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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
«∆ΙΑΖΩΜΑ»  

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012  

 
Σήµερα, Τετάρτη 03 Οκτωβρίου 2012, στο επί της οδού Μπουµπουλίνας 30, 
γραφείο του Σωµατείου «∆ΙΑΖΩΜΑ» έγινε η συνεδρίαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου.  
 
Παρόντες ήσαν:  
Σταύρος Μπένος, πρόεδρος  
Θέµελης Πέτρος, αντιπρόεδρος 
Βασίλης Λαµπρινουδάκης, γενικός γραµµατέας  
Γιώργος Κουρουπός, ταµίας  
Χρήστος Λάζος, µέλος  
Βασίλης Χανδακάς, µέλος  
Χατζηνικολάου Τέτη, αναπληρωµατικό µέλος 
Σκεπαθιανός Γιώργος, µέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής. 
 
Απουσίαζε η κα Σοφία Ταράντου, µέλος. 
Παρευρέθησαν, επίσης, οι κ.κ. ∆ρίβας Γιώργος, σκηνοθέτης, Ζέρβας Γιώργος, 
σκηνοθέτης, Τζίνα Πετροπούλου, παραγωγός, Μονοκρούσος ∆ιονύσης, πολιτικός 
– µηχανικός, Λεφαντζής Μιχάλης, αρχιτέκτων - µηχανικός, Μουτόπουλος Ηλίας, 
αρχιτέκτων – µηχανικός.  
 

1. Tα οργανωτικά θέµατα της Ε΄ Γενικής Συνέλευσης. 

Ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κος Σταύρος Μπένος, ενηµέρωσε τα 
µέλη του συµβουλίου για τις τελευταίες οργανωτικές λεπτοµέρειες της Ε΄ Γενικής 
Συνέλευσης, οι οποίες αφορούσαν κυρίως στη µεταφορά των µελών της 
συνέλευσης, στη διαµόρφωση του χώρου, στην εξασφάλιση του γεύµατος κ.λ.π. 
Στη συνέχεια παρουσίασε το οριστικό πρόγραµµα της Συνέλευσης, το οποίο έχει 
διαµορφωθεί ως εξής: 

Κυριακή 07 Οκτωβρίου 2012 

9:00 
Αναχώρηση των πούλµαν από τα γραφεία του «∆ΙΑΖΩΜΑΤΟΣ»  
(Μπουµπουλίνας 30) 

10:00 
Άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας 

10:00 – 11:30 
Ξενάγηση από την αρχαιολόγο, κα Καλλιόπη Παπαγγελή 
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11:30 
Αναχώρηση από τον αρχαιολογικό χώρο για το χώρο του Παλαιού Ελαιουργείου 

12:00 
Άφιξη στο Παλαιό Ελαιουργείο 

12:00 – 15:00 
Εργασίες 5ης Γενικής Συνέλευσης στο Παλαιό Ελαιουργείο 

15:00 – 17:00 
∆ιεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των νέων οργάνων του  
«∆ΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» (∆ιοικητικού Συµβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής) 

17:00 
Αναχώρηση για Αθήνα. 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ενέκριναν οµόφωνα το πρόγραµµα της Ε΄ 
Γενικής Συνέλευσης. 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρουσίασε στα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου τους χορηγούς της Ε΄ Γενικής Συνέλευσης, οι οποίοι 
συνέβαλαν στην καλύτερη δυνατή διοργάνωσή της Ε΄ Γενικής Συνέλευσης και 
είναι οι εξής: 

• ο ∆ήµος Ελευσίνας µε την προσωπική φροντίδα τόσο του ∆ηµάρχου, κου 
Γιώργου Τσουκαλά, όσο και του αντιδηµάρχου Γαβριήλ Καµπάνη: 
παραχώρηση του χώρου, κατάλληλη διαµόρφωσή του, ηχητικές 
εγκαταστάσεις  

• η Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής και η αντιπεριφερειάρχης, κα 
Σταυρούλα  ∆ήµου: «υιοθεσία» του Τελεστηρίου Ελευσίνας  

• κος Στέφανος Τσολακίδης, µέλος του «∆ΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» και πρόεδρος της 
Εταιρείας «ΚΛΕΟΣ Α.Ε.»: προσφορά του catering της συνέλευσης  

• κος Ευάγγελος Ξυγκώρος, εκπρόσωπος της «ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»: προσφορά των ποτών.  

