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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 

 

Σήμερα, Τρίτη 20 Ιουνίου 2017, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30 γραφείο του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», έγινε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Παρόντες ήσαν οι κ.κ.: 

Σταύρος Μπένος, πρόεδρος,  

Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος, 

Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας, 

Γιώργος Κουρουπός, ταμίας, 

Κων/νος Μπολέτης, μέλος, 

Παναγιώτης Νταής, μέλος, 

Γεωργία Μανωλοπούλου, μέλος. 

 

Τη συνεδρίαση του συμβουλίου παρακολούθησαν, επίσης, οι κ.κ. Στάμου Ιουλία, 

αρχιτέκτων – μηχανικός, Λεοντάρης Λεωνίδας, αρχιτέκτων – μηχανικός, 

Παπαντωνόπουλος Κωνσταντίνος, πολιτικός – μηχανικός και Ντουνιάς Γιώργος, Δρ. 

Πολιτικός Μηχανικός – Εδαφομηχανικός. 

 

 

1. Παράδοση των μελετών αποκατάστασης (σε επίπεδο οριστικής μελέτης) του 

αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης. 

 

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σταύρος Μπένος, ενημέρωσε τα μέλη 

ότι ολοκληρώθηκε η εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης (σε επίπεδο οριστικής 

μελέτης) του αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης και συγκεκριμένα: η μελέτη 

αποκατάστασης και συνολικής ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης, η 

μελέτη δομικής αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης, η γεωτεχνική 

μελέτη και μελέτη ανάσχεσης της επικινδυνότητας κατάπτωσης τμημάτων του 

βράχου όπισθεν του αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης. 

 

Ο κ. Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι σήμερα παραλαμβάνεται η β΄ φάση της μελέτης 

αποκατάστασης του μνημείου (εξειδίκευση), καθώς η Α΄ φάση (προμελέτη) έχει ήδη 

παραληφθεί και περιλάμβανε ό,τι ήταν απαραίτητο για την ένταξη της 

αποκατάστασης του θεάτρου της Κασσώπης στο Ε.Σ.Π.Α. (Πρόγραμμα Πολιτιστική 

Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων).  

 

Εν συνεχεία ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στους μελετητές για να περιγράψουν τα 

βασικά σημεία των μελετών που εκπόνησαν.  
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Αρχικά οι κ.κ. Λεοντάρης Λεωνίδας και Στάμου Ιουλία, αρχιτέκτονες – μηχανικοί, 

περιέγραψαν το αρχαίο θέατρο της Κασσώπης, λέγοντας περίπου τα εξής: 

 

«Στο βορειοδυτικό σημείο της ακρόπολης της αρχαίας Κασσώπης, με απρόσκοπτη θέα 

στη χερσόνησο της Πρέβεζας, τον Αμβρακικό κόλπο, το Ιόνιο πέλαγος, τη Λευκάδα και 

τα Ακαρνανικά όρη, κατασκευάστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. το μεγάλο Θέατρο της πόλης. 

Η αρχαία πόλη διέθετε δύο κύριες οδούς στον άξονα Α-Δ και κάθετα στενότερες οδούς. 

Στο θέατρο οδηγούσε ένας δρόμος, ο οποίος αποκαταστάθηκε μέσω του Ε.Σ.Π.Α. 

2007-2013. 

 

Δύο πολυγωνικά αναλήμματα, ενισχυμένα με αντηρίδες στηρίζουν τα δύο άκρα του 

κοίλου, τα οποία εδράζονταν σε επίχωση. Από τα δύο αναλήμματα το δυτικό σώζεται 

καλύτερα, ο δε ανατολικός έχει καταπέσει. Στο δυτικό μάλιστα αναλημματικό τοίχο 

διαπιστώθηκε η ύπαρξη θολωτής διόδου. 

 

Το κοίλο χωρίζεται καθ’ ύψος μέσω ενδιάμεσου διαζώματος, πλάτους 2μ., σε δύο 

τμήματα με είκοσι τέσσερις (24) σειρές λίθινων εδωλίων κάτω και δώδεκα (12) σειρές 

επάνω αντίστοιχα. Η διάμετρος του κοίλου είναι 80 μ. Έντεκα (11) κλίμακες 

διαιρούσαν το κοίλο σε δέκα (10) κερκίδες, με τις δύο ακρινές να έχουν το μισό πλάτος 

από τις υπόλοιπες.  

 

Στην κορυφή του κοίλου ένα πλατύτερο διάζωμα προστατεύεται εξωτερικά από τοίχο, ο 

οποίος φέρει άνοιγμα, που διευκόλυνε πιθανότατα την έξοδο των θεατών από το 

ανώτερο τμήμα του Θεάτρου. Ο εξωτερικός αναλημματικός τοίχος έφερε επίστεψη. 

 

Ιδιομορφία παρουσιάζει η ορχήστρα του Θεάτρου, διαμέτρου 17 μ., καθώς δε 

σχηματίζει πλήρη κύκλο, αλλά τόξο μεγαλύτερο από ημικύκλιο. Την ορχήστρα διέτρεχε 

και εύριππος για την απορροή των ομβρίων υδάτων. 

