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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 

ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

Αξ. …… 
 

 σ λ ε δ ρ ί α ζ ε 

ηεο ………….. εκέξα ………….  θαη ώξα ……………. 

 

η… ……………… ζήκεξα ζηηο …….. ηνπ κελόο Ινπλίνπ 2021, εκέξα 

…………………….,  ζηα γξαθεία ηνπ ζσκαηείνπ ………………………., ζη. 

…………………………………., ζπλήιζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζε ηαθηηθή 

ζπλεδξίαζε ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ γηα λα απνθαζίζεη γηα 

ηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Παξόληα κέιε: 1. …………………………………………2……….……………… 

……………………3.………………………………………………4.………………

…………………………………5.……………………………………………………..  

Απόληα κέιε ………………………………………………………………………….. 

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο άξρηζε ε ζπλεδξίαζε ππό ηελ πξνεδξεία 

ηνπ ……………………………... Σν ζπκβνύιην εμέηαζε θαη απνθάλζεθε γηα ηα 

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο όπσο παξαθάησ: 

 

ΘΔΜΑ 1ο : Ορηζκός ηαθηηθού θαη αλαπιερωκαηηθού κέιοσς γηα ηελ 

εθπροζώπεζε ηοσ ζωκαηείοσ ζηελ Γ.. ηες Δ.Π..Ν. ΛΑΡΙΑ 

Με ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ην ιόγν έιαβε ν Πξόεδξνο ηνπ Γ.., ν νπνίνο 

ελεκέξσζε ηα κέιε ηνπ Γ.. γηα ηελ επηθείκελε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δ.Π..Ν. 

ΛΑΡΙΑ, ηελ 29 Ινπλίνπ 2021 κε ζθνπό ηελ εθινγή λέαο Γηνίθεζεο. 

Δηδηθόηεξα έζεζε ππόςε ησλ κειώλ όηη  ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό ηεο 

Δ.Π.. θαη ηνλ αζιεηηθό λόκν, γηα ηελ εθπξνζώπεζε ηνπ ζσκαηείνπ πξέπεη 

λα νξηζζεί κε απόθαζε ηνπ ζσκαηείνπ έλαο ηαθηηθόο εθπξόζσπνο θαη ν 

αλαπιεξσηήο ηνπ, πνπ λα είλαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 

ζσκαηείνπ θαη αζθαιώο κέιε ηνπ ζσκαηείνπ κε δηθαίσκα εθιέγεηλ θαη 

εθιέγεζζαη. 



Σν Γ.. ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ,  

αποθαζίδεη οκόθωλα 

νξίδεη εθπξόζσπν ηνπ ζσκαηείνπ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο Έλσζεο 

Πνδνζθαηξηθώλ σκαηείσλ λνκνύ Λάξηζαο γηα ηελ εθινγή ηεο λέαο 

δηνίθεζεο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 29/06/2021, ην ηαθηηθό κέινο ηνπ 

σκαηείνπ ………………………………………. ………………..ηνπ ………….. . 

 Αληηθαηαζηάηε- αλαπιεξσκαηηθό απηνύ ζε πεξίπησζε θσιύκαηνο νξίδεη ην 

ηαθηηθό κέινο …………………………………………………………… ηνπ  

………………….. 

Πεξαηηέξσ εμνπζηνδνηείηαη ν  πξόεδξνο ηνπ Γ.. λα πξάμεη όηη είλαη αλαγθαίν 

γηα ηελ πινπνίεζε ηεο απόθαζεο απηήο.  

Μεηά από απηά θαη επεηδή δελ ππήξρε άιιν ζέκα γηα ζπδήηεζε ζηε εκεξήζηα 

δηάηαμε, ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε. 

ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ     ΣΑ ΜΔΛΗ 

 

Αθρηβές Απόζπαζκα 

Από ηο Βηβιίο Πραθηηθώλ 

Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ 

………….., ασζεκερόλ 

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

(ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΡΑΓΙΓΑ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ) 


