
ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ 

ΩΜΑΣΔΗΟΤ «ΓΗΑΕΩΜΑ»  

 

Σξίηε 24 Ννεκβξίνπ 2015 

 

 

ήκεξα, Σξίηε 24 Ννεκβξίνπ 2015, ζην επί ηεο νδνύ Μπνπκπνπιίλαο 30 

γξαθείν ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», έγηλε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ.  

 

Παξόληεο ήζαλ:  

ηαύξνο Μπέλνο, πξόεδξνο,  

Πέηξνο Θέκειεο, αληηπξόεδξνο, 

Βαζίιεο Λακπξηλνπδάθεο, γεληθόο γξακκαηέαο, 

Γηώξγνο Κνπξνππόο, ηακίαο. 

 

 

1. Πξνβνιή ηνπ ληνθηκαληέξ γηα ηνπο αξραίνπο ρώξνπο ζέαζεο θαη 

αθξόαζεο ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, κε ηίηιν «Μούσα 

Πολύτροπος».   

 

Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξνβνιή ηνπ ληνθηκαληέξ γηα ηνπο αξραίνπο 

ρώξνπο ζέαζεο θαη αθξόαζεο ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, κε ηίηιν 

«Μνύζα Πνιύηξνπνο», ην νπνίν είρε αλαζέζεη ην «ΓΗΑΕΩΜΑ» ζηελ εηαηξεία 

Capri Productions θαη ρξεκαηνδόηεζε ε Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο.  

 

Σν ληνθηκαληέξ ζθελνζέηεζε ν θ. Γηώξγνο Μπόηζνο, ην ζελάξην έγξαςε ε θα 

Πνιπμέλε Αδάκ - Βειέλε, αξραηνιόγνο / ζεαηξνιόγνο, Γηεπζύληξηα ηνπ 

Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Θεζζαινλίθεο. Σελ επηζηεκνληθή επηκέιεηα ηνπ 

ληνθηκαληέξ είραλ ε ίδηα θαη ν θνο Γηώξγνο Καξαδέδνο, αξρηηέθησλ, 

αξραηνιόγνο, νκόηηκνο θαζεγεηήο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο.  

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνβνιήο, εμέθξαζαλ ηελ 

επαξέζθεηά ηνπο γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ ληνθηκαληέξ θαη επραξίζηεζαλ ζεξκά 

όινπο όζνπο ζπλεξγάζηεθαλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ. 

 

 

2. πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηελ πξνζθνξά ηεο Δηαηξείαο Capri 

Productions (ύςνπο 738 €) γηα ηελ παξαγσγή ππόηηηισλ απόδνζεο ζηελ 

αγγιηθή γιώζζα ηνπ ληνθηκαληέξ «Μούσα Πολύτροπος» (πλ.1). 

 



Ο πξόεδξνο, θ. ηαύξνο Μπέλνο, ελεκέξσζε ηα κέιε όηη ε Δηαηξεία Capri 

Productions, ε νπνία παξήγαγε ην ληνθηκαληέξ  «Μνύζα Πνιύηξνπνο», 

απέζηεηιε πξνζθνξά γηα ηελ παξαγσγή ππνηίηισλ απόδνζεο ζηελ αγγιηθή 

γιώζζα ηνπ παξαπάλσ ληνθηκαληέξ (πλ. 1), πξνθεηκέλνπ απηό λα κπνξεί λα 

ζπκκεηέρεη ηόζν ζε θεζηηβάι παγθόζκηαο εκβέιεηαο, όζν θαη ζε δηεζλή 

ηειενπηηθά δίθηπα αξραηνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο. 

 

Ο θ. Μπέλνο πξόζζεζε όηη ην θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 738 €, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη όηη ζην θόζηνο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

1. Μεηάθξαζε – Απόδνζε ζηελ Αγγιηθή Γιώζζα 300 € 

2. Σερληθή πξνζαξκνγή ππόηηηισλ 300 €. 