 

Η σκηνή είναι ορθογώνια και πλαισιώνεται από δύο ορθογώνιους, που προεξείχαν 

εκατέρωθεν προς την ορχήστρα. Οι χώροι αυτοί παραδοσιακά θεωρούνταν ως 

παρασκήνια, πρόκειται, όμως, για τα υπολείμματα των ραμπών ανόδου προς το λογείο 

της σκηνής. Μεταξύ  αυτών αναπτύσσεται το προσκήνιο με έξι (6) κίονες στην πρόσοψή 

του. Η χωρητικότητα του Θεάτρου υπολογίζεται σε 5.000 – 6.000 θεατές. 

 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών αποτύπωσης του μνημείου χρησιμοποιήθηκαν οι 

παραδοσιακές μέθοδοι, αλλά και οι νέες τεχνολογίες. Έγινε, πλήρης αποτύπωση του 

κοίλου, των αναλημμάτων, καθώς επίσης και της σκηνής του θεάτρου. Παράλληλα, 

πραγματοποιήθηκε πλήρης χαρτογράφηση των αρχιτεκτονικών μελών του μνημείων.  

 

Κατά τη διάρκεια της καταγραφής της παθολογίας του θεάτρου διαπιστώθηκαν οι 

ακόλουθοι κίνδυνοι: 

1. Βραχοπτώσεις προς το μνημείο που συνεπάγονται καταρρεύσεις λίθων, 

παραμορφώσεις μελών και απογύμνωση τμημάτων του κοίλου. 

2. Φθορές του δομικού υλικού των ακραίων αναλημματικών τοίχων». 
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Εν συνεχεία οι μελετητές παρουσίασαν στα μέλη του Συμβουλίου τους ακόλουθους 

βασικούς άξονες της πρότασης αποκατάστασης, οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν 

και ως αυτόνομοι: 

 

1. Αποφόρτιση του θεάτρου από τις πιέσεις. 

2. Ανάσχεση των βραχοπτώσεων και προστασία του μνημείου. 

3. Απομάκρυνση βράχων. 

4. Διαμόρφωση περιμετρικού διαδρόμου έξω από το θέατρο για τη συγκέντρωση 

των ομβρίων υδάτων. 

5. Τοποθέτηση βραχοπαγίδας Β του θεάτρου. 

6. Αποκατάσταση πλευρικών αναλημμάτων:  

i. ανατάξεις αυθεντικού υλικού, καθώς σώζεται το μεγαλύτερο μέρος 

τους,  

ii. συμπληρώσεις λίθων με νέο υλικό, όπου είναι απολύτως απαραίτητο. 

7. Αποκατάσταση περιμετρικού αναλημματικού τοίχου. 

8. Αποκατάσταση κάτω κοίλου (ανατάξεις με βάση την τεκμηρίωση, 

συμπληρώσεις, συντηρήσεις, επανεντάξεις λίθων, μικρή συμπλήρωση με νέο 

υλικό. 

9. Αποκατάσταση κλιμάκων. 

10. Αποκατάσταση ορχήστρας. 

11. Αποκατάσταση και επαναλειτουργία ευρίπου. 

12. Εξασφάλιση της αποστράγγισης του κοίλου, μέσω της διαμόρφωσης των 

κατάλληλων κλίσεων. 

13. Αποκατάσταση σκηνικού οικοδομήματος σε ύψος 3 δόμων. 

 

Στο σημείο αυτό το λόγο έλαβε ο κ. Νταής Παναγιώτης, μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου και προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού του 

Υπουργείου, ο οποίος ανέφερε ότι με το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΣΣΩΠΗΣ (Α΄ ΦΑΣΗ)» που θα υλοποιηθεί μέσω Ε.Σ.Π.Α. 

2014-2020 προβλέπονται μεταξύ άλλων μέτρα ανάσχεσης των κατολισθητικών 

φαινομένων από τα επικλινή πρανή του υπερκείμενου ορεινού όγκου στο εσωτερικό 

του θεάτρου και εργασίες αποκατάστασης στα εξής σημεία του θεάτρου:  

α) αναλημματικοί τοίχοι,  

β) κεντρικό διάζωμα,  

γ) καμπύλος περιμετρικός αναλημματικός τοίχος στην απόληξη του κοίλου,  

δ) εδώλια κάτω κοίλου (τρεις πρώτες σειρές με δυνατότητα επέκτασης) και  

ε) σκηνικό οικοδόμημα. 

 

Εν συνεχεία το λόγο έλαβε ο κ. Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας του 

Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος πρότεινε να προβλέπει η μελέτη την 

αποκατάσταση ενός κίονα του προσκηνίου στο πλήρες ύψος του, ο οποίος θα 

συνδυαστεί με τις ράμπες καθόδου και θα δικαιολογεί το ύψος τους. 

