ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (Π.Ο.) Β΄ΑΘΗΝΑΣ Ν.ΤΟΜΕΑΣ

Πρακτικά 1ης Συνεδρίασης Συμβουλίου της Π.Ο. Β΄ΑΘΗΝΩΝ Νότιος Τομέας.
του κόμματος
“Δημιουργία,ξανά!”
Στο Ξενοδοχείο Metropolitan σήμερα την 23η Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Σάββατο και
ώρα 12η μεσημβρινή, συνήλθαν τα επτά(7) εκλεγέντα μέλη του Συμβουλίου της Π.Ο
Β΄ Αθηνών Νότιος Τομέας του Νομού Αττικής, του κόμματος “Δημιουργία, ξανά!” και
βεβαιωμένης της προβλεπομένης από τον Κανονισμό Λειτουργίας των Π.Ο. νόμιμης
απαρτίας, το Συμβούλιο προχώρησε στη σύστασή του σε Σώμα:
(Τηρήθηκε η διαδικασία που προβλέπει το καταστατικό κατά την υποβολή των
υποψηφιοτήτων και την ψηφοφορία).
ΑΠΟΦΑΣΗ: Η σύνθεση του νεοεκλεγέντος Συμβουλίου της Π.Ο.Β’ Αθηνών
Νότιος Τομέας είναι η εξής :
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

:

Ηλίας Κώνστας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

:

Γιάννης Μελίτας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

:

Γεώργιος Μήτρας

ΤΑΜΙΑΣ

:

Χριστίνα Γρυπάρη

MΕΛΗ

:

