ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
«ΔΙΑΖΩΜΑ»
ΤΡΙΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Σήμερα, Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2011, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30, γραφείο
του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έγινε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Παρόντες ήσαν:
Σταύρος Μπένος, πρόεδρος
Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος
Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας
Γιώργος Κουρουπός, ταμίας
Χρήστος Λάζος, μέλος
Βασίλης Χανδακάς, μέλος
Γιώργος Σκεπαθιανός, αναπληρωματικό μέλος
Απουσίαζε το μέλος κα Σοφία Ταράντου
Συζήτηση για όλα τα οργανωτικά και προγραμματικά θέματα της 4ης
Γενικής Συνέλευσης
Στην αρχή προβλήθηκε η μικρού μήκους ταινία του σκηνοθέτη κου Ευ. Ευθυμίου για
τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου, η οποία θα προβληθεί τη δεύτερη ημέρα των
εργασιών της 4ης γενικής συνέλευσης.
Κατόπιν, ο πρόεδρος του δ.σ, παρουσίασε στα μέλη υπό μορφή power point τον
απολογισμό του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ για το έτος 2011, τον προγραμματισμό του έργου για το 2012,
τον οικονομικό απολογισμό του 2011 και την πρόταση του προϋπολογισμού για το 2012. Η
παρουσίαση αυτή περιελάμβανε μεταξύ των άλλων την εξέλιξη των εργασιών σε 49 αρχαία
θέατρα, τις νέες δράσεις του Σωματείου (τις αναθέσεις μελετών από το ΔΙΑΖΩΜΑ, την
προώθηση της συνεργασία με την εταιρία APT SYSTEMS για την ηλεκτρονική ξενάγηση στα
αρχαία θέατρα μέσω κινητών τηλεφώνων).
Ο γενικός γραμματέας του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ καθηγητής κ. Βασίλης Λαμπρινουδάκης
επεσήμανε πως θα πρέπει να τονιστεί το έργο του Υπουργείου Πολιτισμού στον τομέα της
ανάδειξης των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης και η απόλυτη συνέργεια μεταξύ του
Υπουργείου και του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ. Η θέση αυτή επιδοκιμάστηκε και έγινε αποδεκτή από
όλα τα μέλη του δ.σ.
Ύστερα ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του δ.σ. για τις τελευταίες οργανωτικές
λεπτομέρειες της γενικής συνέλευσης, οι οποίες αφορούσαν στη μετακίνηση, διαμονή, καθώς
και την προσφορά γευμάτων από το Δήμο Δελφών και την περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας.
Μετά από διεξοδική συζήτηση τα μέλη του δ.σ. συμφώνησαν ομόφωνα να εκπροσωπηθούν
από τον πρόεδρο κατά τη διάρκεια της 4ης γενικής συνέλευσης και η παραπάνω παρουσίαση
να αποτελέσει τον πυρήνα της ομιλίας του προέδρου, με την οποία θα αποτυπώσει το μέχρι
τώρα έργο του Σωματείου.

Καθορισμός ημερομηνίας έναρξης της σύμβασης με τον κ. Κων/νο Ζάμπα
για τη μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Δήλου σύμφωνα με
τον σχετικό όρο.
Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του δ.σ. ότι ορίζεται ως επίσημη ημερομηνία έναρξης
της μελέτης για την αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Δήλου η 11η Ιουλίου
2011, ημερομηνία κατά την οποία ξεκίνησε ο καθαρισμός του μνημείου.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το σχετικό όρο της σύμβασης, ο μελετητής θα πρέπει
να παραδώσει την προμελέτη εντός 7 μηνών από την προαναφερθείσα ημερομηνία.
Εγγραφή νέων μελών
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στο
διοικητικό συμβούλιο την έγκριση των αιτήσεων των παρακάτω προσώπων για την
εγγραφή τους στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ως τακτικά μέλη:
1. Βέλλας Στυλιανός, φοροτεχνικός
2. Γιαμαρέλος Γεώργιος, ιατρός Ε.Σ.Υ
3. Ζαφειροπουλος Θεόδωρος, εικαστικός
4. Ζαφειροπούλου Αικατερίνη, εικαστικός
5. Ζούπης Κων/νος, συνταξιούχος (εθελοντική ομάδα Αλμυρού ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ)
6. Θωμαϊδης – Χατζής Κων/νος, μουσικός
7. Κατσικέας Δημήτριος, ιδιωτικός υπάλληλος
8. Κολιοδέδε Αθανασία, ιδιωτικός υπάλληλος
9. Πατεράκης

Χριστόφορος,

σύμβουλος

επιχειρήσεων,

(αρχαιολόγος,

μαθηματικός)
10. Ρουμπιέ Αγγελική, εκπαιδευτικός
Τα μέλη του δ.σ. ενέκριναν ομόφωνα την εισήγηση του προέδρου.
Ενημέρωση για τον οικονομικό απολογισμό από 1.9.2008- 31.08.2011
Έγινε η παρουσίαση καθώς και η 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 31.08.2011. (βλ. πίνακα)
Μετακίνηση των τακτικών μελών κ.κ. Βασίλη Μπούτου και
Τηλελή από τακτικά σε αρωγά μέλη, ύστερα από αίτημά τους.

Γιώργου

Ο πρόεδρος του δ.σ. εισηγήθηκε τη μετακίνηση των τακτικών μελών του Σωματείου
κ. κ. Βασίλη Μπούτου και Γιώργου Τηλελή στα αρωγά μέλη ύστερα από αίτημά τους.
Τα μέλη του δ.σ. έκαναν ομόφωνα αποδεκτή την εισήγηση του προέδρου.
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Σταύρος Μπένος

Βασίλης Λαμπρινουδάκης

