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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ «ΦΟΡΕΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ “ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ”» της 20ης Οκτωβρίου 2016 
 
    Την 20η Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00μ.μ., στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου 

Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας 

«Αντώνης Τρίτσης» που βρίσκεται στο Ίλιον Αττικής και επί της οδού Σπύρου Μουστακλή 

αριθμός 23, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Ομ. καθηγητή 

ΕΜΠ κ. Ιωάννη Ν. Πολύζου. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 54 παράγραφος 6 του νόμου 

4414/2016,  συνήλθαν σε πρώτη τακτική συνεδρίαση τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν 

αποφάσεις επί των θεμάτων της από 17/10 Α.Π.1 Πρόσκληση Ημερήσιας διάταξης που έχουν 

ως ακολούθως:  

Ημερησία Διάταξη 
 

1. Ανακοινώσεις Προέδρου.  

2. Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα και ανάληψη των καθηκόντων του.  

3. Εκλογή μεταξύ των μελών του Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Ταμία.  

4. Παροχή εξουσιοδότησης και αρμοδιότητας σε μέλος του Δ.Σ. προκειμένου, στο όνομα και για 

λογαριασμό του Φορέα Διαχείρισης, να προβεί, ενώπιον των αρμόδιων Αρχών και Υπηρεσιών, 

σε δήλωση έναρξης εργασιών. Να ενεργήσει περαιτέρω ότι απαιτείται προκειμένου: α) Να 

αποκτήσει ο Φορέας Διαχείρισης αριθμό φορολογικού μητρώου και κωδικούς taxis, β) Να 

εγγραφεί στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), δ) Να εγγραφεί στην Ενιαία 

Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π.), ε) Να εγγραφεί στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στ) Να εγγραφεί στο ΙΚΑ και 

γενικά να ενεργήσει ότι προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για την έναρξη των δραστηριοτήτων του 

Φορέα Διαχείρισης.  

5. Παροχή εξουσιοδότησης και αρμοδιότητας σε μέλος του Δ.Σ. προκειμένου, ύστερα από τη 

λήψη τουλάχιστον τριών έγγραφων προσφορών, να προβεί στο όνομα και για λογαριασμό 

του Φορέα Διαχείρισης, σε άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε Τραπεζικό Ίδρυμα, 

υπογράφοντας προς τούτο κάθε σχετικό έγγραφο.  

6. Παροχή εξουσιοδότησης και αρμοδιότητας σε μέλος του Δ.Σ. προκειμένου, ενεργώντας στο 

όνομα και για λογαριασμό του Φορέα Διαχείρισης, να προβεί σε κατάρτιση και υπογραφή 

νέων συμβάσεων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, παροχής ύδατος, παροχής τηλεφωνικών 

και διαδικτυακών συνδέσεων στο Πάρκο Τρίτση.  

7. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής μεταξύ των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του 

Δ.Σ. για την καταγραφή όλων των συστατικών, παραρτημάτων και κινητών πραγμάτων που 
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βρίσκονται εντός των ορίων του Πάρκου Τρίτση και προορίζονται να χρησιμοποιούνται για τις 

ανάγκες του, με σκοπό: α) Την κατάρτιση του περιουσιολογίου του Φορέα Διαχείρισης, β) Την 

αξιολόγηση της κατάστασης τους.  

8. Έναρξη συζήτησης για την έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας.  

9. Συζήτηση για ανάθεση αρμοδιοτήτων μεταξύ των τακτικών και αναπληρωματικών μελών 

του Δ.Σ.  

10. Λοιπά θέματα - Επείγοντα.  
 
 

    Παρόντα τακτικά μέλη με δικαίωμα ψήφου: 1) Ιωάννης Ν. Πολύζος, 2) Στυλιανός Γ. 

Βανδώρος, 3) Ιωάννης Θ. Μαυροειδάκος, 4) Μαρίνος Ι. Ρουσιάς, 5) Παναγιώτης Σπ. 