  

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά από ζπδήηεζε, απνθάζηζαλ νκόθσλα ηελ 

έγθξηζε ηεο δηάζεζεο ηνπ πνζνύ ησλ 738 επξώ ζηελ Δηαηξεία Capri Productions 

γηα ηνλ ππνηηηιηζκό ζηελ αγγιηθή γιώζζα ηνπ ληνθηκαληέξ «Μνύζα 

Πνιύηξνπνο». Σέινο, εμνπζηνδόηεζαλ ηνλ πξόεδξν, θ. ηαύξν Μπέλν λα πξνβεί 

ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηάζεζε ηνπ παξαπάλσ πνζνύ. 

 

 

3. πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 9εο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ» ζην Αζθιεπηείν ηεο Δπηδαύξνπ 

θαη ην μελνδνρείν Amalia Hotel ζην Ναύπιην ην άββαην 16 θαη ηελ 

Κπξηαθή 17 επηέκβξε 2016. 

 

Ο πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θ. ηαύξνο Μπέλνο, εηζεγήζεθε ζηα 

κέιε ηνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 9ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ζσκαηείνπ 

«ΓΗΑΕΩΜΑ» ζην Αζθιεπηείν ηεο Δπηδαύξνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην μελνδνρείν 

Amalia Hotel ζην Ναύπιην ην άββαην 16 θαη ηελ Κπξηαθή 17 επηέκβξε 2016. 

 

«Ζ επηινγή ηεο Δπηδαύξνπ δελ είλαη ηπραία, ζπλέρηζε ν θνο Μπέλνο, θαζώο ζηελ 

Δπίδαπξν πινπνηείηαη έλα θνξπθαίν καο πξόγξακκα, ην έξγν «Οινθιεξωκέλν 

Πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Αλάδεημεο ηνπ Δπξύηεξνπ Χώξνπ ηνπ Αζθιεπηείνπ 

ηεο Δπηδαύξνπ ζην πιαίζην ηωλ παξεκβάζεωλ ζε ζέκαηα θύζεο θαη πνιηηηζκνύ», 

κε βαζηθό ζθνπό ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ επξύηεξνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηνπ 

κλεκεηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο, έηζη ώζηε λα αλαδεηρζεί ε απζεληηθή ηνπ ππόζηαζε θαη 

λα δεκηνπξγεζεί έλαο ρώξνο κε αξραηνγλωζηηθό πεξηερόκελν ζε ηζνξξνπία κε ηε 

βίωζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ζε όιεο ηηο θιίκαθεο. Δπίζεο, ζα έρνπκε ηελ 

επθαηξία λα επηζθεθζνύκε εθηόο από ην Αζθιεπηείν ηεο Δπηδαύξνπ θαη ην Ηεξό ηνπ 

Απόιιωλνο Μαιεάηα, ζηα νπνία ζα καο μελαγήζεη ν Βαζίιεο Λακπξηλνπδάθεο.  

 

Όπωο ήδε γλωξίδεηε ην «ΓΗΑΕΩΜΑ» πξόθεηηαη λα αλαζέζεη ηε κειέηε 

δηακόξθωζεο θαη αλάπιαζεο δηαδξνκώλ πεξηήγεζεο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ ηνπ 

Αζθιεπηείνπ Δπηδαύξνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηνπ. Δπνκέλωο, εθεί ζα 



έρνπκε ηελ επθαηξία λα εγθαηληάζνπκε έλα πξόγξακκα crowd funding γηα ηελ 

εμεύξεζε ηεο απαξαίηεηεο ρξεκαηνδόηεζεο». 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ εμέθξαζαλ ηελ επαξέζθεηά ηνπο γηα ηελ παξαπάλσ 

πξόηαζε, ηελ νπνία νκόθσλα έθαλαλ δεθηή. Σέινο, εμνπζηνδόηεζαλ ηνλ 

πξόεδξν λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε δηνξγάλσζε θαη 

πξνεηνηκαζία ηεο 9εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ» ζην 

Αζθιεπηείν ηεο Δπηδαύξνπ θαη ην μελνδνρείν Amalia Hotel ζην Ναύπιην ην 

άββαην 16 θαη ηελ Κπξηαθή 17 επηέκβξε 2016. 