 

Ακολούθως, το λόγο έλαβε ο κ. Παπαντωνόπουλος Κωνσταντίνος, πολιτικός – 

μηχανικός, ο οποίος εκπόνησε τη μελέτη δομικής αποκατάστασης του αρχαίου 

θεάτρου της Κασσώπης. Ο κ. Παπαντωνόπουλος ανέφερε ότι πρώτα 
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πραγματοποιήθηκε η αναγνώριση της παθολογίας του μνημείου, η οποία περιληπτικά 

είναι η ακόλουθη: 

 τάση του αναλημματικού τοίχου να καταρρεύσει προς το θέατρο,  

 θρυμματισμός και κατάπτωση βράχων προς το θέατρο, το οποίο έχει 

προκαλέσει τη συντριβή των εδωλίων του θεάτρου, 

 απογύμνωση ακραίων περιοχών του κοίλου, 

 κακή κατάσταση διατήρησης του ανατολικού τμήματος του θεάτρου, 

 φθορές στο μνημείο λόγω σεισμικής δραστηριότητας. 

 

Ο κ. Παπαντωνόπουλος πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του θεάτρου είναι 

η καλή κατάσταση διατήρησης του δυτικού πολυγωνικού αναλημματικού τοίχου.  

 

Έπειτα, το λόγο έλαβε ο κ. Γιώργος Ντουνιάς, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός – 

Εδαφομηχανικός, ο οποίος εκπόνησε τη γεωτεχνική μελέτη και μελέτη ανάσχεσης της 

επικινδυνότητας κατάπτωσης τμημάτων του βράχου όπισθεν του αρχαίου θεάτρου 

της Κασσώπης. 

 

Ο κ. Ντουνιάς ανέφερε ότι πρέπει να απομακρυνθούν τα θηριώδη κομμάτια βράχου 

που έχουν ήδη καταπέσει προς το θέατρο, καθώς και ότι πρέπει να διασφαλιστεί η 

ανάσχεση της πτώσης νέων μεγάλων ή και μικρότερων τμημάτων του βράχου. «Για 

το λόγο αυτό, πρόσθεσε ο κ. Ντουνιάς, πραγματοποιήθηκε από τη μελετητική ομάδα 

σάρωση όλης της περιοχής μέσα και έξω από το θέατρο, καταγράφηκε η επικινδυνότητα 

των πρανών και βαθμολογήθηκε αυτή. Η πρότασή μας περιλαμβάνει ένα συνδυασμό 

μέτρων (παθητικής και ενεργητικής προστασίας), τα οποία είναι τα εξής: 

 

1. Τοποθέτηση παγίδων ανάσχεσης βράχων. 

2. Τοποθέτηση βραχοπαγίδας εξωτερικά του θεάτρου. 

3. Σταθεροποίηση βράχων εξωτερικά του θεάτρου σε τρία διαφορετικά σημεία. 

4. Τοποθέτηση φραχτών ανάσχεσης βράχων. 

5. Τοποθέτηση 3 πεσσών εσωτερικά του σπηλαίου, το οποίο βρίσκεται πάνω από 

το θέατρο και από το οποίο προέρχονται οι περισσότεροι βράχοι. Οι πεσσοί 

αυτοί θα στηρίζουν την οροφή του σπηλαίου. 

6. Σημεία τοπικής στήριξης. 

7. Αντιμετώπιση αστοχιών σκηνής». 

 

Στο σημείο αυτό το λόγο έλαβε ο κ. Κωνσταντίνος Μπολέτης, αρχιτέκτων – 

μηχανικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ρώτησε τους μελετητές 

εάν έχει προβλεφθεί συγκεκριμένη πορεία επισκεπτών μέσα στο θέατρο και εάν οι 

θόλοι έχουν κατασκευαστικά κάποια σχέση με τις πυλίδες του θεάτρου.  

 

Αμέσως μετά, το λόγο έλαβε ο κ. Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος του Σωματείου και 

καθηγητής Αρχαιολογίας, ο οποίος επισήμανε τα εξής: 

i. Σχετικά με την αποκατάσταση της θολωτής διόδου πρέπει να ακουμπήσει ο 

αναλημματικός τοίχος του θεάτρου έως και την καμάρα, 

ii. Έπρεπε η ανασκαφή του θεάτρου να έχει προηγηθεί της εκπόνησης της 

μελέτης, συνεπώς είναι απολύτως αναγκαία η ανασκαφή του μνημείου, 
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iii. Χρειάζεται να διερευνηθεί περαιτέρω η εξωτερική οδόντωση του 

αναλημματικού τοίχου, οι πυλίδες στο κάτω μέρος του κοίλου, καθώς και εάν 

οι ράμπες ανόδου – καθόδου προς τη σκηνή είναι παράλληλες προς τους 

αναλημματικούς τοίχους, 

iv. Αποκατάσταση ενός πεσσού στο σκηνικό οικοδόμημα. 

 

Ο κ. Λαμπρινουδάκης παρατήρησε ομοίως ότι απαιτείται η ανασκαφή του θεάτρου. 

 

Στο σημείο αυτό, το λόγο έλαβε ο κ. Νταής, ο οποίος επισήμανε ότι ορισμένες 

βασικές εργασίες ανασκαφής του μνημείου θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του έργου 

που είναι ενταγμένο στο Ε.Σ.Π.Α. (πρόγραμμα Πολιτιστικής Διαδρομής των αρχαίων 

θεάτρων της Ηπείρου). 

