ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 19/28-11-2019
Τ.Σ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση Πρακτικού Νο 18/29-10-2019
Επικυρώθηκαν τα πρακτικά της 18/29-10-2019 Τακτικής Συνεδρίασης.
ΘΕΜΑ 2ο Μετακίνηση Προέδρου
Περίληψη: Εγκρίθηκε ομόφωνα, η μετακίνηση του Προέδρου στην
Αθήνα στις 29 και 30-1-2020, για να παρευρεθεί στην κοπή πίτας της Ε.Α.Α.Α.
και την καθιερωμένη κοινή σύσκεψη του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Α. με τους Προέδρους των
Παραρτημάτων (Α.Π. 615/1-11-2019/Ε.Α.Α.Α.) ΗΕΕ δύο (2).
ΘΕΜΑ 3ο Θέσεις Στάθμευσης
Απόφαση: Εγκρίθηκε ομόφωνα η αποστολή εγγράφου προς τον
Οργανισμό Λιμένος Βόλου και το Δήμο Βόλου, με το οποίο να αιτείται το
Παράρτημα να του διατεθεί μία (1) θέση στάθμευσης στο Λιμάνι και μία όπου
ορίσει ο Δήμος, (πλησίον του Παραρτήματος), για την εξυπηρέτηση μελών
μεγάλης ηλικίας τα οποία μετακινούνται για διεκπεραίωση διαφόρων θεμάτων
στο Παράρτημα.
ΘΕΜΑ 4ο Βιβλίο Δωρεών
Περίληψη: Εγκρίθηκε ομόφωνα, η δημιουργία καινούριου βιβλίου
δωρεών (λόγω απώλειας του παλιού, το οποίο να τηρείται με ευθύνη του
Γραμματέα και στο οποίο να γίνουν εγγραφές για δωρεές του παρελθόντος
σύμφωνα με τα όσα θυμούνται τα μέλη του Παραρτήματος.

ΘΕΜΑ 5ο Συντήρηση-Αποκατάσταση Μετρητών ΔΕΗ-ΟΤΕ
Περίληψη:
Εγκρίθηκε ομόφωνα η υποβολή αιτήματος προς
ΔΕΔΔΗΕ και ΟΤΕ ώστε να προγραμματιστεί συντήρηση ή αντικατάσταση εάν
χρειασθεί του μετρητή ΔΕΗ του Παραρτήματος και του τηλεφωνικού πίνακα της
πολυκατοικίας, οι οποίοι είναι σε κακή κατάσταση με αποτέλεσμα να ελοχεύουν
κίνδυνοι.
ΘΕΜΑ 6ο Κοπή Πίτας
Περίληψη:
Αποφασίσθηκε ομόφωνα η κοπή πίτας του
Παραρτήματος να προγραμματισθεί για το Σάββατο 8-2-2019 και ώρα 21:00
στο ξενοδοχείο VALIS RESORT της Αγριάς. Για το λόγο αυτό συγκροτήθηκε
επιτροπή με μέλη τον Επγό ε.α. Γεώργιο Κονιάκο και το Ορφανικό Μέλος
Καλιτσάντση Ασπασία της οποίας θα προεδρεύει σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα ο Αντιπρόεδρος.

ΘΕΜΑ 7ο Πληρωμή Κοινοχρήστων-Αντικατάσταση Εταιρείας Διαχείρισης
Περίληψη: Αποφασίσθηκε ομόφωνα:
α. Να ενημερωθεί εγγράφως η Ένωση για το θέμα που έχει
προκύψει.
β. Να ζητηθεί από την Ένωση να δεσμευθεί το ποσό που
αντιστοιχεί στα κοινόχρηστα μηνών Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2019 που δεν
έχουν εξοφληθεί (κωδικός Κ-2 του προϋπολογισμού 2019).
γ. Να διερευνηθεί τι πρέπει να γίνει με την πάγια προκαταβολή
κοινοχρήστων και πετρελαίου που έχουν καταβληθεί στην μέχρι τώρα
διαχειρίστρια εταιρεία.

ΘΕΜΑ 8ο Απονομή Τίτλου «Επίτιμου Προέδρου»
Περίληψη: Εγκρίθηκε ομόφωνα να προταθεί στην Ε.Α.Α.Α. η
απονομή του τίτλου του Επίτιμου Προέδρου στα κατωτέρω μέλη του
Παραρτήματος (διατελέσαντες Πρόεδροι):
1. Υπτχο ε.α. Τσουνή Παναγιώτη
2. Σμχο ε.α. Μυστακίδη Νικόλαο
ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση Μετακίνησης
Περίληψη: Εγκρίθηκε ομόφωνα η μετακίνηση της Ταμία, Ορφανικό
Μέλος Εριφύλη Τσίκα, στην Αθήνα (Ε.Α.Α.Α.) για να ενημερωθεί επί
οικονομικών θεμάτων, τη Δευτέρα 3-12-2019 [Η.Ε.Ε. μία (1)].

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, η τακτική συνεδρίαση
λύθηκε, συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως ακολούθως:

Ασμχος ε.α. Νικ. Τσεκούρας
Πρόεδρος
Σγος ε.α. Δημ. Σιφνιώτης
Γραμματέας
ΤΑ ΜΕΛΗ
Σμχος ε.α. Ελευθέριος Πρωτόππας
Ορφ. Μέλος Εριφύλη Τσίκα
Σγος ε.α. Αναστάσιος Κυριαζής