 

 

4. α) Γηαθνπή ζπλεξγαζίαο «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» κε ηνλ θ. ππξίδσλα 

Καηζαληώλε από 01 Ννεκβξίνπ 2015, θαηόπηλ επηζπκίαο ηνπ ηδίνπ. β) 

Δηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, θ. ηαύξνπ Μπέλνπ γηα ηελ αλάιεςε ηεο ηερληθήο 

ππνζηήξημεο ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ηζηνηόπνπ 

www.diazoma.gr από ηνλ θ. Δπδόθηκν Φξέγθνγινπ, κε αύμεζε ησλ κεληαίσλ 

απνδνρώλ ηνπ θαηά 200 επξώ. 

 

Ο πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θ. ηαύξνο Μπέλνο, ελεκέξσζε ηα 

κέιε όηη από 01 Ννεκβξίνπ 2015 ζα δηαθνπεί, θαηόπηλ επηζπκίαο ηνπ ηδίνπ, ε 

ζπλεξγαζία ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» κε ηνλ θ. ππξίδσλα Καηζαληώλε. Ο θνο 

Μπέλνο αλέθεξε όηη ε επηζπκία απηή ηνπ θ. Καηζαληώλε ζρεηίδεηαη κε 

πξνζσπηθέο ηνπ επηινγέο, ηηο νπνίεο ην «ΓΗΑΕΩΜΑ» ζέβεηαη απόιπηα. 

 

Δλ ζπλερεία, ν θ. Μπέλνο εηζεγήζεθε ηελ αλάιεςε ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο 

ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ηζηνηόπνπ www.diazoma.gr από 

01 Ννεκβξίνπ 2015 από ηνλ θ. Δπδόθηκν Φξέγθνγινπ, κε αύμεζε ησλ κεληαίσλ 

απνδνρώλ ηνπ θαηά 250 επξώ. Δπνκέλσο, ε θαζαξή ακνηβή ηνπ θ. Φξέγθνγινπ 

ζα αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 950 επξώ θαζαξά ην κήλα, ήηνη κεηθηά 1.230 επξώ 

θαη εηήζην θόζηνο γηα ην ζσκαηείν 17.220 επξώ. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, ζπκθώλεζαλ νκόθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ 

θ. ηαύξνπ Μπέλνπ θαη ελέθξηλαλ ηελ αλάιεςε ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ 

«ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ηζηνηόπνπ www.diazoma.gr από 01 

Ννεκβξίνπ 2015 από ηνλ θ. Δπδόθηκν Φξέγθνγινπ, κε αύμεζε ησλ κεληαίσλ 

απνδνρώλ ηνπ θαηά 250 επξώ. 

 

 

5. Απνδνρή ηεο ρνξεγίαο ηεο Δηαηξίαο ΑΘΖΝΑΪΚΖ ΕΤΘΟΠΟΪΑ ύςνπο, 

3.000 επξώ, σο εηήζηα ζπλδξνκή Δηαηξηθνύ Μέινπο γηα ην έηνο 2015.  

 

Ο θνο ηαύξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε όηη ε ΑΘΖΝΑΪΚΖ ΕΤΘΟΠΟΪΑ 

αλαλέσζε ηε ζπλδξνκή ηεο σο εηαηξηθό κέινο γηα ην έηνο 2015. 

 

http://www.diazoma.gr/


Δλ ζπλερεία, ν θνο Μπέλνο εηζεγήζεθε ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο, ύςνπο 3.000 

επξώ, ηεο Δηαηξείαο ΑΘΖΝΑΪΚΖ ΕΤΘΟΠΟΪΑ, σο εηήζηαο ζπλδξνκήο 

Δηαηξηθνύ Μέινπο γηα ην έηνο 2015. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ επραξίζηεζαλ ζεξκά ηελ Δηαηξεία ΑΘΖΝΑΪΚΖ 

ΕΤΘΟΠΟΪΑ γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ ελίζρπζε ησλ ζθνπώλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη 

εμνπζηνδόηεζαλ ηνλ πξόεδξν λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα 

ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο. 