Τσαρμπόπουλος, 6) Ιωάννης Β. Ελαιοτριβάρης, 7) Δημήτριος Σ. Μανωλάκος ως αναπληρωτής 

του απόντος τακτικού μέλους Γεωργίου Στ. Παπαδάκη, 8) Κωνσταντίνος Ν-Α Σερράος, 9) 

Μαρία Δ. Μπολτά ως αναπληρώτρια του απόντος τακτικού μέλους Θεόδωρου Μ. 

Κουτσοθεοδωρή. 

    Παρόντα αναπληρωματικά μέλη με δικαίωμα λόγου: 1) Νικόλαος Γ. Μπελαβίλας, 2) Ευθύμιος 

Γ. Κοκκίνης, 3) Εμμανουήλ Ι. Πούλιος, 4) Σπυριδούλα Ι. Μαργαρίτη, 5) Παναγιώτης Γ. Καλαράς. 

    Απόντα τακτικά μέλη: Θεόδωρος Μ. Κουτσοθεοδωρής, Γεώργιος Στ. Παπαδάκης. 

    Απόντα αναπληρωματικά μέλη: Δημήτριος Κ. Μέλισσας, Μόσχος Γ. Διαμαντόπουλος. 

    Παρευρίσκεται η Κατερίνα Χριστοφοράκη κατ εντολή του προέδρου και εκτελεί χρέη 

γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου. 

    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 54 παράγραφος 7 του 

νόμου 4414/2016 και δεν προβλήθηκε καμία ένσταση ή αντίρρηση στην πρόοδο της 

διαδικασίας το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στην συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης:   

 

Θέμα 1ο: Ανακοινώσεις Προέδρου  
  Ο πρόεδρος καλωσόρισε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέρη του ΔΣ και κήρυξε την έναρξη 

των εργασιών. 

 
    Θέμα 2ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και ανάληψη των 
καθηκόντων του. 
Ο πρόεδρος και τα παρόντα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ομοφώνως διαπίστωσαν την 

ύπαρξη απαρτίας, συγκρότησαν το ΔΣ σε σώμα και ανέλαβαν τα καθήκοντά τους. 

 

    Θέμα 3ο: Εκλογή μεταξύ των μελών του Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Ταμία.  
    Ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης αναφέρθηκε στην διάταξη του άρθρου 54 παράγραφος 3 

του νόμου 4414/2016 σύμφωνα με την οποία μεταξύ άλλων: «Στην πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ 

που συγκαλείται με ευθύνη του ορισθέντος Προέδρου (…) συγκροτείται αυτό σε σώμα με 

εκλογή μεταξύ των μελών του, του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία». 
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Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε για τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες τους κάτωθι: 

Ως Αντιπρόεδρο τον κ. Ιωάννη Β. Ελαιοτριβάρη 

Ως Γραμματέα τον κ. Κων/νο Ν-Α Σερράο 

Ως Ταμία τον κ. Παναγιώτη Σπ. Τσαρμπόπουλο 

  Επακολούθησε ονομαστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του ΔΣ που είχαν δικαίωμα ψήφου 

κατά την οποία τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα σύμφωνα με την εισήγηση. 

    Ο πρόεδρος, μετά την γενόμενη ψηφοφορία, ανακοίνωσε το αποτέλεσμα που έχει ως εξής:  

           Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. εκλέχτηκε ο κ. Ιωάννης Β. Ελαιοτριβάρης              

           Γραμματέας του Δ.Σ. εκλέχτηκε ο κ. Κων/νος Ν-Α Σερράος 

           Ταμίας του Δ.Σ. εκλέχτηκε ο κ. Παναγιώτης Σπ. Τσαρμπόπουλος. 

  

    Θέμα 4ο: Παροχή εξουσιοδότησης και αρμοδιότητας σε μέλος του Δ.Σ. προκειμένου, 
στο όνομα και για λογαριασμό του Φορέα Διαχείρισης, να προβεί, ενώπιον των 
αρμόδιων Αρχών και Υπηρεσιών, σε δήλωση έναρξης εργασιών. Ο Πρόεδρος 
εισηγήθηκε την παροχή εξουσιοδότησης σε μέλος του ΔΣ προκειμένου: α) Να αποκτήσει 
ο Φορέας Διαχείρισης αριθμό φορολογικού μητρώου και κωδικούς taxis, β) Να εγγραφεί 
στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), γ) Να εγγραφεί στην Ενιαία Αρχή 
Πληρωμών (Ε.Α.Π.), δ) Να εγγραφεί στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ε) Να εγγραφεί στο ΙΚΑ και γενικά 
να ενεργήσει ότι προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για την έναρξη των δραστηριοτήτων 
του Φορέα Διαχείρισης.  
   O Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης εισηγήθηκε να χορηγηθούν και να ανατεθούν οι ως  άνω 

