
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 
 

Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012 
 
Σήμερα, Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012, 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 τακτικό μέλος κα Σοφία Ταράντου. 
 
Στην πανηγυρική πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ για το 
2012 παρευρίσκοντο επίσης οι μελετητές που έχουν αναλάβει τις μελέτες που έχει αναθέσει το 
ΔΙΑΖΩΜΑ και αρκετά μέλη. 
 
Της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου προηγήθηκε η καθιερωμένη κοπή της πίτας του 
ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ. Το φλουρί της πίτας που αντιστοιχούσε στο ποσό των 1.000 ευρώ κέρδισε ο 
τοπογράφος μηχανικός κ. Γιώργος Αρτεμάκης, ο οποίος αποφάσισε να το διαθέσει για την 
ενίσχυση του κουμπαρά του αρχαίου θεάτρου του Βοιωτικού Ορχομενού. 
 
Ενημέρωση από τον πρόεδρο του δ.σ. για τον απολογισμό του έτους 2011 
 
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Σταύρος Μπένος, παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ. 
με τη βοήθεια εικόνων και προβολής την πρόοδο των εργασιών, οι οποίες πραγματοποιούνται 
αυτή τη στιγμή σε 41 αρχαία θέατρα και ωδεία της Ελλάδας.  
 
Οι εργασίες αυτές, τις οποίες επιβλέπει το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και οι αρμόδιες 
Εφορείες Αρχαιοτήτων, χρηματοδοτούνται από το Ε.Σ.Π.Α., από τους Εθνικούς Πόρους, από 
Χορηγικά Προγράμματα, αλλά και από Προγραμματικές Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί 
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και των Περιφερειών ή Δήμων. Επίσης 
αναφέρθηκε στη συμβολή του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» σε πολλά από τα παραπάνω εκτελούμενα 
έργα.  

 
Ιδιαιτέρως αναφέρθηκε στις μελέτες αποκατάστασης για τα αρχαία θέατρα των Δελφών και της 
Δήλου, αλλά και στη μελέτη για τη δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου στον Ορχομενό Βοιωτίας, 
τις οποίες έχει αναθέσει το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιστροφή των χρημάτων του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 
μετά την καταβολή της δεύτερης δόσης της χορηγίας του ΟΠΑΠ (50.000 ευρώ) για το 
αρχαίο θέατρο της Δήλου  
 
Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την καταβολή από τον ΟΠΑΠ ΑΕ. της δεύτερης δόσης της 
χορηγίας του ΟΠΑΠ Α.Ε. ύψους 50.000, με την παράδοση της μελέτης όπως προβλεπόταν από τη 
σύμβαση που έχει υπογραφεί με το ΔΙΑΖΩΜΑ. Μετά την παραπάνω θετική εξέλιξη ο πρόεδρος 
πρότεινε στα μέλη να επιστραφεί το ποσό που είχε εκταμιευθεί από τον τραπεζικό λογαριασμό 
του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ για την κάλυψη των αναγκών της μελέτης.  Τα μέλη αποδέχθηκαν ομόφωνα 
την πρόταση του προέδρου. 
 
 
 
 
 
 



Αποδοχή δωρεάς 
 
Ο πρόεδρος του δ.σ. ανακοίνωσε στα μέλη την απόφαση της εταιρίας ΕΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ Α.Ε. να 
ενισχύσει τον τραπεζικό λογαριασμό «κουμπαρά» του αρχαίου θεάτρου Ορχομενού Βοιωτίας  
με το ποσό των 5.000 και πρότεινε την αποδοχή της εν λόγω δωρεάς. Τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου έκαναν ομόφωνα δεκτή την εισήγηση του προέδρου, τον οποίο και εξουσιοδότησαν 
να αποστείλει ευχαριστήρια επιστολή προς την εταιρία ΕΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ Α.Ε. 
 
Εγγραφή νέων μελών 
 
Ο Πρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στο  Διοικητικό 
Συμβούλιο την έγκριση των αιτήσεων των παρακάτω φυσικών  προσώπων  για την εγγραφή 
τους στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ως τακτικά μέλη: 
 

• Μητρόπουλου Σπυρίδωνος, οδοντιάτρου 
• Κόνδυλα Στυλιανού, συνταξιούχου 
• Τσουμελέα Χρήστου, τοπογράφου-μηχανικού 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση του 
Προέδρου. 
 

  Ενημέρωση για τον οικονομικό απολογισμό από 1.9.2008- 31.12.2011  
 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 31.12. 11. (βλ. πίνακα) 

 
Άλλα θέματα 
 
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη ότι το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη 
ανταποκρινόμενο σε σχετικό αίτημα μας ανακοίνωσε με σχετική επιστολή του την 
απόφασή του να υιοθετήσει το αρχαίο θέατρο της Δήλου ενισχύοντας τον τραπεζικό 
λογαριασμό «κουμπαρά» του μνημείου με το ποσό των 70.000 ευρώ. (βλ. την επιστολή 
του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη). 
 
Επίσης ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ο Σύλλογος «ΑΛΚΗΣΤΙΣ» του Δήμου Φερών κατέθεσε 
στον τραπεζικό λογαριασμό «κουμπαρά» του αρχαίου θεάτρου Φερών το ποσό των 1.700 
ευρώ.  Είναι αξιοσημείωτο ότι ο παραπάνω σύλλογος ιδρύθηκε με αφορμή σχετική 
εκδήλωση που έγινε το καλοκαίρι του 2011 στις Φερές για να γνωρίσουν οι πολίτες της 
περιοχής το σπουδαίο αυτό μνημείο. 
 
Το διοικητικό συμβούλιο εξέφρασε την ευαρέσκεια του για τις παραπάνω δωρεές και 
εξουσιοδότησε τον πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται για την 
υποδοχή και την αξιοποίησή τους. 

 
Ο Πρόεδρος      Ο Γενικός Γραμματέας 
 
Σταύρος Μπένος     Βασίλης Λαμπρινουδάκης 


