Υπ’ αριθμ. 8/ 11.01.2013
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Ελληνική Εταιρεία Σχετικότητας, Βαρύτητας και Κοσμολογίας»
Σήμερα, την 11η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι
συγκεντρώθηκαν στο γραφείο του Γραμματέα της Εταιρείας κ. Ηλία Βαγενά στο ΚΕΑΕΜ
της Ακαδημίας Αθηνών κατόπιν της υπ’ αριθμό 6/21-12-2012 προσκλήσεως του Κων/νου
Κόκκοτα, Προέδρου του 2ου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με την επωνυμία
«Ελληνική Εταιρεία Σχετικότητας, Βαρύτητας και Κοσμολογίας», προς τα μέλη αυτού
σύμφωνα με το άρθρο 38, παρ. α. του Καταστατικού του Σωματείου.
Παρόντες είναι οι :
1. Κων/νος Κόκκοτας, Πρόεδρος
2. Μαίρη Σακελλαριάδου,
3. Ηλίας Βαγενάς,
4. Θεοχάρης Αποστολάτος,
5. Νικόλαος Στεργιούλας
Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. α. του Καταστατικού, το νεοεκλεγέν Δ.Σ. του σωματείου
βρίσκεται σε απαρτία και ως εκ τούτου συνεδριάζει νόμιμα.
Η σημερινή συνεδρίαση του 2ου Δ.Σ. του σωματείου σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη έχει
τα εξής θέματα:
1. Ενημέρωση από τον κο. Θεοχάρη Αποστολάτο, κύριο διοργανωτή του ΝΕΒ16, για
την εξεύρεση χώρου πραγματοποίησης του ΝΕΒ16 εντός του 2014.
Ο κύριος Θεοχάρης Αποστολάτος ενημερώνει σχετικά με υποβληθείσα προκαταρκτική
προσφορά του ξενοδοχείου «Saint John Myconos». Αναμένεται τελική προσφορά ύστερα
από παρέμβασή του ως προς την τιμή των μονόκλινων δωματίων και την διάθεση των
αιθουσών διεξαγωγής του Συνεδρίου. Επίσης ο κος Θ. Αποστολάτος ενημερώνει, ότι έχει
κάνει μια πρώτη επαφή με ξενοδοχείο της Ρόδου ώστε να υπάρχει επιλογή στην περίπτωση
όπου δεν επέλθει συμφωνία με το προαναφερθέν ξενοδοχείο στην Μύκονο. Ο Πρόεδρος και
τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. ευχαρίστησαν τον κύριο Θ. Αποστολάτο για την ενημέρωση και
ζήτησαν επικαιροποίηση όταν θα υπάρχουν νεώτερες εξελίξεις στη διαδικασία
οριστικοποίησης του χώρου διεξαγωγής του ΝΕΒ16.
2. Λοιπά θέματα.
Ο κος Θ. Αποστολάτος μας ενημέρωσε ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεδριακή συνδρομή από
τους συμμετέχοντες ώστε να καλυφτούν τα έξοδα του δείπνου και οτιδήποτε προσφερθεί
κατά τα διαλείμματα (coffee breaks). Ο Πρόεδρος και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. συμφώνησαν
να υπάρξει συνεδριακή συνδρομή το ποσό της οποίας θα συζητηθεί σε μεταγενέστερο Δ.Σ.
Ελλείψει άλλων θεμάτων στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση του Δ.Σ. και υπογράφεται το
παρόν πρακτικό ως εξής:
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