
ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΣΖ ΠΡΩΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΝΔΟΔΚΛΔΓΔΝΣΟ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΗΟΤ 

«ΓΗΑΕΩΜΑ» 

 

Αθήνα, Σετάρτη 28 επτεμβρίοσ 2016 

 

ήκεξα, Σεηάξηε 28 επηεκβξίνπ 2016, ώξα 11.00 π.κ. θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 

ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ» ν πιεηνςεθίζαο ζε ζηαπξνύο 

πξνηίκεζεο ζηηο εθινγέο ηεο 18εο επηεκβξίνπ 2016 γηα ηελ αλάδεημε λένπ 

δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ θ. Βαζίιεο Λακπξηλνπδάθεο ζπγθάιεζε λόκηκα ζε εηδηθή 

ζπλεδξίαζε ηα κέιε ηνπ λένπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο 

αλαθνηλώζεη ην απνηέιεζκα θαη λα πξνρσξήζνπλ από θνηλνύ ζηελ ζπγθξόηεζε ηνπ 

δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζε ζώκα. 

 

Παξόληεο ήζαλ: 

Λακπξηλνπδάθεο Βαζίιεο 

Μπέλνο ηαύξνο 

Θέκειεο Πέηξνο 

Κνπξνππόο Γηώξγνο 

Μπνιέηεο Κσλ/λνο 

Νηαήο Παλαγηώηεο 

Γεσξγία Μαλσινπνύινπ. 

 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν θ. Βαζίιεο Λακπξηλνπδάθεο ελεκέξσζε ηα κέιε θαη 

αλάγλσζε ην πξαθηηθό ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, ην νπνίν έρεη σο εμήο: 

 

«Πρακτικό της Ευορεστικής Επιτροπής των αρταιρεσιών τοσ Σωματείοσ 

ΔΙΑΖΩΜΑ της 18ης επτεμβρίοσ 2016» 

 

ηο Ναύπλιο Απγολίδαρ, ζήμεπα, ζηιρ 18-09-2016 και ώπα 18:00 μ.μ. οι: 

1) Δςθύμιορ Σζάμηρ, ππόεδπορ, 2) Θεοθάνηρ Ροςμανάρ και 3) Μιπάνηα Εωγπάθος, 

μέλη ηηρ Δθοπεςηικήρ Δπιηποπήρ πος εξελέγηζαν από ηη Γενική ςνέλεςζη ηος 

ωμαηείος «ΓΗΑΕΩΜΑ» ζηιρ 17-09-2016, αθού αποζθπάγιζαν ηην κάλπη πποέβηζαν 

ζηην καηαμέηπηζη ηων ψήθων ηων ςποψηθίων μελών ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος και 

ηηρ Δλεγκηικήρ Δπιηποπήρ ηος ωμαηείος.  

 

Ψήθιζαν 343 μέλη. 

Έγκςπα ψηθοδέληια: 336. 

Άκςπα ψηθοδέληια: 7. 

 

Έλαβαν καηά ζειπά απιθμού ψήθων: 

 

Α) για ηο Γιοικηηικό ςμβούλιο ηος ωμαηείος «ΓΗΑΕΩΜΑ»: 

 

1. ΛΑΜΠΡΗΝΟΤΓΑΚΖ ΒΑΗΛΔΗΟ 317 ψήθοι. 

 

2. ΜΠΔΝΟ ΣΑΤΡΟ 315 ψήθοι. 

 

3. ΘΔΜΔΛΖ ΠΔΣΡΟ 292 ψήθοι. 

 



4. ΚΟΤΡΟΤΠΟ ΓΗΩΡΓΟ 247 ψήθοι. 

 

5. ΝΣΑΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 168 ψήθοι. 

 

6. ΜΠΟΛΔΣΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 140 ψήθοι. 

 

7. ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟΤ ΓΔΩΡΓΗΑ 138 ψήθοι. 

 

8. ΛΗΟΑΣΟΤ ΔΒΗΝΑ 106 ψήθοι. 

 

9. ΝΔΓΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 106 ψήθοι. 

 

10. ΣΟΛΑΚΖ ΑΡΣΔΜΗ 103 ψήθοι. 