1 Σπυρίδων Βουδούρης
2 Κωνσταντίνα Τασιού
3 Μανώλη Μπερτάκης

Σε συνέχεια των αρχαιρεσιών ακολούθησε συνεδρίαση στην οποία αναφέρθηκαν τα
ακόλουθα:
1) Από τον Πρόεδρο του συμβουλίου, κ. Κώνστα, ζητήθηκε όλα τα μέλη του
συμβουλίου, να εξοικειωθούν το συντομότερο δυνατό με τη λειτουργία του
νέου διαδικτυακού τόπου του κόμματος και τις λειτουργίες αυτού, ούτως ώστε
να μας βοηθήσει στην λειτουργία της Π.Ο. Σημειώθηκε πως όλα τα μέλη του
συμβουλίου θα αναλάβουν διαχειριστές της ομάδας (group) της Π.Ο.Ν.Α.
2) Συζητήθηκε η δυνατότητα δημιουργίας και χρήσης των email
@dimiourgiaxana.gr από όλα τα μέλη του συμβουλίου.
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3) Κατόπιν προτάσεως του Αντιπροέδρου Γιάννη Μελίτα, συζητήθηκε η
δυνατότητα επαναξιολόγησης της πορείας του συμβουλίου και του έργου που
έχει προσφέρει το κάθε μέλος, ένα χρόνο μετά της σύστασή του (δηλαδή στης
23 Φεβρουαρίου 2014), και εν συνεχεία εάν κριθεί αναγκαίο να αλλάξουν οι
αρμοδιότητες των μελών. Ομόφωνα συμφωνήθηκε η υιοθέτηση της πρότασής
του.
4) Αποφασίστηκε η επόμενη συνεδρίαση στις 8 Μαρτίου και ώρα 20:00 σε χώρο
που θα αποφασισθεί μετά από αξιολόγηση των προτάσεων από τα μέλη.
5) Κρίθηκε αναγκαίο από όλα τα μέλη να γίνει μία έρευνα (κυρίως στους
Δήμους), για την εύρεση χώρων τόσο για τις τακτικές συναντήσεις του
συμβουλίου όσο και για τις συναντήσεις του συνόλου των μελών της Π.Ο.
Βάσει κανονισμού, την ευθύνη για την σύγκληση των συναντήσεων
αναλαμβάνει ο Γραμματέας του συμβουλίου.
6) Ο Αντιπρόεδρος ανέλυσε τις δυνατότητες χρηματοδότησης της Π.Ο.
Σύμφωνα με την οικονομική διεύθυνση εξετάζεται η δυνατότητα το 25% των
πόρων του κόμματος να μοιραστεί στις Π.Ο.
7) Ο Αντιπρόεδρος ζήτησε, να καταρτίζονται ρεαλιστικά πλάνα δράσεων σε
3μηνη βάση, με σαφή μελέτη/καθορισμό:
a. Για το είδος της δράσης
b. Το οικονομικό σκέλος που αυτή απαιτεί
c. Τον υπεύθυνο της δράσης
d. Προτάσεις δράσεων αναμένονται στην επόμενη συνεδρίαση από το
σύνολο των μελών του συμβουλίου. Ως θεμιτό χρονοδιάγραμμα
ορίστηκε ο χρόνος που μεσολαβεί από την ημέρα διεξαγωγής της
συνεδρίασης έως το Συνέδριο του Κόμματος.
8) Η Ταμίας του συμβουλίου, Χριστίνα Γρυπάρη, και ο Αντιπρόεδρος πρότειναν
την δημιουργία διευρυμένων συναντήσεων με κάλεσμα όλων των μελών της
Π.Ο., στις οποίες θα καλεστούν να μιλήσουν οι υποψήφιοι για τις θέσεις των
οργάνων του Κόμματος. Η πρότασή τους έγινε δεκτή και στις αμέσως
επόμενες συνεδριάσεις θα οργανωθούν αυτές οι συναντήσεις.
9) Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος ανέλυσαν, στα υπόλοιπα μέλη του
συμβουλίου, το Οργανόγραμμα του Κόμματος.
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10) Συζητήθηκε η ανάγκη ανάλυσης από το συμβούλιο, της λίστας των εθελοντών
που διαμένουν/δραστηριοποιούνται στους Δήμους ευθύνης της Π.Ο., είτε
είναι μέλη του κόμματος είτε όχι, έτσι ώστε να αναλυθεί και η δυνατότητα
δραστηριοποίησής τους στις μελλοντικές δράσης της Π.Ο. ή γενικά του
Κόμματος.
11) Ο Γραμματέας του συμβουλίου είναι υπεύθυνος για της σφραγίδα της Π.Ο.. Η
κα. Γρυπάρη θα ενημερώσει το Γραμματέα για το πρότυπο πάνω στο οποίο
πρέπει να στηθεί η σφραγίδα.
12) Ζητήθηκε από τον Πρόεδρο όλα τα μέλη να αποστείλουν εκ νέου τα
βιογραφικά τους για να αποσταλούν στα γραφεία του Κόμματος.
13) Αποφασίστηκε πως στην επόμενη συνεδρίαση του συμβουλίου θα οριστούν:
o

Ο σύνδεσμος της Π.Ο. για κάθε Δήμο του τομέα ευθύνης,

o

Ο συντονιστής των συνδέσμων με τους Δήμους.

o

Ο συντονιστής των δράσεων της Π.Ο. (ο Γιάννης Μελίτας ζήτησε να
αναλάβει αυτό το ρόλο)

14) Ο Πρόεδρος του συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη, για το τι ειπώθηκε στην
Τηλεδιάσκεψη που έλαβε μέρος την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, καθώς και
για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν στο επικείμενο συνέδριο του
Κόμματος.
15) Τέλος αποφασίστηκε η δραστηριοποίησή μας στην ενημέρωση των μελών
της Π.Ο., και γενικά των φίλων του κόμματος στην περιοχή, για την
δημιουργία δράσεων και το κάλεσμα σε αυτούς, να προτείνουν οι ίδιοι
δράσεις που θα μπορούσαν να οργανωθούν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ηλίας Κώνστας

Γεώργιος Μήτρας
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