εξουσιοδοτήσεις και αρμοδιότητες στον Ταμία του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης κ. Παναγιώτη 

Τσαρμπόπουλο και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.  

    Επακολούθησε ονομαστική ψηφοφορία κατά την οποία τα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη 

αποφάσισαν ομόφωνα κατά την εισήγηση κι έλαβαν την απόφαση όπως ακολουθεί:  

    «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 

παρέχει ομόφωνα στον Ταμία του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης κ. Παναγιώτη Τσαρμπόπουλο 

την εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα, προκειμένου αυτός, ενεργώντας στο όνομα και για 

λογαριασμό του Φορέα Διαχείρισης, να προβεί, ενώπιον των αρμόδιων Αρχών και Υπηρεσιών, 

σε δήλωση έναρξης εργασιών. Να ενεργήσει περαιτέρω ότι απαιτείται προκειμένου: α) Ο 

Φορέας Διαχείρισης να αποκτήσει αριθμό φορολογικού μητρώου και κωδικούς taxis, β) Να 

εγγραφεί στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), γ) Να εγγραφεί στην Ενιαία 

Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π.), δ) Να εγγραφεί στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ε) Να εγγραφεί στο ΙΚΑ και γενικά 

στ)  να ενεργήσει ότι προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για την έναρξη των δραστηριοτήτων του 

Φορέα Διαχείρισης». 

 
    Θέμα 5ο: Παροχή εξουσιοδότησης και αρμοδιότητας σε μέλος του Δ.Σ.  προκειμένου, 
ύστερα από τη λήψη τουλάχιστον τριών έγγραφων προσφορών, να προβεί στο όνομα 
και για λογαριασμό του Φορέα Διαχείρισης, σε άνοιγμα τραπεζικού 
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λογαριασμού σε Τραπεζικό Ίδρυμα, υπογράφοντας προς τούτο κάθε σχετικό έγγραφο. 
   Ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης εισηγήθηκε να αναλάβει την άνω εξουσιοδότηση και 

αρμοδιότητα ο Ταμίας του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης κ. Παναγιώτης Τσαρμπόπουλος και 

κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.  

   Επακολούθησε συζήτηση και ονομαστική ψηφοφορία κατά την οποία τα έχοντα δικαίωμα 

ψήφου μέλη αποφάσισαν ομόφωνα κατά την εισήγηση ως ακολούθως:  

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και 

συζήτησε επί του θέματος: α) Συγκροτεί τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τους κυρίους 

Παναγιώτη Τσαρμπόπουλο, Ιωάννη Μαυροειδάκο και Ιωάννη Ελαιοτριβάρη., προκειμένου, 

ύστερα από τη λήψη τουλάχιστον τριών έγγραφων προσφορών, αποφασίσει σε ποια τράπεζα 

θα ανοιχθεί ο λογαριασμός του Φορέα Διαχείρισης για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών του, 

β) Παρέχει ομόφωνα στον Ταμία του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης κ. Παναγιώτη 

Τσαρμπόπουλο την εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα, προκειμένου αυτός, στο όνομα και για 

λογαριασμό του Φορέα Διαχείρισης, να προβεί σε άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην 

Τράπεζα που θα επιλεγεί, υπογράφοντας προς τούτο κάθε σχετικό έγγραφο».  

 

    Θέμα 6ο: Παροχή εξουσιοδότησης και αρμοδιότητας σε μέλος του Δ.Σ.  προκειμένου, 
ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό του Φορέα Διαχείρισης, να προβεί σε 
κατάρτιση και υπογραφή νέων συμβάσεων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, παροχής 
ύδατος, παροχής τηλεφωνικών και διαδικτυακών συνδέσεων στο Πάρκο Τρίτση.    
   Ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης εισηγήθηκε να αναλάβει τις άνω εξουσιοδοτήσεις και 

αρμοδιότητες το μέλος του Δ.Σ. κ. Μαρίνος Ι. Ρουσιάς και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν 

σχετικά.  

