
ΣΩΜΑΤΕΙΟ: ________________________________________________________ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ________________________________________________________ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
 
Του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου που εδρεύει ______________________ 
 
______________________________, με την επωνυμία « _____________________ 
 
________________________». 
 
Στην ___________________________, σήμερα __________________ 2016 και  
 
ώρα ______, συγκαλείται το Δ.Σ. του ως άνω Σωματείου για να συζητήσει τα θέματα 
ημερήσιας διάταξης. 
Παρόντες: __________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
Διαπιστωθείσας της απαρτίας αρχίζει η συνεδρίαση του Δ.Σ.  
 
ΘΕΜΑ: Εκπροσώπηση του Σωματείου μας στην Τακτική Εκλογοαπολογιστική    

Γενική Συνέλευση της Α΄Ε.Σ.Α.Ξ. της 2- 3 & 4- 12- 2016. 
Αποφασίζεται ομόφωνα ο διορισμός του τακτικού μέλους μας __________________ 
 
___________________________ ως εκπροσώπου του Σωματείου μας στην  
 
Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Α΄.Ε.Σ.Α.Ξ, της 2- 3 & 4-12-
.2016 και σε κάθε επαναληπτική  
 
αυτής και του τακτικού μας μέλους ________________________________________  
 
ως αναπληρωτή για τον ίδιο  σκοπό. 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. 

 
 
       Ο Πρόεδρος      Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 
 
 
_________________      ___________________ 
 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ: ________________________________________________________ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ________________________________________________________ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
 
Του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου που εδρεύει ______________________ 
 
______________________________, με την επωνυμία « _____________________ 
 
________________________». 
 
Στην ___________________________, σήμερα __________________ 2016 και  
 
ώρα ______, συγκαλείται το Δ.Σ. του ως άνω Σωματείου για να συζητήσει τα θέματα 
ημερήσιας διάταξης. 
Παρόντες: __________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Διαπιστωθείσας της απαρτίας αρχίζει η συνεδρίαση του Δ.Σ.  
 
ΘΕΜΑ: Εκπροσώπηση του Σωματείου μας στην Τακτική Εκλογοαπολογιστική 
Γενική Συνέλευση της Α΄Ε.Σ.Α.Ξ. της 2- 3 & 4- 12- 2016. 
Αποφασίζεται ομόφωνα ο διορισμός του τακτικού μέλους μας __________________ 
 
__________________ ως εκπροσώπου του Σωματείου μας στην Τακτική 
Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Α΄Ε.Σ.Α.Ξ, της 2 -3 & 4- 12- 2016 και σε 
κάθε επαναληπτική  
 
αυτής και του τακτικού μας μέλους ________________________________________  
 
ως αναπληρωτή για τον ίδιο  σκοπό. 
 
ΘΕΜΑ: Υποψηφιότητα για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. της Α΄Ε.Σ.Α.Ξ., τακτικού 
μέλους μας για τις αρχαιρεσίες της Α΄Ε.Σ.Α.Ξ. της 2- 3 & 4- 12- 2016. 
 
Αποφασίζεται ομόφωνα η υπόδειξη υποψηφιότητας του τακτικού μέλους μας 
________________________________________ για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
της Α΄Ε.Σ.Α.Ξ., στις αρχαιρεσίες της Τακτικής Γενικής Εκλογοαπολογιστικής 
Συνέλευσης της 2 -3 &4 12- 2016 και σε κάθε επαναληπτική αυτής. 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. 

 
 
       Ο Πρόεδρος      Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 
 
 
_________________      ___________________ 
 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 