Στο σηµείο αυτό ο πρόεδρος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
ευχαρίστησαν θερµά όλους όσους συνέβαλαν στη διοργάνωση της Ε΄ Γενικής 
Συνέλευσης. 

Ακολούθως µε πρόταση του προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κου Σταύρου 
Μπένου, προβλήθηκε το ντοκιµαντέρ του σκηνοθέτη κ. Γιώργου Ζέρβα για τα 
αρχαία θέατρα του Άργους, το οποίο έχει τίτλο: «Αρχαίο θέατρο Άργους: Εδώλια 
σκαλισµένα στο βράχο».  

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αφού παρακολούθησαν το ντοκιµαντέρ, 
εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την ποιότητά του και συνεχάρησαν το 
σκηνοθέτη, κο Γιώργο Ζέρβα και την παραγωγό του, κα Τζίνα Πετροπούλου.  
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Επίσης, προβλήθηκε το ντοκιµαντέρ µε τίτλο: «4 χρόνια «∆ΙΑΖΩΜΑ» που 
ετοίµασε ο σκηνοθέτης Γιώργος ∆ρίβας. Με πρόταση του προέδρου του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, κου Σταύρου Μπένου, το ντοκιµαντέρ αυτό θα 
προβληθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ε΄ Γενικής Συνέλευσης στην 
Ελευσίνα και θα αποτελεί τον απολογισµό για την τετραετή δράση του 
σωµατείου «∆ΙΑΖΩΜΑ». Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αποδέχθηκαν 
οµόφωνα την πρόταση του προέδρου του σωµατείου και συνεχάρησαν το 
σκηνοθέτη για την ποιότητα της δουλειάς αυτής. Στη συνέχεια εξέφρασαν τις 
παρατηρήσεις τους, τις οποίες θα ενσωµατώσει ο κος Γιώργος ∆ρίβας στο 
ντοκιµαντέρ. 

Ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πρότεινε επίσης σε όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, να λάβουν το λόγο κατά τη διάρκεια της Ε΄ Γενικής 
Συνέλευσης είτε για να εκφράσουν ένα µικρό απολογισµό όσων ήδη έγιναν είτε 
µια πρότασή τους για τις µελλοντικές δράσεις του σωµατείου. Τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου αποδέχθηκαν οµόφωνα την πρόταση του προέδρου. 
 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος του «∆ΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», κος Σταύρος Μπένος πρότεινε 
για όσα υποψήφια νέα µέλη του σωµατείου πραγµατοποιήσουν την αίτηση 
εγγραφής τους κατά τη διάρκεια των διαδικασιών της Ε΄ Γενικής Συνέλευσης να 
εγγραφούν απ’ ευθείας στους καταλόγους µελών του σωµατείου, ώστε να 
µπορούν να ασκήσουν και τα εκλογικά τους δικαιώµατα κατά τη διάρκεια των 
εκλογικών διαδικασιών της Ε΄ Γενικής Συνέλευσης. Η πρόταση του προέδρου 
έγινε οµόφωνα αποδεκτή. 
 

2. Ανάθεση των µελετών για το αρχαίο θέατρο Μικροθηβών. 
 
Ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου ενηµέρωσε τα µέλη ότι κατά τη διάρκεια 
της επίσκεψης του ιδίου και του κου Πέτρου Θέµελη στο αρχαίο Φθιωτίδων 
Θηβών και ύστερα από διαβούλευση που είχαν µε την κα Βασιλική Αδρύµη – 
Σισµάνη, αρχαιολόγο του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Θεσσαλικών Σπουδών και  
υπεύθυνη για το αρχαίο θέατρο Φθιωτίδων Θηβών προέκριναν η οµάδα των κ.κ. 
Μονοκρούσου ∆ιονύση, πολιτικού – µηχανικού, Λεφαντζή Μιχάλη, αρχιτέκτονα - 
µηχανικού και Μουτόπουλου Ηλία, αρχιτέκτονα – µηχανικού, να αναλάβει την 
εκπόνηση των απαιτούµενων µελετών αποκατάστασης του µνηµείου.  
 
