ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τρίτη 28 Απριλίου 2015

1. Έγκριση του απολογισμού της 2ης Συνάντησης του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» με τα
Εταιρικά του μέλη.
2. Έγκριση του προϋπολογισμού για την εκδήλωση – ημερίδα: «ΆΝΩ
ΔΙΑΖΩΜΑ» που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου στο Αμφιθέατρο
του Μουσείου Ακροπόλεως και την οποία διοργανώνουν οι νέοι του
«ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».
3. Ενημέρωση των μελών από τον πρόεδρο για την έγκριση της χορηγίας από το
Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», η οποία θα διατεθεί για την εκπόνηση μιας μελέτης
συνολικής διαχείρισης του ρωμαϊκού θεάτρου της Νικόπολης, καθώς και άλλων
μικρότερων μελετών.
4. Εισήγηση του κου Γιώργου Κουρουπού για τη διοργάνωση κοινής εκδήλωσης
σε τρεις διαφορετικούς χώρου: στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, στο αρχαίο θέατρο
της Μεσσήνης και στο Ηρώδειο, με στόχο την ενίσχυση των «κουμπαράδων»
(τραπεζικών λογαριασμών) των μνημείων.
5. Έγκριση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ του
«ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» και του κου Φώτη Κουτρουμπή για την προσφορά εθελοντικής
εργασίας, με στόχο τη φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση των εκδηλώσεων του
σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». (Συν 1).
6. Εισήγηση του πρόεδρου για αλλαγή της έδρας του σωματείου σε χώρο
μεγαλύτερο, ο οποίος θα βρίσκεται στην οδό Ζαΐμη 26 (4ος όροφος).
7. Ενημέρωση για την εκδήλωση που συνδιοργανώνουν το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και το
Μegaron Plus, με θέμα το «Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού Βοιωτίας», η οποία
θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015 και ώρα 19:00 στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών.
8. Ενημέρωση για την εκδήλωση που συνδιοργανώνουν το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και η
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, με θέμα το «Αρχαιολογικό Πάρκο Πάτρας», η
οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 και ώρα 19:30 μ.μ. στο
Αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών.
9. Ενημέρωση για το ταξίδι που θα πραγματοποιήσει ο κος Σταύρος Μπένος στα
Γιάννενα το Σάββατο 09 και την Κυριακή 10 Μαΐου 2015, στο πλαίσιο της
συνεργασίας που αναπτύσσει το «ΔΙΑΖΩΜΑ» με το Αρσάκειο Σχολείο
Ιωαννίνων.
10. Αποδοχή της χορηγίας του κου Θανάση Μαρτίνου, Διευθύνοντος Συμβούλου
της Eastern Mediterranean Maritime Limited, ύψους 15.000 ευρώ, η οποία θα
διατεθεί για την ανάθεση της αρχιτεκτονικής μελέτης συνολικής ανάδειξης και
αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Καρθαίας Κέας (Συν. 2).
11. Αποδοχή της α΄ και β΄ δόσης της χορηγίας της Εταιρείας VODAFONE,
ύψους 7.515,3 στο πλαίσιο του προγράμματος “WORLD OF DIFFERENCE”,
σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία καλύπτει την αμοιβή του κου Ευδόκιμου
Φρέγκογλου, στελέχους του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» (Συν. 3 και 4).

12. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας «ELPEN», ύψους 5.000 ευρώ, ως Α΄
δόση της ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2015.
13. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας «ΕΛΑΙΣ», ύψους 3.000 ευρώ που
διατίθεται για τις ανάγκες του »ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».
14. Αποδοχή της χορηγίας της κας Αλεξάνδρας Βοβολίνη, μέλους του
«ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, ύψους 3.000 ευρώ που προσφέρεται για την κάλυψη αναγκών
του σωματείου.
15. Οικονομικός απολογισμός (Συν. 5).
16. Αποδοχή αιτήσεων νέων μελών:
• Σάντρα Βλαντού, αρχιτέκτων – πολεοδόμος – χωροτάκτης, ως
τακτικό μέλος.
• Μαρίνα Γαϊταντζή, αρχιτέκτων – μηχανικός, ως τακτικό μέλος.
• Ιωάννης Ιατρού, συνταξιούχος, ως τακτικό μέλος.
• Ελένη Κελέση, φοιτήτρια, ως αρωγό μέλος.
• Φούλη Κοσμόγλου, αρχιτέκτων –μηχανικός – πολεοδόμος, ως
τακτικό μέλος.
• Μαρία Κουρασάνη, αρχαιολόγος, ως αρωγό μέλος.
• Άννα Τσιμπίρογλου, νηπιαγωγός, ως αρωγό μέλος.
17. Λίγα λόγια για το μέλος του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», Κατημερτζή Παρασκευή που
έφυγε (Συν. 6).
18. Άλλα θέματα που θα προταθούν.