 

 

6. Απνδνρή ηεο ρνξεγίαο, ύςνπο 8.000 επξώ πνπ δηαζέηεη ε Πεξηθεξεηαθή 

Έλσζε Γήκσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πξνο ην «ΓΗΑΕΩΜΑ» γηα ην 

ληνθηκαληέξ «Μνύζα Πνιύηξνπνο». 

 

Ο θνο ηαύξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε όηη ε Πεξηθεξεηαθή Έλσζε Γήκσλ 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο δηέζεζε ρνξεγία, ύςνπο 8.000 επξώ, γηα ηε 

ρξεκαηνδόηεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ληνθηκαληέξ «Μνύζα Πνιύηξνπνο». 

 

Δλ ζπλερεία, ν θνο Μπέλνο εηζεγήζεθε ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Έλσζεο Γήκσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πξνο ην «ΓΗΑΕΩΜΑ», 

ύςνπο 8.000 επξώ. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ επραξίζηεζαλ ζεξκά ηελ Πεξηθεξεηαθή Έλσζε Γήκσλ 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ ελίζρπζε ησλ ζθνπώλ ηνπ 

ζσκαηείνπ θαη εμνπζηνδόηεζαλ ηνλ πξόεδξν λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο. 

 

 

7. Απνδνρή ηεο ρνξεγίαο, ύςνπο 50.000 επξώ πνπ δηαζέηεη ν Όκηινο 

Δηαηξεηώλ Ο.Σ.Δ. πξνο ην «ΓΗΑΕΩΜΑ» γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο κειέηεο 

γηα ηελ ςεθηαθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ πνιηηηζκό (πλ. 2). 

 

Ο θνο ηαύξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε όηη ν Όκηινο Δηαηξεηώλ Ο.Σ.Δ. 

πξόθεηηαη λα δηαζέζεη ρνξεγία, ύςνπο 50.000 επξώ, γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

κειέηεο γηα ηελ ςεθηαθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ πνιηηηζκό, ε νπνία ζα απνηειέζεη 

βάζε θαη νδεγό γηα ηε ρξήζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ 

ζην ρώξν ηνπ Πνιηηηζκνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηόδνπ 2014-2020. Ο θ. Μπέλνο, έζεζε ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηε ζρεηηθή 

επηζηνιή πνπ απέζηεηιε ν Όκηινο Δηαηξεηώλ Ο.Σ.Δ. 

 

Δλ ζπλερεία, ν θνο Μπέλνο εηζεγήζεθε ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο ηνπ Οκίινπ 

Δηαηξεηώλ Ο.Σ.Δ., ύςνπο 50.000 επξώ. 

 



Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ επραξίζηεζαλ ζεξκά ηνλ Όκηιν Δηαηξεηώλ Ο.Σ.Δ. γηα 

ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ ελίζρπζε ησλ ζθνπώλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη εμνπζηνδόηεζαλ 

ηνλ πξόεδξν λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνδνρή ηεο 

ρνξεγίαο. 

 

8. Οηθνλνκηθόο απνινγηζκόο (πλ. 3). 

 

Ο ηακίαο ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», θνο Γηώξγνο Κνπξνππόο πξνέβε ζηελ 

παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ θνλδπιίσλ εζόδσλ θαη εμόδσλ ηνπ Οηθνλνκηθνύ 

θαη Γηαρεηξηζηηθνύ Απνινγηζκνύ, θαζώο θαη ησλ εζόδσλ – εμόδσλ από ηελ 

έλαξμε ηνπ Γηαδώκαηνο, 1-9-08 έσο θαη 30.11.15 (Δπηζπλαπηόκελν 3
ν
).  

