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«ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»  

   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 25  

Στην Αθήνα,  στην αίθουσα της Ενωσης Τριπολιτών Αττικής, οδός Πολυτεχνείου 12, 1ος όροφος, 
σήμερα , 3 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 21: 30 , συνήλθε,  μετά από πρόσκληση του 
πλειοψηφήσαντος συμβούλου κατά τις αρχαιρεσίες του σωματείου της ίδιας ημέρας ( 3ης 
Δεκεμβρίου 2106 ) κ. Ιωάννη Τσιαούση, σε  τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα 
με το άρθρο επτά ( 7 ) του Καταστατικού , με μόνο θέμα  την συγκρότηση σε σώμα του 
νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου . 

 

Παρόντα μέλη: Αγγελική Αναστοπούλου,  Κ. Παπακωνσταντίνου-Βαλτή , Φωτεινή Δαλιάνη,   

Αντώνης Καλαφάτης , Γ. Κατσιούφης, Τ. Τσαφαράς, Ι. Τσιαούσης. 

 

ΘΕΜΑ: 

Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου  

Ο σύμβουλος που πλειοψήφησε κατά τις αρχαιρεσίες του σωματείου της 3ης Δεκεμβρίου 2016 για 

την εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Τσιαούσης , κάλεσε τα εκλεγέντα μέλη  

σε ψηφοφορία για την συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Ξεκινώντας τη διαδικασία ο κ. Τσιαούσης, ζήτησε να γίνουν, αν υπάρχουν, προτάσεις για τις 

διάφορες θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο .  

Μετά από εισήγηση  της κ. Κ. Παπακωνσταντίνου-Βαλτή , έγινε ομόφωνα πρόταση για την θέση του 

Προέδρου ο κ. Ιωάννης Τσιαούσης . Στη συνέχεια προτάθηκαν από τον κ. Τριαντάφυλλο Τσαφαρά η 

κ. Αγγελική Αναστοπούλου για τη θέση του Γενικού Γραμματέα , από τον κ. Τσιαούση ο κ. 

Τριαντάφυλλος Τσαφαράς για την θέση του Ταμία και από τον κ. Αντώνη Καλαφάτη η κ. Π. Βαλτή-

Παπακωνσταντίνου για την θέση της Αντιπροέδρου, προτάσεις που έγιναν ομόφωνα αποδεκτές 

από τα λοιπά, σε κάθε περίπτωση, μέλη του Δ.Σ. 

 Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία από την οποία αναδείχθηκαν ομόφωνα : 

 

28ης Οκτωβρίου 55, Ν. Πεντέλη, Τ.Κ. 15236, email:anthitispetras2013@gmail.comwww.anthitispetras.gr 

 

http://www.anthitispetras.gr/


Πρόεδρος     :   Τσιαούσης Ιωάννης  

Αντιπρόεδρος : Παπακωνσταντίνου-Βαλτή Καλλιόπη 

Γενικός Γραμματέας : Αναστοπούλου Αγγελική   

Ταμίας   :  Τσαφαράς Τριαντάφυλλος   

Μέλη : Δαλιάνη Φωτεινή , Καλαφάτης Αντώνιος , Κατσιούφης Γεώργιος  

 

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Τσιαούσης συνεχάρη όλα τα μέλη για την εκλογή τους 

στο Δ.Σ. και διαβεβαίωσε ότι θα εργασθεί σε άψογη συνεργασία με όλους για την επιτυχία των 

στόχων των ΑΝΘΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Τέλος ευχαρίστησε  όλα τα μέλη του προηγούμενου Δ.Σ. για την 

συνεργασία τους.   

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου έκλεισε με την 

ανάγνωση των παραπάνω πρακτικών τα οποία συμφωνήθηκαν και υπογράφονται.  

  

Κατόπιν των παραπάνω η συνεδρίαση κηρύχτηκε περατωθείσα. 

 

 

Ο Πρόεδρος     Η Γενική Γραμματέας    

 Ι. Τσιαούσης              Αγγελική  Αναστοπούλου 

 

 Η Αντιπρέδρος                                                               Ο ταμίας 

Κ. Παπακωνσταντίνου- Βαλτή                                    Τ. Τσαφαράς 

 

                                                    Τα μέλη 

                     Φ. Δαλιάνη, Α. Καλαφάτης, Γ. Κατσιούφης  
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