Γ. Για την εκλογή του Γενικού Γραμματέα υποψηφιότητα κατατέθηκε μόνο από την 
Φερεντίνου Καλλιρρόη. Καταγράφηκε ψηφοδέλτιο με το όνομά της και στα πέντε 
(5) μέλη του Δ.Σ. δόθηκε το ψηφοδέλτιο μαζί με λευκό ψηφοδέλτιο. Ψήφισαν σε 
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κάλπη και τα πέντε (5) μέλη του ΔΣ και βρέθηκαν πέντε (5) ψηφοδέλτια υπέρ της 
υποψηφιότητας της Φερεντίνου Καλλιρόης.  

Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. εκλέγεται η Φερεντίνου Καλλιρρόη. 

Δ. Για την εκλογή του Ταμία υποψηφιότητα κατατέθηκε μόνο από την Κούκουρα 
Ανθή –Ειρήνη. Καταγράφηκε ψηφοδέλτιο με το όνομά της και στα πέντε (5) μέλη 
του Δ.Σ. δόθηκε το ψηφοδέλτιο μαζί με λευκό ψηφοδέλτιο. Ψήφισαν σε κάλπη και 
τα πέντε (5) μέλη του ΔΣ και βρέθηκαν πέντε (5) ψηφοδέλτια υπέρ της 
υποψηφιότητας της Κούκουρα Ανθής –Ειρήνης.  

Ταμίας  του Δ.Σ. εκλέγεται η Κούκουρα Ανθή –Ειρήνη. 

Ε. Για την εκλογή του Αναπληρωτή  Γενικού Γραμματέα  υποψηφιότητα κατατέθηκε 
μόνο από τον Νταλαμάγκα Λεωνίδα. Καταγράφηκε ψηφοδέλτιο με το όνομά του και 
στα πέντε (5)  μέλη του Δ.Σ. δόθηκε το ψηφοδέλτιο μαζί με λευκό ψηφοδέλτιο. 
Ψήφισαν σε κάλπη και τα πέντε (5) μέλη του ΔΣ και βρέθηκαν πέντε (5) ψηφοδέλτια 
υπέρ της υποψηφιότητας του Νταλαμάγκα Λεωνίδα.   

Αναπληρωτής  Γενικός Γραμματέας  του Δ.Σ. εκλέγεται ο Νταλαμάγκας Λεωνίδας. 

 

 

Μετά το πέρας της συγκρότησης του προεδρείου του Δ.Σ. έληξε η συνεδρίαση και 
το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως έχει. 
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