 

11. ΣΗΑΒΟ ΠΡΟΓΡΟΜΟ 91 ψήθοι. 

 

Δξελέγηζαν οι επηά ππώηοι και αναπληπωμαηικοί οι επόμενοι ηέζζεπιρ. 

 

ςνεπώρ, ιζοψήθηζαν οι ςποψήθιοι 1) η Λιοζάηος Δβίνα και 2) ο Νέδαρ 

Κωνζηανηίνορ, αθού έλαβαν από 106 ψήθοςρ έκαζηορ. 

 

Ζ Δθοπεςηική Δπιηποπή πποέβη ζε κλήπωζη, πποκειμένος να καθοπίζει ηη ζειπά 

καηάηαξηρ. 

 

Από ηην κλήπωζη καηεηάγηζαν όγδοορ ο Κωνζηανηίνορ Νέδαρ και έναηη η Δβίνα 

Λιοζάηος. 

  

Β)  για ηην Δλεγκηική Δπιηποπή οι κ.κ.: 

 

   

1. ΜΠΔΛΟΓΗΑΝΝΖ ΜΑΗΡΖ 228 ψήθοι. 

 

2. ΜΑΡΗΟΛΖ ΗΩΑΝΝΖ 181 ψήθοι. 

 

3. ΜΑΤΡΗΓΟΓΛΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ 154 ψήθοι. 

 

4. ΚΔΠΑΘΗΑΝΟ ΓΗΩΡΓΟ 138 ψήθοι. 

 

εκ ηων οποίων ηακηικά μέλη είναι οι ηπειρ ππώηοι και αναπληπωμαηικό μέλορ ο 

ηέηαπηορ, κεπαθιανόρ Γιώπγορ. 

 

Ππορ βεβαίωζη ηων ανωηέπω ζςνηεηάγη ηο παπόν και ςπογπάθεηαι από ηοςρ 

καηωηέπω: 

 

Ο Ππόεδπορ,  

Δςθύμιορ Σζάμηρ 

 

Σα μέλη  

Μιπάνηα Εωγπάθος 

 



Θεοθάνηρ Ροςμανάρ». 

 

σγκρότηση σε ώμα 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν θ. θ. Βαζίιεο Λακπξηλνπδάθεο εηζεγήζεθε ηα αθόινπζα: 

 

Α) Να θαηαλεκεζνύλ νη αξκνδηόηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ σο εμήο: 

 

ΣΑΤΡΟ ΜΠΔΝΟ: ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΘΔΜΔΛΖ ΠΔΣΡΟ: ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ 

ΛΑΜΠΡΗΝΟΤΓΑΚΖ ΒΑΗΛΖ: ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

ΚΟΤΡΟΤΠΟ ΓΔΩΡΓΗΟ: ΣΑΜΗΑ 

ΝΣΑΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ: ΜΔΛΟ 

ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟΤ ΓΔΩΡΓΗΑ: ΜΔΛΟ 

ΜΠΟΛΔΣΖ ΚΩΝ/ΝΟ: ΜΔΛΟ. 

 

Β) Σα δε αλαπιεξσκαηηθά κέιε λα πξνζθαινύληαη θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 

Γ) Οη αξκνδηόηεηεο λα αζθνύληαη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην θαηαζηαηηθό.  

 

ην ζεκείν απηό ν θ. ηαύξνο Μπέλνο πξόηεηλε, επίζεο, λα δηαηεξεζεί ην «ηζηνξηθό» 

πξνεδξείν ηνπ σκαηείνπ, όπσο εμάιινπ επηζπκνύλ θαη ηα κέιε ηεο ζπλέιεπζεο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία θαη ην δήισζαλ κε ηελ ςήθν ηνπο. 

 

Μεηά από ζπδήηεζε ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ έθαλαλ νκόθσλα απνδεθηή ηελ 

εηζήγεζε ηνπ θ. Βαζίιε Λακπξηλνπδάθε. 

 

 

 

Ο  πξόεδξνο Ο γεληθόο γξακκαηέαο 

 

  

  

  

  

ηαύξνο Μπέλνο Βαζίιεο Λακπξηλνπδάθεο 

 

 

 

 

 

 