 

Ακολούθως, ο κ. Λαμπρινουδάκης πρόσθεσε, επίσης, ότι τα αναλήμματα που 

βρίσκονται πίσω από τη σκηνή προφανώς είναι άνδηρα για να συγκρατούν το χώρο 

πρόσβασης προς αυτή και ρώτησε εάν προβλέπεται να αποκατασταθούν σε 

μεγαλύτερο ύψος για να είναι και πάλι λειτουργικά. 

 

Τέλος, ο κ. Κωνσταντίνος Μπολέτης πρότεινε να αποκατασταθούν και δύο κλίμακες 

στο άνω κοίλο, προκειμένου να βελτιωθεί η επισκεψιμότητά του. 

 

Οι μελετητές ενημέρωσαν τα μέλη του συμβουλίου ότι θα λάβουν σοβαρά υπ’ όψιν 

τους τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν, τις οποίες και θα ενσωματώσουν στη 

μελέτη τους. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από εκτενή συζήτηση και αφού εξέφρασαν την 

ευαρέσκειά τους για την υψηλή ποιότητα των μελετών, συμφώνησαν ομόφωνα με την 

παραλαβή των αναθεωρημένων μελετών αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου 

Κασσώπης και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο να τις προωθήσει για 

την κατά νόμον έγκριση. 

 

 

2. Ενημέρωση από τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο για τη Ι΄ Γενική Συνέλευση 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» (Συν. 1-2). 

 

Ο κ. Σταύρος Μπένος, ενημέρωσε τα μέλη ότι συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τη 

διοργάνωση της Ι΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί 

από Τετάρτη 6 έως Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 στην Ανατολική Μακεδονία και 

Θράκη. Ο κ. Μπένος πρόσθεσε ότι, λόγω της αυξημένης συμμετοχής των μελών, 

έχουν επιλογή για διαμονή δύο πόλεις: η Κομοτηνή και η Καβάλα. 

 

Αμέσως μετά, έθεσε υπ’ όψιν των μελών τα δύο προγράμματα που θα ακολουθούν οι 

συμμετέχοντες στη συνέλευση:  

α) ένα όσοι διαμένουν στην Κομοτηνή (Συν. 1), 

β) ένα όσοι διαμένουν στην Καβάλα (Συν. 2). 
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Αμέσως μετά, ο κ. Μπένος πρόσθεσε ότι τα μνημεία της Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης θα τα παρουσιάσει στα μέλη της συνέλευσης ο αρχαιολόγος, κ. Διαμαντής 

Τριαντάφυλλος, ενώ τα μνημεία της Εγνατίας Οδού η αρχαιολόγος, κα Πολυξένη 

Τσατσοπούλου-Καλούδη. 

 

Τέλος, ο πρόεδρος πρότεινε στους κ.κ. Θέμελη, Λαμπρινουδάκη να κάνουν κατά τη 

διάρκεια της συνέλευσης μια σύντομη εισήγηση. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την πορεία της 

προετοιμασίας της συνέλευσης και συμφώνησαν ομόφωνα με την πρόταση του 

προέδρου. 

 

 

3. Ενημέρωση από τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο για τη συνεργασία του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με την Περιφέρεια Αττικής, με στόχο το σχεδιασμό 

ενός προγράμματος για τη σύνδεση της Αθήνας με τα αρχαιολογικά πάρκα 

του Λαυρίου και της Ελευσίνας. 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ενημέρωσε τα μέλη ότι, κατά τη διάρκεια 

συνάντησης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του ιδίου και των κ.κ. Ρένας Δούρου, 

Περιφερειάρχη Αττικής και Μπέττυς Χατζηνικολάου, εμπειρογνώμονος σε θέματα 

Τουρισμού, συζητήθηκε ο σχεδιασμός ενός προγράμματος για τη λειτουργική 

σύνδεση της Αθήνας με τα αρχαιολογικά πάρκα της Ελευσίνας και του Λαυρίου.  

 

Ο κ. Μπένος ανέφερε, επίσης, ότι θα ακολουθήσει συνάντηση των κ.κ. Παναγιώτη 

Νταή, προϊστάμενου Διαχειριστικής Αρχής Υπουργείου Πολιτισμού και Δημήτρη 

Δρόση, προϊστάμενου Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής για να ορίσουν τα 

έργα που θα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. 

 

Τέλος, πρόσθεσε ότι το «ΔΙΑΖΩΜΑ» από την πλευρά του μπορεί να συνδράμει με 

την ανάθεση  της μελέτης για το masterplan, εφ’ όσον εξασφαλίσει τους 

απαραίτητους πόρους. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για τη συνεργασία του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με την Περιφέρεια Αττικής, με στόχο το σχεδιασμό ενός 

προγράμματος για τη σύνδεση της Αθήνας με τα αρχαιολογικά πάρκα του Λαυρίου 

και της Ελευσίνας. 

 

 

4. Έγκριση τρίμηνης σύμβασης μερικής απασχόλησης μεταξύ του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» και της αρχαιολόγου, κας Ευαγγελίας Παπαδοπούλου, με ύψος 

καθαρών μηνιαίων αποδοχών τα 635 ευρώ (Συν. 3). 