  Επακολούθησε ονομαστική ψηφοφορία κατά την οποία τα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη 

αποφάσισαν ομόφωνα κατά την εισήγηση ως ακολούθως:  

  «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 

παρέχει ομόφωνα στο μέλος του Δ.Σ. κ. Μαρίνο Ι. Ρουσιά την εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα, 

προκειμένου αυτός, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό του Φορέα Διαχείρισης, να 

προβεί, σε κατάρτιση και υπογραφή νέων συμβάσεων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, παροχής 

ύδατος και παροχής τηλεφωνικών και διαδικτυακών συνδέσεων στον Φορέα Διαχείρισης».  

 

    Θέμα 7ο: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής μεταξύ των τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. για την καταγραφή όλων των συστατικών, 
παραρτημάτων και κινητών πραγμάτων που βρίσκονται εντός των ορίων του Πάρκου 
Τρίτση και προορίζονται να χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του, με σκοπό: α) Την 
κατάρτιση του περιουσιολογίου του Φορέα Διαχείρισης, β) Την αξιολόγηση της 
κατάστασης τους.  
    Ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης αναφέρθηκε στην διάταξη του άρθρου 53 παράγραφοι 1 

και 2 του νόμου 4414/2016. Με την παράγραφο  2 ειδικότερα ορίζεται ότι: «Με την 
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ανάληψη των καθηκόντων του Διοικητικού του Συμβουλίου, ο Φορέας Διαχείρισης προβαίνει 

αμελλητί σε καταγραφή όλων των συστατικών, παραρτημάτων και κινητών πραγμάτων του 

προηγουμένου εδαφίου για την κατάρτιση του περιουσιολογίου του». Πρότεινε τον ορισμό 

4μελούς επιτροπής καταγραφής μεταξύ των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου αυτή να προβεί στην προβλεπόμενη καταγραφή, 

συντάσσοντας σχετικό αναλυτικό κατάλογο στον οποίο θα αναφέρεται και η λειτουργική 

κατάσταση εκάστου είδους. Ως μέλη της επιτροπής πρότεινε τους κ. Νίκο Μπελαβίλα, κ. 

Στυλιανό Βανδώρο,  κ. Ευθύμιο Κοκκίνη και κ. Ιωάννη Μαυροειδάκο από τους οποίους τον κ. 

Νίκο Μπελαβίλα ως συντονιστή του έργου της καταγραφής. Ο κύριος Ιωάννης Μαυροειδάκος 

θα παρέχει εκ μέρους του ΑΣΔΑ το συνταχθέν περιουσιολόγιο (Ιανουάριος 2015) καθώς και το 

υλικό σχετικών τοπογραφικών εργασιών που έχουν διαταχθεί κατά το παρελθόν με σκοπό τη 

λεπτομερή αποτύπωση της όλης έκτασης του Πάρκου, καθώς επίσης και των επί μέρους 

κτιρίων που βρίσκονται εντός αυτού. Ως χρόνο ολοκλήρωσης του έργου της καταγραφής 

πρότεινε αυτόν του κατά μέγιστο εξαμήνου από την λήψη της απόφασης ορισμού της 

επιτροπής.  

Επακολούθησε ονομαστική ψηφοφορία κατά την οποία τα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη 

αποφάσισαν ομόφωνα κατά με την εισήγηση του προέδρου.   