 

 

9. Δηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, θ. ηαύξνπ Μπέλνπ γηα αλαγόξεπζε ηεο θαο 

Διέλεο Ρόθθνπ, ηέσο Πξντζηακέλεο ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο 

Ζπείξνπ, σο Δπίηηκνπ Μέινπο ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ». 

 

Ο πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θ. ηαύξνο Μπέλνο, εηζεγήζεθε ηελ  

αλαγόξεπζε ηεο θαο Διέλεο Ρόθθνπ, ηέσο Πξντζηακέλεο ηεο Δλδηάκεζεο 

Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Ζπείξνπ, σο Δπίηηκνπ Μέινπο ηνπ ζσκαηείνπ 

«ΓΗΑΕΩΜΑ».  

 

«Ζ αλαγόξεπζε ηεο θαο Ρόθθνπ ωο Δπίηηκνπ Μέινπο ηνπ ζωκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», 

ζπλέρηζε ν θ. Μπέλνο, ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαγλώξηζε ηεο ζεκαληηθήο ηεο ζπκβνιήο 

ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ θαηλνηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο «Πνιηηηζηηθή 

Γηαδξνκή ζηα αξραία ζέαηξα ηεο Ζπείξνπ». 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ εμέθξαζαλ ηελ επαξέζθεηά ηνπο γηα ηελ παξαπάλσ 

πξόηαζε, ηελ νπνία νκόθσλα έθαλαλ δεθηή. Σέινο, εμνπζηνδόηεζαλ ηνλ 

πξόεδξν λα πξνβεί ζηε ζύληαμε κηαο επηζηνιήο κε ηελ νπνία ζα ελεκεξώλεη ηελ 

θα Ρόθθνπ γηα ηελ παξαπάλσ απόθαζε. 

 

 

10. Απνδνρή αηηήζεσλ λέσλ κειώλ: 

 

Ο πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηελ έγθξηζε ησλ 

αηηήζεσλ ησλ παξαθάησ θπζηθώλ πξνζώπσλ γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζην 

«ΓΗΑΕΩΜΑ» σο ηαθηηθά θαη αξσγά κέιε: 

 

 Γεώξγηνο Γνύγαο, θνζηνιόγνο –κεραληθόο, σο ηαθηηθό κέινο. 

 Διέλε Όιγα Γειεγηάλλε, αξρηηέθησλ – κεραληθόο Δ.Μ.Π., σο 

αξσγό κέινο. 



 Μαγδαιελή Κπξηάθνπ, αξρηηέθησλ – κεραληθόο, σο ηαθηηθό 

κέινο. 

 Μπξηώ – Πεδνύια Μαλσιαθάθε, δηαθόζκεζε – νξγάλσζε 

εθδειώζεσλ, σο ηαθηηθό κέινο. 

 Νηθόιανο Ξάλζνο, αξρηηέθησλ – κεραληθόο Δ.Μ.Π., σο αξσγό 

κέινο. 

 Κσλζηαληίλα Παπαβαζηιείνπ, πληεξήηξηα Αξραηνηήησλ θαη 

Έξγσλ Σέρλεο, σο αξσγό κέινο. 

 Αγγειηθή Σζνηηλνύ, κνπζεηνιόγνο, σο αξσγό κέινο. 

 Παλαγηώηεο Σζνύηζεο, νηθνλνκνηερληθόο ζύκβνπινο, σο ηαθηηθό 

κέινο. 

 Ναηαιία Υξηζηνδνύινπ, δηαθόζκεζε – νξγάλσζε εθδειώζεσλ, 

σο ηαθηηθό κέινο. 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από ζπδήηεζε έθαλε νκόθσλα δεθηή ηελ 

εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ. 

 

 

11. Άιια ζέκαηα πνπ ζα πξνηαζνύλ. 

 

Θέκα ληνθηκαληέξ θ. Λάδνπ …………. 
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