 

Ο κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη του Συμβουλίου να υπογραφεί μια νέα 

τρίμηνη σύμβαση μερικής απασχόλησης μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και 

της Δρ. αρχαιολόγου, κας Ευαγγελίας Παπαδοπούλου, η οποία ασχολείται με τη 

συγγραφή των αρχαιολογικών – αφηγηματικών κειμένων.  



 

7 
 

 

Ο κ. Μπένος πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών η κα Παπαδοπούλου 

θα απασχοληθεί με τα εξής: 

α) ολοκλήρωση της συγγραφής των κειμένων για τα ψηφιακά πανοράματα 

των μνημείων της Νέας και Ολυμπίας Οδού, 

β) συγγραφή κειμένων για τα μνημεία της Κομοτηνής, τα οποία θα 

εμπλουτίσουν τη σχετική ψηφιακή εφαρμογή, 

γ) συγγραφή κειμένων για τα μνημεία που βρίσκονται κοντά στο ξενοδοχείο 

SANI RESORT. 

 

«Το ύψος των μηνιαίων αποδοχών της, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, θα ανέρχεται στα 635 

ευρώ. Η σύμβαση μπορεί να ξεκινήσει από 01-07-2017 και να ολοκληρωθεί στις 30-

09-2017». 

 

Ο κ. Μπένος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του συμβουλίου τη σχετική σύμβαση (Συν. 

3). 

 

Τα μέλη του συμβουλίου, αφού μελέτησαν διεξοδικά τους όρους της σύμβασης, 

συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του προέδρου για τη σύναψη σύμβασης 

μερικής απασχόλησης μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και της αρχαιολόγου, 

κας Ευαγγελίας Παπαδοπούλου, ενέκριναν ομόφωνα τη σύμβαση και 

εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την 

υπογραφή της. 

 

 

5. Εισήγηση του προέδρου, κ. Σταύρου Μπένου για την ανάθεση του έργου 

«Ψηφιακό Πανόραμα Μνημείων Ιονίας Οδού» στην αρχαιολόγο, κ. Κατερίνα 

Σέρβη, με καθαρή αμοιβή ύψους 1.000 ευρώ. Έγκριση των όρων της σχετικής 

σύμβασης (Συν. 4). 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη 

τη σύναψη σύμβασης για την ανάθεση από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην κ. Κατερίνα Σέρβη 

του έργου «Ψηφιακό Πανόραμα Μνημείων Ιονίας Οδού».  

 

«Η κα Σέρβη, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, έχει πλούσιο βιογραφικό, είναι αρχαιολόγος, 

συγγραφέας παιδικών παραμυθιών και κόμικς, μεταφράστρια. Το έργο που θα αναλάβει 

να διεκπεραιώσει περιλαμβάνει: 

α) την καταγραφή και εν συνεχεία την επιλογή των πιο σημαντικών 

περιβαλλοντικών και πολιτιστικών μνημείων που βρίσκονται κατά μήκος της 

Ιόνιας Οδού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων και τους 

Περιβαλλοντικούς φορείς. 

Β) τη δημιουργία μικρών κειμένων για κάθε μνημείο που θα περιγράφουν 

συνοπτικά και με αφηγηματικό τρόπο τα μνημεία και θα δίδουν χρήσιμες 

πληροφορίες για την επίσκεψή τους.  
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Τα κείμενα αυτά, εν συνεχεία, θα ενταχθούν στις ευρύτερες διαδρομές της ψηφιακής 

εφαρμογής (Πανόραμα) που ετοιμάζουν το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και η “CLIO 

MUSE”». 

 

Αμέσως μετά, ο κ. Μπένος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του συμβουλίου τη σχετική 

σύμβαση (Συν. 4) και συμπλήρωσε ότι η αμοιβή της προτείνεται να ανέλθει στα 

1.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου, αφού μελέτησαν διεξοδικά τους όρους της σύμβασης, 

συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του προέδρου για τη σύναψη σύμβασης 

μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και της κ. Κατερίνας Σέρβη με αντικείμενο το 

έργο «ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ». 

 

 

6. Έγκριση του προϋπολογισμού εξόδων της Ι΄ Γενικής Συνέλευσης του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Ο κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση του παρακάτω 

προϋπολογισμού εξόδων της Ι΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»: 

 

ΓΕΥΜΑΤΑ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ 

    

22.000,00 € 

        ΠΟΥΛΜΑΝ 

     

20.000,00 € 

        ΕΙΚΟΝΑ-ΗΧΟΣ 

     

13.000,00 € 

        ΣΑΚΟΣ ΜΕ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

  

10.000,00 € 

        ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 

     

5.000,00 € 

        
        
 

Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο 

    

70.000,00 € 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τον προϋπολογισμό εξόδων της Ι΄ 

Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

 

7. Έγκριση του απολογισμού εξόδων της 3
ης

 Συνάντησης του ΆΝΩ 

ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ (Συν. 5). 

