Πρακτικό της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ»
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2009
Σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2009 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
Απουσίαζαν τα μέλη κ.κ. Σοφία Ταράντου και Βασίλης Χανδακάς.
Παρευρίσκοντο επίσης τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Τέτη Χατζηνικολάου και
Δημήτρης Παπαπετρόπουλος καθώς και το μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής κ.
Γιώργος Σκεπαθιανός.
Έγκριση αιτήσεων νέων μελών
Ο Πρόεδρος κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο την έγκριση
των αιτήσεων των παρακάτω φυσικών και νομικών προσώπων για την εγγραφή
τους στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ως τακτικά και αρωγά μέλη :
1. Ζαχμανίδη Ίρις-Ελένη, σκηνοθέτης
2. Ηλιόπουλος Γιώργος, γραμματέας τύπου Ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο
3. Θεοδωρόπουλος Βαγγέλης, σκηνοθέτης
4. Καραδήμα Αγάθη, αρχαιολόγος
5. Κωστόπουλος Γιάννης, τραπεζίτης
6. Μαυριδόγλου Γεώργιος
7. Παπαδοπούλου Νίκη, ιατρός
8. Ρουγκούνη Φωτεινή, σύμβουλος δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
9. Σαραφίδης Θεόδωρος, Μηχανικός
10.Στάθη Δήμητρα, έμπορος ειδών τέχνης και βιβλίων
11.Σύλλογος Απανταχού Κατοχιανών «Οινιάδες-Κατοχή»
12.Τσαπάρα Κων/να, φιλόλογος
13.Χριστοδουλίδης Μιχάλης, συνθέτης
14. Σγούτας Βασίλης, αρχιτέκτονας
Αρωγά μέλη:
Οι φοιτητές Αρχαιολογίας του πανεπιστημίου Κρήτης:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Γαρίδη Αγγελική
Γουργιώτου Ίρις-Τούλα
Δημητρίου Έφη
Κουντούρη Βικτωρία
Κρητικού Μαριάμ
Λιονουδάκη Μάγδα
Μαργέτα Μαριάννα
Μαχαίρας Ευθύμιος

9. Αντόνοβα Μήλα
10. Πετρίδη Ελένη
11. Πήλιου Ναταλία
12. Ρούσσου Ελένη
13. Στεφανάκη Μαρία
Το διοικητικό συμβούλιο μετά από συζήτηση έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση
του Προέδρου.
Έγκριση δαπανών της συνέντευξης τύπου της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου
2009 στο Υπουργείο Πολιτισμού για τη χρηματοδότηση των εργασιών
αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου του Διονύσου.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγήθηκε την έγκριση των δαπανών της συνέντευξης τύπου
που δόθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού και οι οποίες έχουν ως εξής:
Μαγνητοφώνηση-απομαγνητοφώνηση συνέντευξης
Φωτογραφίες-βιντεοσκόπηση
Catering

297,50 ευρώ
200 ευρώ
350 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ

847,50 ευρώ

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την παραπάνω δαπάνη.
Ανανέωση συνεργασίας του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ με τον κο Σπύρο Κατσαντώνη
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγήθηκε την ανανέωση της σύμβασης έργου του ειδικού
επιστήμονα πληροφορικής κου Σπύρου Κατσαντώνη και την αναπροσαρμογή της
αμοιβής του στο ποσόν των 800 ευρώ/μηνιαίως. Ο κ. Σ. Κατσαντώνης θα έχει, έναντι
του ποσού αυτού, την ευθύνη της συνεχούς ανανέωσης και επικαιροποίησης της
ιστοσελίδας του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ και παράλληλα θα προωθήσει την αναβάθμισή της.
Το μέλος του Δ.Σ. κ. Χρήστος Λάζος επεσήμανε την ανάγκη να γίνει παράλληλα
αναβάθμιση της ιστοσελίδας και εισηγήθηκε για την εργασία αυτή να αμειφθεί ο κ.
Σ. Κατσαντώνης εφάπαξ με το ποσόν των 3.000 ευρώ.
Τα μέλη του Δ.Σ. ενέκριναν ομόφωνα την νέα σύμβαση έργου με τον κ. Σπύρο
Κατσαντώνη, που προβλέπει α) 3.000 ευρώ εφάπαξ για την αναβάθμιση της
ιστοσελίδας και β) 800 ευρώ το μήνα για τη διαρκή ανανέωση και επικαιροποίησή
της.
Συζήτηση για τα θέματα της 2ης γενικής συνέλευσης
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρότεινε στα μέλη να παρουσιάσουν συλλογικά τόσο τον
απολογισμό του Σωματείου για το 2009 όσο και τον προγραμματισμό των δράσεων
του 2010. Ύστερα από διάλογο τα μέλη του Δ.Σ. κατέληξαν στην παρακάτω
θεματική κατανομή των εισηγήσεων ω εξής:
9 Σ. Μπένος, Γενική εισήγηση με ειδικότερη αναφορά στην κινητοποίηση των
θεσμών και των πολιτών της χώρας, καθώς και το σχέδιο χρηματοδότησης των
μνημείων από την κοινωνία των πολιτών
9 Βασίλης Λαμπρινουδάκης, Τεκμηρίωση και διάχυση της γνώσης για τους
αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης
9 Π. Θέμελης, Πολιτιστική κληρονομιά και τοπικές κοινωνίες
9 Χ. Λάζος, Επικοινωνία και κινητοποίηση των πολιτών
9 Β. Χανδακάς, Παρατηρητήριο παρακολούθησης έργων

9 Γ.Κουρουπός, Οικονομικός απολογισμός του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ για το 2009 και
προϋπολογισμός για το 2010.
Άλλα θέματα
Αποδοχή δωρεάς από το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι είχε επαφή τόσο με τον
Πρόεδρο της τράπεζας Πειραιώς κ. Μιχάλη Σάλλα, όσο και με την Πρόεδρο του
Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς κα Σοφία Στάϊκου Σάλλα. Κατά τις
συναντήσεις αυτές ο κ. Μπένος ενημέρωσε για τις δραστηριότητες του Σωματείου
και για τη γενική συνέλευση και ζήτησε τη συμπαράστασή τους. Ήδη, μας
γνωστοποιήθηκε ότι η Τράπεζα Πειραιώς θα μας επιχορηγήσει με το ποσόν των
5.000 ευρώ. Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή της δωρεάς των 5.000 ευρώ
για τους σκοπούς του Σωματείου και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να μεταφέρει τόσο
στον κ. Μ.Σάλλα, όσο και στην κα Σοφία Στάϊκου τις ευχαριστίες του Σωματείου.
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Σταύρος Μπένος

Β. Λαμπρινουδάκης