 

Θέμα 8ο: Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας.  
Με ομόφωνη γνώμη των μελών του ΔΣ, η συζήτηση των εν λόγω θεμάτων αναβάλλεται για 

επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ  

 
Θέμα 9ο: Ορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων μεταξύ των τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ.  
    Ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης αναφέρθηκε στην διάταξη του άρθρου 54 παράγραφος 3 

του νόμου 4414/2016 σύμφωνα με την οποία μεταξύ άλλων: «Στην πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ 

που συγκαλείται με ευθύνη του ορισθέντος Προέδρου (…) συγκροτείται αυτό σε σώμα (…) και 

ορίζονται οι αρμοδιότητες των λοιπών μελών του». Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τον ορισμό, των 

κάτωθι τακτικών και αναπληρωματικών μελών με τις προσδιοριζόμενες αντίστοιχα 

αρμοδιότητες: 

Θεόδωρος Μ. Κουτσοθεοδωρής : Έργα Υποδομής 

Στυλιανός Γ. Βανδώρος: Εθελοντισμός 

Μαρίνος Ι. Ρουσιάς: Χρηματοδοτικά Εργαλεία 

Ιωάννης Β. Ελαιοτριβάρης: Καθαριότητα  - Ανακύκλωση 

Γεώργιος Στ. Παπαδάκης / Δημήτριος Σ. Μανωλάκος: Φυτεύσεις - Α.Π.Ε.  

Μαρία Δ. Μπολτά: Δημοσίες Σχέσεις, Επικοινωνία & Κοινωνική Οικονομία/ Επιχορηγήσεις 

Ευθύμιος Γ. Κοκκίνης: Φύλαξη 

Σπυριδούλα Ι. Μαργαρίτη: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

Παναγιώτης Γ. Καλαράς: Ιατρείο / Δημόσιες Σχέσεις& Επικοινωνία 
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Νίκος Γ. Μπελαβίλας: Επαφές με Δημόσιους Φορείς 

Κων/νος Ν-Α Σερράος: Πολεοδομική Οργάνωση 

Ιωάννης Θ. Μαυροειδάκος: Εντοπισμός διαδημοτικών δράσεων 

   Επακολούθησε διαλογική συζήτηση και εν συνεχεία ονομαστική ψηφοφορία κατά την οποία 

τα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη αποφάσισαν ομόφωνα κατά την εισήγηση. 

 
Θέμα 10ο : Λοιπά Θέματα - Επείγοντα 
10.1 Ιστοσελίδα – Κοινωνική Δικτύωση, ανάκτηση πρόσβασης στη διαχείριση και 
εποπτεία των υπαρχόντων δικτυακών τόπων, καθώς και οργάνωσή τους. 

   Ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης εισηγήθηκε να αναλάβει ο ίδιος τις άνω αρμοδιότητες 

ανάκτησης πρόσβασης στους δικτυακούς τόπους, ενώ πρότεινε τη διαχείριση της ιστοσελίδας 

να αναλάβει το μέλος του Δ.Σ. κ. Μαρίνος Ρουσιάς και τη διαχείριση της λοιπής κοινωνικής 

δικτύωσης ο κ. Νίκος Μπελαβίλας. Επακολούθησε ονομαστική ψηφοφορία κατά την οποία τα 

έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη αποφάσισαν ομόφωνα κατά με την εισήγηση.   

 

10.2 : Συζήτηση για ταμειακή, λογιστική και νομική υποστήριξη. 
Τα μέλη του ΔΣ προέβησαν σε μια πρώτη συζήτηση των επειγόντων θεμάτων που αφορούν 

στην οικονομική διαχείριση του Φορέα. Ο Ταμίας του ΔΣ θα ενημερώσει το ΔΣ επι των 

παραπάνω θεμάτων σε επόμενη συνεδρίαση. 

 

    Εν συνεχεία ο πρόεδρος κήρυξε την λήξη των εργασιών της πρώτης συνεδρίασης. 

 

    Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται όπως 

ακολουθεί. 

 

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

 

 

 

 

 

    Ιωάννης Πολύζος                                                                     Κων/νος Σερράος 
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  Τα μέλη: 

 

 

 

 

 

 Στυλιανός Γ. Βανδώρος 

 

 

 

 

 Ιωάννης Θ. Μαυροειδάκος 

 

 

 

 

 Μαρίνος Ι. Ρουσιάς 

 

 

 

 

 Παναγιώτης Σπ. Τσαρμπόπουλος 

 

 

 

 

 Ιωάννης Β. Ελαιοτριβάρης 

 

 

 

 

 Δημήτριος Σ. Μανωλάκος 

 

 

 

 

 Μαρία Δ. Μπολτά 


