ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
«ΔΙΑΖΩΜΑ»
Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014
Σήμερα, Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 , στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30, γραφείο
του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», έγινε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Παρόντες ήσαν:
Σταύρος Μπένος, πρόεδρος,
Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος,
Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας,
Γιώργος Κουρουπός, ταμίας,
Κωνσταντίνος Μπολέτης, μέλος,
Τέτη Χατζηνικολάου, μέλος.
Τέλος, τη συνεδρίαση παρακολούθησε η κα Μπέττυ Χατζηνικολάου, εμπειρογνώμων
σε θέματα Τουρισμού και μέλος του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».

1. Συζήτηση για το περιεχόμενο της 1ης συνάντησης των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου με τα Εταιρικά Μέλη του σωματείου.

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη για το περιεχόμενο της πρώτης
συνάντησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τα Εταιρικά Μέλη του
σωματείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί το διήμερο, Σάββατο 21 και Κυριακή 22
Ιουνίου 2014 στην Ερέτρια.
«Στόχος του εγχειρήματός μας, ανέφερε ο κος Μπένος, είναι η ένταξη της
επιχειρηματικής κοινότητας στη μεγάλη οικογένεια του “ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ”, με στόχο
την προστασία και ανάδειξη μνημείων».
Αμέσως μετά, ο κος Μπένος παρουσίασε στα μέλη του συμβουλίου το περιεχόμενο
της εισήγησής του, την οποία θα πραγματοποιήσει κατά τη δεύτερη ημέρα της
συνάντησης με τα Εταιρικά Μέλη.

«Με την εισήγηση μου, συνέχισε ο κος Μπένος, θα προσπαθήσω να παρουσιάσω τις
βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία του σωματείου, τις σημαντικότερες δράσεις
που υλοποιούμε, αλλά και τους τρόπους συμβολής του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» στην
ανάδειξη των μνημείων, καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας».
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος κάλεσε τα μέλη να συμμετάσχουν στη συζήτηση,
καταθέτοντας τις εμπειρίες τους και τις προτάσεις τους για την ενδυνάμωση του
χορηγικού θεσμού, αλλά και για την αποτελεσματικότερη δράση που αναπτύσσει το
«ΔΙΑΖΩΜΑ» με όλους τους «κοινωνικούς συμμάχους του».
Ακολούθησε ευρεία συζήτηση για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία όλων των
μελών του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» για τη συνάντηση της Ερέτριας.

2. Έγκριση του αιτήματος του Διευθυντή της Εταιρείας Μεσσηνιακών
Αρχαιολογικών Σπουδών, κου Πέτρου Θέμελη για τη διάθεση του
ποσού των 1.800 ευρώ από τον κουμπαρά του αρχαίου θεάτρου της
Μεσσήνης, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη επισκευής
γερανοφόρου οχήματος και η τροφοδοσία του με καύσιμα.
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του συμβουλίου ότι ο κος Πέτρος
Θέμελης, Διευθυντής της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών, υπέβαλε
αίτημα προς το συμβούλιο του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» για τη διάθεση του ποσού των
χιλίων οκτακοσίων (1.800,00) ευρώ από τον κουμπαρά του αρχαίου θεάτρου της
Μεσσήνης, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη επισκευής του γερανοφόρου
οχήματος που εργάζεται στην αναστήλωση του θεάτρου της αρχαίας Μεσσήνης
(μίζας και μπαταρίας) και η τροφοδοσία του με καύσιμα.
Κατόπιν, ο κος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι για την κάλυψη της παραπάνω
δαπάνης απαιτείται η μεταφορά του ποσού των 1.800,00 ευρώ από τα αποθεματικά
του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» στον κουμπαρά του αρχαίου θεάτρου της Μεσσήνης, καθώς ο
κουμπαράς αυτή τη στιγμή έχει μηδενικό υπόλοιπο. Τέλος, εισηγήθηκε στα μέλη την
έγκριση του αιτήματος του κου Θέμελη.
Τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα την κάλυψη του αιτήματος του κου
Θέμελη και τη διάθεση του ποσού των 1.800, 00 ευρώ. Τέλος, εξουσιοδότησαν τον
πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διάθεσή του.

3. Αποδοχή αιτήσεων νέων μελών:
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση των
αιτήσεων των παρακάτω φυσικών προσώπων για την εγγραφή τους στο
«ΔΙΑΖΩΜΑ» ως τακτικά και αρωγά μέλη:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Δεληγιάννη Μαρία, φοιτήτρια στο Ε.Α.Π. (Τμήμα Ελληνικού Πολιτισμού),
ως αρωγό μέλος,
Δότα Σοφία, φοιτήτρια τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, ως αρωγό
μέλος,
Θεολόγη Μαρία, ιδ. υπάλληλος,
Καρπαθάκης Εμμανουήλ, δικηγόρος, ως αρωγό μέλος,
Κουκούλη Άννα, συνταξιούχος,
Λαγόπουλος Αλέξανδρος, αρχιτέκτων – μηχανικός, (αιτείται να
μετατραπεί από αρωγό μέλος σε τακτικό),
Μάλλιου Ελεονώρα, υπάλληλος Υπουργείου Πολιτισμού, ως αρωγό μέλος,
Φασόη Ελένη, φιλόλογος,
Αρβανίτη Δήμητρα, ιστορικός, δημόσιος υπάλληλος Υπουργείου
Πολιτισμού,
Σάπκα Ειρήνη-Δάφνη, φοιτήτρια Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

4. Έγκριση του
30.05.2014.

οικονομικού

απολογισμού

του

σωματείου

έως

Ο ταμίας του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κος Γιώργος Κουρουπός, προέβη στην
παρουσίαση και ανάλυση των κονδυλίων εσόδων και εξόδων του Οικονομικού και
Διαχειριστικού Απολογισμού, καθώς και των εσόδων – εξόδων από την έναρξη του
Διαζώματος, 1-9-08 έως και 31.05.14 (Επισυναπτόμενο 1ο).
Εν συνεχεία ο κος Κουρουπός επισήμανε ότι τα έσοδα του σωματείου είναι
ιδιαιτέρως αυξημένα και αυτό το μήνα λόγω της συμβολής των Εταιρικών Μελών.

Ο πρόεδρος

Ο γενικός γραμματέας

Σταύρος Μπένος

Βασίλης Λαμπρινουδάκης

Επισυναπτόμενο 1ο :
Οικονομικός απολογισμός – κουμπαράδες

