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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  3 / 2023 
 

Στην Κω και στο γραφείο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω στην οδό 

Μητροπόλεως 1, σήμερα την 18η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 

π.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων 

Βακούφ Κω κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 10/16-01-2023 προσκλήσεως της προέδρου που επιδόθηκε με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ένα έκαστο των συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ 

αρίθμ  88878/Θ1 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β3960/26-07-2022),. Αφού διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 5 μελών, σε αυτή τη συνεδρίαση βρέθηκαν παρόντες 

5:  

1- Πρόεδρος, Κοτζαογλάν Ελβάν 

2- Σύμβουλος Διαχειρίσεως,  Χατζησουλεϊμάν Ιμπραήμ  

3- Σύμβουλος, Σακκήογλου Ισμαήλ    

4- Σύμβουλος, Τζιουρόγλου Μπελγκίν 

5- Σύμβουλος, Κυρλής Χασάν 

 
 
 
 
 

Κλήθηκαν να πάρουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα της έκτακτης συνεδρίασης: 
 

1. Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση συμπολίτισσα μας για λόγους υγείας. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση συμπολίτισσα μας για λόγους υγείας. 
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Η Πρόεδρος εισηγούμενη το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διατάξεως εξέθεσε ότι, το συμβούλιο 

πρέπει να εξετάσει και να αποφασίσει για την οικονομική ενίσχυση συμπολίτισσα μας για λόγους υγείας. 

Ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι, η εν λόγω συμπολίτισσα μας κατά το παρελθόν είχε υποβληθεί σε μια 

πολύ σοβαρή επέμβαση στο κεφάλι και ότι τώρα θα πρέπει να μεταβεί ξανά και να διαμείνει στην Αθήνα 

για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών για το στάδιο της αποκατάστασης. Επισήμανε δε ότι, από 

την πλευρά του Οργανισμού υπήρξε η ανάλογη οικονομική στήριξη προς την συμπολίτισσα μας ώστε να 

γίνει η απαραίτητη επέμβαση, μετά από την απόφαση 8 του πρακτικού 2 από τις 14-01-2022 του Δ.Σ. του 

Βακούφ Κω κατά το παρελθόν. 

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω λαμβάνοντας 

υπόψη τα παρακάτω: 

1. την ως άνω εισήγηση της προέδρου, 

2. την απόφαση 8 του πρακτικού 2 από τις 14-01-2022 του Δ.Σ. του Βακούφ Κω, 

3. τον κοινωφελή χαρακτήρα του Οργανισμού, 

4. ότι πρόκειται για σοβαρό λόγο υγείας της συμπολίτισσα μας, 

5. τον οικονομική της κατάσταση, 

 

 

 

 

αποφασίζει ομόφωνα,   εγκρίνει 

την οικονομική στήριξη της συμπολίτισσας μας για τους παραπάνω λόγους και ορίζει το ποσό των 

1.000,00 € (χιλίων ευρώ) ως οικονομική ενίσχυση, έτσι ώστε να καταφέρει να ολοκληρώσει την 

αποκατάσταση της κατά την διαμονή της στην πόλη της Αθήνας για το χρονικό διάστημα των 6 μηνών 

περίπου. 
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Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση. 
 

      Η Πρόεδρος                             Ο Διαχειριστής                       Τα Μέλη  
        Υπογραφή                                  Υπογραφή                         Υπογραφές 
 
 
 
Κοτζαογλάν Ελβάν                   Χατζησουλεϊμάν Ιμπραήμ          1- Σακκήογλου Ισμαήλ 
                                                                                                      2- Τζιουρόγλου Μπελγκίν 
                                                                                                      3- Κυρλής Χασάν 

 
 

 