 

Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 3η 

Συνάντηση του ΆΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ. Αμέσως μετά, εισηγήθηκε στα μέλη την 

έγκριση του παρακάτω απολογισμού εξόδων της 3ης Συνάντησης του ΆΝΩ 

ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ: 
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ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΧΟΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ   3.100,00 € 

         

CATERING           918,84 € 

         

ΓΕΥΜΑ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ         481,90 € 

         

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΌ ΛΟΝΔΙΝΟ   

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΟΣ IKKOS SERANO    1.361,64 € 

         

ΕΝΤΥΠΑ-ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ        554,22 € 

         

 Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο      6.416,60 € 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τον απολογισμό εξόδων της 3ης 

Συνάντησης του ΆΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ. 

 

 

8. Έγκριση της διάθεσης του ποσού των 3.000 ευρώ για την αγορά νέου 

τηλεφωνικού κέντρου για το γραφείο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος, εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση της διάθεσης του 

ποσού των 3.000 ευρώ για την αγορά νέου τηλεφωνικού κέντρου για το γραφείο του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», καθώς το υπάρχον κέντρο παρουσιάζει σοβαρά 

προβλήματα και διακοπές.  

 

Εν συνεχεία ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη να εξουσιοδοτήσουν τον κ. Ευδόκιμο 

Φρέγκογλου, υπεύθυνο πολυμεσικών εφαρμογών του Σωματείου να προβεί στις 

απαραίτητες διαδικασίες για την αγορά νέου τηλεφωνικού κέντρου για το γραφείο 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τη διάθεση του ποσού των 3.000 ευρώ 

και εξουσιοδότησαν τον κ. Ευδόκιμο Φρέγκογλου για την αγορά του νέου 

τηλεφωνικού κέντρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

 

9. Ενημέρωση από τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο για την εξασφάλιση χορηγίας, 

ύψους 50.000$, από το Ίδρυμα “J.M. Kaplan Fund” για την εκπόνηση της 

μελέτης αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Λάρισας (Συν. 5). 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος, ενημέρωσε τα μέλη ότι, μετά την υποβολή σχετικού 

αιτήματος προς το Ίδρυμα “J.M. Kaplan Fund” για το αρχαίο θέατρο της Λάρισας, το 

Ίδρυμα εξασφάλισε χορηγία, ύψους 50.000$ προς το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», όπως 

φαίνεται και στην απάντηση του Ιδρύματος (Συν. 5). 

 

«Το ποσόν αυτό, συνέχισε ο κ. Μπένος, θα διατεθεί για την κάλυψη μέρους του 

κόστους εκπόνησης της μελέτης αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Λάρισας. Η 
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χορηγία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς για πρώτη φορά ένα ίδρυμα του 

εξωτερικού θα στηρίξει τις δράσεις του Σωματείου. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την παραπάνω εξέλιξη, 

ευχαρίστησαν θερμά το Ίδρυμα “J.M. Kaplan Fund” για τη συμβολή του και 

εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 

αποδοχή της χορηγίας. 

 

 

10. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας FREZYDERM, ύψους 3.000 ευρώ για 

την ενίσχυση του «κουμπαρά» (ηλεκτρονικού τραπεζικού λογαριασμού) του 

αρχαίου θεάτρου της Λάρισας (Συν. 6.  

 

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία 

FREZYDERM διαθέτει χορηγία, ύψους 3.000 ευρώ, για την ενίσχυση του 

«κουμπαρά» (ηλεκτρονικού τραπεζικού λογαριασμού) του αρχαίου θεάτρου της 

Λάρισας, όπως φαίνεται και στο Συν. 6. 

 

Εν συνεχεία ο κ. Μπένος ευχαρίστησε θερμά την Εταιρεία FREZYDERM για τη 

συμβολή της στην ενίσχυση των δράσεων του Σωματείου και εισηγήθηκε στα μέλη 

την αποδοχή της χορηγίας. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία για τη συμβολή της στο 

έργο του Διαζώματος και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της χορηγίας. 

 

 

11. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έως 31 Μαΐου 2017 (Συν. 7). 

 

Ο κ. Γιώργος Κουρουπός, ταμίας του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», εισηγήθηκε στα μέλη 

την έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού του Σωματείου έως την 

31η Μαΐου 2017 (Συν. 7).  

 

Τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τον οικονομικό και διαχειριστικό 

απολογισμό έως την 31 Μαΐου 2017. 

 

 

12. Αποδοχή νέων μελών: 

 

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση των 

αιτήσεων των παρακάτω φυσικών προσώπων για την εγγραφή τους στο ΔΙΑΖΩΜΑ» 

ως τακτικά και αρωγά μέλη: 

 

 Κωνσταντίνος Αβραμόπουλος, δημόσιος υπάλληλος, ως τακτικό μέλος. 

 Σταύρος Βλαχόπουλος, συνταξιούχος δημοσίου, ως τακτικό μέλος. 

 Παναγιώτης Γώγος, πολιτικός – μηχανικός, ως τακτικό μέλος. 

 Κωνσταντίνος Δεδούσης, συνταξιούχος τραπεζικός, ως τακτικό μέλος. 
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 Ευθύμιος Δερμάνης, συνταξιούχος, ως τακτικό μέλος. 

 Χριστίνα Καλλίτση, συνταξιούχος, ως τακτικό μέλος. 

 Μαρίνα Καλοπαστά – Κορκοβέλου, ως τακτικό μέλος. 

