
 
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Τρίτη 06 Οκτωβρίου 2020 

 

Σήμερα, Τρίτη 06 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. και σύμφωνα με το άρθρο 15 

του Καταστατικού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ο κ. Σταύρος Μπένος (ο οποίος 

πλειοψήφησε σε σταυρούς προτίμησης στις εκλογές της 03ης Οκτωβρίου 2020 για την 

ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου) συγκάλεσε νόμιμα σε ειδική συνεδρίαση τα 

μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου να τους ανακοινώσει το 

αποτέλεσμα και να προχωρήσουν από κοινού στην συγκρότηση του διοικητικού 

συμβουλίου σε σώμα. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω 

των ειδικών συνθηκών που διανύει η χώρα μας εξαιτίας του κορονοϊού, όπως 

προβλέπεται και στο άρθρο 15 του Καταστατικού του Σωματείου. 

 

Παρόντες ήσαν: 

Σταύρος Μπένος,  

Πέτρος Θέμελης,   

Βασίλης Λαμπρινουδάκης,  

Γιώργος Κουρουπός,  

Κωνσταντίνος Μπολέτης,  

Πρόδρομος Τσιαβός,  

Παναγιώτης Νταής,  

Γεωργία Μανωλοπούλου, 

Άρτεμις Τσολάκη. 

 

 

1. Συγκρότηση σε Σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» μετά τις εκλογές της 03ης Οκτωβρίου 2020. 

 

Στην έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη και ανάγνωσε 

το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, το οποίο έχει ως εξής (Συν. 1): 

 

 



«Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής των αρχαιρεσιών του Σωματείου 

“ΔΙΑΖΩΜΑ” της 03ης Οκτωβρίου 2020» 

 

Στην Αθήνα, σήμερα Σάββατο 03 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 16:05 μ.μ., τα μέλη της 

Εφορευτικής Επιτροπής:  

α)   Μαρία Μίχα ,                  β) Σωκράτης Μεχτερίδης,                   γ) Μιράντα Ζωγράφου, 

 

που εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στις 03/10/2020, 

μετά την ολοκλήρωση της ψηφιακής ψηφοφορίας προέβησαν στην καταμέτρηση των 

ψήφων των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής 

Επιτροπής του σωματείου. 

 

Ψήφισαν μέλη για Δ.Σ. 335, για Ε.Ε. 334. 

Έγκυρα  ψηφοδέλτια: 335, 334. 

Άκυρα ψηφοδέλτια: 0, 0. 

Λευκά ψηφοδέλτια: 0, 3. 

 

Α) Έλαβαν κατά σειρά αριθμού ψήφων για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ»: 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ 

 

1. Σταύρος Μπένος 319 

2. Πέτρος Θέμελης 289 

3. Βασίλης Λαμπρινουδάκης 280 

4. Γιώργος Κουρουπός 242 

5. Κωνσταντίνος Μπολέτης 205 

6. Πρόδρομος Τσιαβός 153 

7. Παναγιώτης Νταής 150 

8. Γεωργία Μανωλοπούλου 149 

9. Άρτεμις Τσολάκη 146 

10. Ευθύμιος Τσάμης 135 

11. Νίκος Ορφανός 128 

12. Δώρα Πρασίνου   89 

13. Κασίμη Ιωάννα   65 

 

Εξελέγησαν οι εννέα (9) πρώτοι και αναπληρωματικοί οι τέσσερις (4) επόμενοι.   

 

Β) Έλαβαν κατά σειρά αριθμού ψήφων για την Ελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» : 

 

 

 



Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 

ΨΗΦΟΙ 

1. Μαρία (Μαίρη) Μπελογιάννη 285 

2. Βασίλης Μαυριδόγλου  205 

3. Γιάννης Μαριόλης 186 

4. Γιάννης Ζωχιός 99 

 

 

Εξελέγησαν οι τρεις (3) πρώτοι και αναπληρωματικό μέλος είναι ο τέταρτος (4ος), κ. Γ. 

Ζωχιός. 

 

Προς βεβαίωση των ανωτέρω συντετάγη το παρόν και υπογράφεται από τους κατωτέρω: 

 

Η Πρόεδρος,  

Μαρία Μίχα 

 

Τα μέλη  

Μιράντα Ζωγράφου 

Σωκράτης Μεχτερίδης». 