Οι µελετητές µε βάση τις ανάγκες του µνηµείου και την κατάσταση διατήρησής 
του παρουσίασαν στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου τις 5 επιµέρους µελέτες 
που απαιτούνται για τη στερέωση και αποκατάσταση του  αρχαίου θεάτρου των 
Φθιωτίδων Θηβών: 
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1.   Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις του αρχαίου θεάτρου των  
Φθιωτίδων  Θηβών 
2.  Αρχιτεκτονική µελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης του 
αρχαίου θεάτρου των  Φθιωτίδων  Θηβών 

 3.  Στατικές µελέτες στερέωσης και αποκατάστασης αρχαίου 
θεάτρου Φθιωτίδων  Θηβών 

4.  Γεωτεχνική µελέτη κοίλου - µελέτη απορροής οµβρίων 
αρχαίου θεάτρου Φθιωτίδων Θηβών 
5. Γεωµετρική τεκµηρίωση του αρχαίου θεάτρου Φθιωτίδων  
Θηβών µε τη χρήση τρισδιάστατης σάρωσης. 

 
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κος 
Σταύρος Μπένος, ο οποίος ενηµέρωσε τα µέλη ότι το απαιτούµενο για την 
ανάθεση των αρχιτεκτονικών και στατικών µελετών ποσό, ύψους 60.000 ευρώ, 
θα εξασφαλιστεί µε τροποποίηση του αντικειµένου της Προγραµµατικής 
Σύµβασης που έχει ήδη υπογραφεί µεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, 
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
ύψους 100.000 ευρώ. Οι τρεις πρώτες µελέτες θα ανατεθούν απ’ ευθείας από το 
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών  σύµφωνα µε το άρθρο 43 του 
νόµου 4049, 23-02-2012 (αρ. Φ.Ε.Κ. 35 / Α΄), το οποίο προβλέπει ότι οι 
Προϊστάµενοι ∆ιεύθυνσης που υπάγεται στη Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων, 
Πολιτισµού και Αθλητισµού δύναται να αναθέτει συµβάσεις ερευνών, µελετών, 
παροχής υπηρεσιών, στα πλαίσια της εκπόνησης µελέτης, εφ’ όσον η δαπάνη της 
σχετικής σύµβασης δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ.  
 
Τέλος, πρότεινε στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου η τελευταία µελέτη - 
γεωµετρική τεκµηρίωση του αρχαίου θεάτρου Μικροθηβών µε τη χρήση 
τρισδιάστατης σάρωσης - η οποία απαιτείται και θα κοστίσει 5.000 ευρώ, να 
ανατεθεί από το σωµατείο «∆ΙΑΖΩΜΑ».  
 
Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση µεταξύ των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τελικά αποδέχθηκαν οµόφωνα την 
πρόταση του προέδρου. 
 

3. Εγγραφές νέων Μελών. 
 

Ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εισηγήθηκε στα µέλη την έγκριση των 
αιτήσεων των παρακάτω φυσικών προσώπων για την εγγραφή τους στο 
«∆ΙΑΖΩΜΑ» ως τακτικά µέλη:  
 

1. Αγουρίδη Βίλκα 
2. Αλεξάκη Χαρίκλεια, ιδιωτική Υπάλληλος 
3. Αντωνιάδης Γεώργιος, ιδιωτικός υπάλληλος 
4. Αρνιακού Όλγα, οικονοµολόγος 
5. Βλάχος Φώτης, συνταξιούχος ∆.Ε.Η. (από το σύλλογο Μακισταίων «Η 

ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΚΙΣΤΟΣ» ,θέατρο Πλατιάνας 
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6. Βλάχου-Γάκη Ελένη, οδοντίατρος 
7. Βοργιάς Κων/νος, ιδιωτικός υπάλληλος 
8. Γουνάλη Μαριάννα, γραφίστρια 
9. Γούσης Χρήστος, ιατρός 
10. ∆έγλερης Παναγιώτης, δικηγόρος 
11. ∆ηµητράκη Ελένη, δηµοσιογράφος, παραγωγός 
12. ∆ουνδουλάκη Ελένη, Θεατρολόγος 
13. Εξάρχου Αθανασία-Έλενα 
14. Ζέκκος Κων/νος, συγκοινωνιολόγος 
15. Ζήλου Βασιλική (Βάσια), καλλιτέχνης 
16. Θωµάς Αλέξης, ιατρός 
17. Κολυδάς Θεόδωρος, µετεωρολόγος  
18. Κοντού Ευγενία, αρχιτέκτων 
19. Κωσταβάρα Αγγέλα, συνταξιούχος 
20. Κουγιουµτζής Παύλος, γλύπτης 
21. Κουκούλη Άννα Φοιτήτρια συντήρησης αρχαιοτήτων (ΑΡΩΓΟ ΜΕΛΟΣ) 
22. Κούµπος Αχιλλέας, ιατρός-συγγραφέας ποιητής 
23. Κουταλάκη Παγώνα, καθηγήτρια φιλόλογος\ 
24. Κουτρουµπέλη Ειρήνη, σχεδιάστρια 
25. Κρητικού Ίρις, ιστορικός τέχνης, δηµοσιογράφος 
26. Κυριακοπούλου Παναγιώτα, καθηγήτρια Γεωπονικού πανεπιστηµίου 
27. Λουκάκης Παύλος, οµοτ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου 
28. Ματθαίος Γεώργιος, βιολόγος, περιβαλλοντολόγος 
29. Μιχαλάκη-Κόλλια Μαρία, αρχαιολόγος 
30. Μπέλλου-Κωστελένου Μαρία, παιδαγωγός, κοινωνιολόγος 
31. Μπεριάτου Μαρία, αρχιτέκτων-µηχανικός (ΑΡΩΓΟ ΜΕΛΟΣ) 
32. Μπούζα Αγγελική, συνταξιούχος 
33. Ντασκαγιάννη Σωτηρία (Ρούλα) 
34. Ντουνιάς Γεώργιος, πολιτικός µηχανικός 
35. Παπάζογλου Ελένη, αρχιτέκτων 
36. Παππά Μαρία, οδοντίατρος 
37. Πατσιούρα-Παρασκευά Φρειδερίκη, αρχιτέκτων-µηχανικός Ε.Μ.Π. 
38. Πιέρρος Γεώργιος, δηµόσιος υπάλληλος 
39. Πλατιά Νικολέτα, φοιτήτρια συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων 

τέχνης(ΑΡΩΓΟ ΜΕΛΟΣ) 
40. Πλατύραχος Γεώργιος, φοιτητής Πολυτεχνείου Κρήτης (ΑΡΩΓΟ ΜΕΛΟΣ) 
41. Πρέκα-Αλεξανδρή Καλλιόπη, αρχαιολόγος 
42. Σεληνίδου Αγγελική, οδοντίατρος ∆ηµόσιας υγείας 
43. Σίδερη Ουρανία, οικονοµολόγος 
44. Τσακίρης Κων/νος, οικονοµολόγος-περιφερειολόγος (ερευνητής στο 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 
45. Φραγκάκη Νίκη, συνταξιούχος Ε.Ε. 
46. Ψυχογυιού-Σπανοµίχου Ελένη, ιατρός 

 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση έκανε οµόφωνα δεκτή την 
εισήγηση του Προέδρου.  
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4. Οικονοµικός απολογισµός. 

 
Έγινε η παρουσίαση καθώς και η ανάλυση των κονδυλίων εσόδων και εξόδων 
του Οικονοµικού και ∆ιαχειριστικού Απολογισµού, καθώς και των εσόδων - 
εξόδων από την έναρξη του ∆ιαζώµατος, 1-9-08 έως 31.08. 12. (βλ. πίνακα)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ο πρόεδρος  Ο γενικός γραµµατέας  
  
  
  
  
  
  

Σταύρος Μπένος  Βασίλης Λαµπρινουδάκης  
 