 Εριφύλλη Κανίνια, υπάλληλος Υπουργείου Πολιτισμού, ως τακτικό 

μέλος. 

 Μερόπη Κυριάκη, φοιτήτρια, ως αρωγό μέλος. 

 Σοφία Μαρτίνου, αρχιτέκτων – μηχανικός, ως τακτικό μέλος. 

 Φωτεινή Ματσινοπούλου, πολιτικός επιστήμονας, ως τακτικό μέλος. 

 Γεωργία Μετινίδου, φοιτήτρια, ως αρωγό μέλος. 

 Αφροδίτη Πολιτοπούλου, αρχιτέκτων – μηχανικός, ως τακτικό μέλος. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση 

του προέδρου. 

 

 

13. Άλλα θέματα που θα προταθούν. 

 

 

 

 

 

 

Ο  πρόεδρος Ο γενικός γραμματέας 

 

  

  

  

  

Σταύρος Μπένος Βασίλης Λαμπρινουδάκης 
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Επισυναπτόμενο 1
ο
: 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 
Ι΄ Γενική Συνέλευση Σεπτέμβριος 2017 

 

Πρόγραμμα Κομοτηνής  

 

Τετάρτη 6/09 

9:00   Αναχώρηση από τα γραφεία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

(Μπουμπουλίνας 30, Αθήνα) 

12:00 – 12:30 Στάση για καφέ στη Λαμία 

15:00 – 16:00 Στάση για φαγητό στο Olympus Plaza Food Parks (Κορινό 447o χλμ 

Ε.Ο. Αθηνών - Θεσ/νίκης (ρεύμα προς Θεσ/νίκη) 

18:00 – 18:30 Στάση για καφέ  

20:00  Άφιξη στην Κομοτηνή 

 

Πέμπτη 7/09 

9:00  Αναχώρηση από τα ξενοδοχεία για τη Θάσο 

11:00  Επιβίβαση στο πλοίο για Θάσο 

11:30  Άφιξη στη Θάσο 

12:00 - 13:00 Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Θάσου & 

  Μουσική παράσταση από τον καλλιτέχνη κ. Πέτρο Κλαμπάνη 

13:00 – 14:30 Επίσκεψη σε αξιοθέατα της Θάσου 

14:30 – 16:30 Γεύμα 

17:00  Αναχώρηση από τη Θάσο 

18:00  Άφιξη στη Ξάνθη και περίπατος στο ιστορικό κέντρο 

20:00  Αναχώρηση από Ξάνθη για Κομοτηνή 

21:00  Άφιξη στην Κομοτηνή 

Παρασκευή 8/09 

08:30  Αναχώρηση από τα ξενοδοχεία  

09:00  Άφιξη και ξενάγηση στη «Αρχαία Εγνατία Οδό», στην περιοχή 

Κόμαρο 

09:45    Αναχώρηση από την «Αρχαία Εγνατία Οδό» 

10:30  Άφιξη στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και επιβίβαση στο πλοίο για 

τη Σαμοθράκη  

13:00  Άφιξη στην Καμαριώτισσα της Σαμοθράκης 

13:30  Άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο της Σαμοθράκης 

13:30 – 15:00 Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Σαμοθράκης &  

  Μουσική παράσταση από τον καλλιτέχνη κ. Πέτρο Κλαμπάνη 

15:30 – 17:30 Γεύμα 

18:00   Αναχώρηση από τη Σαμοθράκη 

20:30  Άφιξη στην Αλεξανδρούπολη και αναχώρηση για την Κομοτηνή 

21:00   Άφιξη στην Κομοτηνή 

 

Σάββατο 9/09 

11:00 – 14:00 Εργασίες 10
ης 

Γενικής Συνέλευσης στην Κομοτηνή 
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14:00 – 16:00 Γεύμα 

16:00 -  18:30 Συνέχιση των εργασιών της 10
ης

 Γενικής Συνέλευσης στην 

Κομοτηνή 

18:30  Αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της Μαρώνειας 

19:30   Άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο της Μαρώνειας 

19:30 - 21:00 Επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο της Μαρώνειας 

Συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης το 

αρχαίο θέατρο της Μαρώνειας  

Μουσικό δρώμενο με τον κ. Θανάση Γκαϊφύλια. 

21:30  Δείπνο στη Μαρώνεια  

23:00   Άφιξη στην Κομοτηνή 

 

Κυριακή 10/09 

9:00  Αναχώρηση από την Κομοτηνή 

11:00-13:00 Επίσκεψη και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων  

13:00  Αναχώρηση για Αθήνα  

15:00  Στάση για φαγητό στο Olympus Plaza Food Parks (Κορινό /55ο χλμ 

Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Αθηνών) 

16:00  Αναχώρηση για Αθήνα 

18:00  Στάση για καφέ στη Λαμία 

18:30 Αναχώρηση για Αθήνα 

21:30  Άφιξη στην Αθήνα  
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Επισυναπτόμενο 2
ο: 

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Ι’ Γενική Συνέλευση Σεπτέμβριος 2017 

 

Πρόγραμμα Καβάλας  

 

Τετάρτη 6/09 

9:00   Αναχώρηση από τα γραφεία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