 

 

Συγκρότηση σε Σώμα 

 

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πέτρος Θέμελης εισηγήθηκε να διατηρηθεί η «ιστορική» 

ηγεσία του προεδρείου, ήτοι οι κ.κ. Σταύρος Μπένος, ως πρόεδρος, Πέτρος Θέμελης, 

ως αντιπρόεδρος και Βασίλης Λαμπρινουδάκης ως γενικός γραμματέας, ώστε να γίνει 

σεβαστή και η επιθυμία των μελών για τη διατήρηση της ιστορικής συνέχειας του 

Σωματείου, όπως αυτή εκφράστηκε στην ψηφοφορία της 3ης Οκτωβρίου 2020. 

 

Μετά την επιθυμία του κ. Γιώργου Κουρουπού να μη συνεχίσει τη θητεία του ως ταμίας 

του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε να αναλάβει τη θέση 

του ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Παναγιώτης Νταής. 

 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, ο κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε:  

 

Α) Να κατανεμηθούν οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής: 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΤΑΜΙΑΣ 

ΚΟΥΡΟΥΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: ΜΕΛΟΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΟΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΟΣ 



ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΣΙΑΒΟΣ: ΜΕΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ: ΜΕΛΟΣ 

ΆΡΤΕΜΙΣ ΤΣΟΛΑΚΗ: ΜΕΛΟΣ. 

 

Β) Τα δε αναπληρωματικά μέλη να προσκαλούνται και να συμμετέχουν στις 

συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Γ) Οι αρμοδιότητες να ασκούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό.  

 

Μετά από συζήτηση τα μέλη του συμβουλίου έκαναν ομόφωνα αποδεκτές τις 

εισηγήσεις των κ.κ. Πέτρου Θέμελη και Σταύρου Μπένου. 

 

 

2. Εισήγηση του προέδρου, κ. Σταύρου Μπένου για την εξουσιοδότηση στον 

κ. Κωνσταντίνο Δικαίο, τακτικό μέλος του Σωματείου να εκπροσωπεί το 

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»: α) στις συναλλαγές με τις τράπεζες (ALPHA BANK, 

ATTICA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, EUROBANK και ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ) και στην ανάληψη μετρητών έως 5.000 ευρώ, β) στην υπογραφή για 

λογαριασμό του Σωματείου τυχόν συμβάσεων – αλληλογραφίας που θα 

προκύπτουν με τις παραπάνω τράπεζες, γ) και στο χειρισμό του συστήματος 

ηλεκτρονικών πληρωμών - ηλεκτρονικής τραπεζικής των παραπάνω τραπεζών 

σύμφωνα με τις συμβάσεις που ήδη έχει υπογράψει το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Ο πρόεδρος   εισηγήθηκε   στα   μέλη   του Συμβουλίου να εξουσιοδοτήσουν τον κ. 

Κωνσταντίνο Δικαίο του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 554288/12/5/2010/Α΄ Τ.Α. Αιγάλεω, 

να εκπροσωπεί το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»:  

α) στις συναλλαγές του με τις τράπεζες (ALPHA BANK, ATTICA BANK, 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, EUROBANK και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) και στην 

ανάληψη μετρητών έως 5.000 ευρώ,  

β) στην υπογραφή για λογαριασμό του Σωματείου τυχόν συμβάσεων – 

αλληλογραφίας που θα προκύπτουν με τις παραπάνω τράπεζες,  

γ) και στο χειρισμό του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών - ηλεκτρονικής 

τραπεζικής των παραπάνω τραπεζών (ALPHA BANK, ATTICA BANK, 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, EUROBANK και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) σύμφωνα με 

τις συμβάσεις που ήδη έχει υπογράψει το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, έκαναν ομόφωνα αποδεκτή την 

εισήγηση του προέδρου και εξουσιοδότησαν τον κ. Κωνσταντίνο Δικαίο να 

εκπροσωπεί το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»:  

α) στις συναλλαγές του με τις τράπεζες (ALPHA BANK, ATTICA BANK, 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, EUROBANK και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) και στην 

ανάληψη μετρητών έως 5.000 ευρώ,  

β) στην υπογραφή για λογαριασμό του Σωματείου τυχόν συμβάσεων – 

αλληλογραφίας που θα προκύπτουν με τις παραπάνω τράπεζες,  



γ) και στο χειρισμό του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών - ηλεκτρονικής 

τραπεζικής των παραπάνω τραπεζών (ALPHA BANK, ATTICA BANK, 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, EUROBANK και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) σύμφωνα με 

τις συμβάσεις που ήδη έχει υπογράψει το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

 

 

Ο  πρόεδρος Ο γενικός γραμματέας 

 

  

Σταύρος Μπένος Βασίλης Λαμπρινουδάκης 

 

 

 

 

 

  



Επισυναπτόμενο 1ο:   

 

 

 
 


