Πρακτικά 3ης συνεδρίασης του ΔΣ του Ινστιτούτου Σπάρτης
26/01/2020
Σήμερα 26 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. του
Ινστιτούτου Σπάρτης, σε συνεδρίαση στο Mystras Grand Palace Resort & Spa, με πρόσκληση της
Προέδρου, σύμφωνα με την απόφαση της προηγούμενης συνεδρίασης.
Παρόντες: Αναστασία Κανελλοπούλου (Πρόεδρος), Κωνσταντίνα Τσαμπιδοπούλου (Αντιπρόεδρος),
Παναγιώτης Γεωργανές (Γενικός Γραμματέας), Γεωργία Κοσμά (Ταμίας), Δημοσθένης Ματάλας
(Μέλος), Σωτήριος Ροϋνός (Μέλος), Θεόδωρος Καρούνος (Μέλος).
Η Πρόεδρος διαπιστώνει ότι υφίσταται απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, είναι τα παρακάτω σύμφωνα με την πρόσκληση:
1.
2.
3.
4.

Έγκριση των πραγματοποιθέντων εξόδων
Έγκριση των επικείμενων δράσεων
Έγκριση σύμπραξης
Προσδιορισμός της επόμενης συνεδρίασης

Θέμα 1ο
Η Πρόεδρος αναφέρει ότι έχουν πραγματοποιηθεί συνολικές δαπάνες ύψους 82,5 € κατά τους μήνες
Δεκέμβριο και Ιανουάριο για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Ινστιτούτου.
Τα μέλη εγκρίνουν ομόφωνα τις ανωτέρω δαπάνες.
Θέμα 2ο
Η Πρόεδρος προτείνει το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση των ακόλουθων δράσεων:
i.
Μανιάτικο Μοιρολόι
Σύνταξη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ανατολικής Μάνης για την από κοινού κατάθεση
επιστημονικού φακέλου με σκοπό την ένταξη του Μανιάτικου Μοιρολογιού στο Εθνικό Ευρετήριο
Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
ii.
Μουσειοσκευή
Σύνταξη και κατάθεση αίτησης για τη λήψη χρηματοδότησης από το Δήμο Σπάρτης στο πλαίσιο της
ετήσιας επιχορήγησης στους πολιτιστικούς φορείς του δήμου.
Τα μέλη συζητούν τις προτάσεις και εγκρίνουν ομόφωνα τη διενέργεια όλων των δράσεων.
Θέμα 3ο
Η Πρόεδρος προτείνει τη σύμπραξη του Ινστιτούτου Σπάρτης με το Δήμο Ανατολικής Μάνης και το
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την από κοινού κατάθεση αίτησης στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, στo
πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Φ.Π.1/2019 πρόσκλησης «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
2019- ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ».
Τα μέλη εγκρίνουν ομόφωνα την πρόταση για σύμπραξη.

Θέμα 4ο
Η Πρόεδρος προτείνει όπως η επόμενη τακτική συνεδρίαση του ΔΣ θα συγκληθεί μετά από
τηλεφωνική ειδοποίηση της ιδίας (ή με e-mail), εντός εύλογης προθεσμίας. Τα μέλη αποδέχονται
ομόφωνα την πρόταση.
Δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, και η πρόεδρος ανακοινώνει το τέλος της συνεδρίασης.