(Μπουμπουλίνας 30, Αθήνα) 

12:00 – 12:30 Στάση για καφέ στη Λαμία 

15:00 – 16:00 Στάση για φαγητό στο Olympus Plaza Food Parks (Κορινό 447o χλμ 

Ε.Ο. Αθηνών - Θεσ/νίκης (ρεύμα προς Θεσ/νίκη) 

18:00 – 18:30 Στάση για καφέ  

19:00  Άφιξη στην Καβάλα 

 

Πέμπτη 7/09 

9:30  Αναχώρηση από τα ξενοδοχεία για τη Θάσο 

11:00  Επιβίβαση στο πλοίο για Θάσο 

11:30  Άφιξη στη Θάσο 

12:00 - 13:00 Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Θάσου & 

  Μουσική παράσταση από τον καλλιτέχνη κ. Πέτρο Κλαμπάνη 

13:00 – 14:30 Επίσκεψη σε αξιοθέατα της Θάσου 

14:30 – 16:30 Γεύμα 

17:00  Αναχώρηση από τη Θάσο 

18:00  Άφιξη στη Ξάνθη και περίπατος στο ιστορικό κέντρο. 

20:00  Αναχώρηση από Ξάνθη για Καβάλα 

21:00  Άφιξη στην Καβάλα 

 

Παρασκευή 8/09 

08:00  Αναχώρηση από τα ξενοδοχεία  

09:30  Άφιξη και ξενάγηση στη «Αρχαία Εγνατία Οδό», στην περιοχή 

Κόμαρο 

10:00    Αναχώρηση από την «Αρχαία Εγνατία Οδό» 

10:30   Άφιξη στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και επιβίβαση στο πλοίο για 

τη Σαμοθράκη  

13:00  Άφιξη στην Καμαριώτισσα της Σαμοθράκης 

13:30  Άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο της Σαμοθράκης 

13:30 – 15:00 Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Σαμοθράκης &  

  Μουσική παράσταση από τον καλλιτέχνη κ. Πέτρο Κλαμπάνη 

15:30 – 17:30 Γεύμα 

18:00   Αναχώρηση από τη Σαμοθράκη 

20:30  Άφιξη στην Αλεξανδρούπολη και αναχώρηση για Καβάλα 

22:00   Άφιξη στην Καβάλα 
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Σάββατο 9/09 

9:30  Αναχώρηση από τα ξενοδοχεία 

11:00  Άφιξη στην Κομοτηνή, στο χώρο του συνεδρίου ( Ίδρυμα 

Παπανικολάου) 

11:00 – 14:00 Εργασίες 10
ης 

Γενικής Συνέλευσης στην Κομοτηνή 

14:00 – 16:00 Γεύμα 

16:00 -  18:30 Συνέχιση των εργασιών της 10
ης

 Γενικής Συνέλευσης στην 

Κομοτηνή 

18:30  Αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της Μαρώνειας 

19:30   Άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο της Μαρώνειας 

19:30 - 21:00 Επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο της Μαρώνειας 

Συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης στο 

αρχαίο θέατρο της Μαρώνειας 

Μουσικό δρώμενο με τον κ. Θανάση Γκαϊφύλλια. 

21:30  Δείπνο στη Μαρώνεια  

22:30  Αναχώρηση από την Μαρώνεια 

24:00   Άφιξη στην Καβάλα 

 

 

Κυριακή 10/09 

10:00  Αναχώρηση από την Καβάλα 

11:00-13:00 Επίσκεψη και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων  

13:00  Αναχώρηση για Αθήνα  

15:00  Στάση για φαγητό στο Olympus Plaza Food Parks (Κορινό /55ο χλμ 

Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Αθηνών) 

16:00  Αναχώρηση για Αθήνα 

18:00  Στάση για καφέ στη Λαμία 

18:30 Αναχώρηση για Αθήνα 

21:30  Άφιξη στην Αθήνα  
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Επισυναπτόμενο 3
ο:



 

17 
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Επισυναπτόμενο 4
ο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ» 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :  ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

  

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΕΡΒΗ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, ….. Ιουνίου 2017 



 

19 
 

Σύμβαση για την ανάθεση του έργου:  

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ» 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα ………. του έτους 2017, μετά την υπ’ αριθμόν ….. απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του στις 20 Ιουνίου 2017, οι 

κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

 αφ’ ενός το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο εδρεύει στην 

Αθήνα, επί της οδού Μπουμπουλίνας, αριθμό 30, κάτοχο Α.Φ.Μ 998191496 

που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ  Δ΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από  τον 

πρόεδρο αυτού, κο Σταύρο Μπένο, εφ’ εξής καλούμενο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» 

αφενός και αφετέρου, 

 αφ’ ετέρου η κα Σέρβη Αικατερίνη, κάτοικος …., οδός …………., αριθμός 

…, με Α.Φ.Μ…….., Δ.Ο.Υ. ……,  εφ’ εξής καλούμενο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,  

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην ανάθεση του έργου «ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ». 

 

Το έργο περιλαμβάνει: 

α) την καταγραφή και εν συνεχεία την επιλογή των πιο σημαντικών περιβαλλοντικών 

και πολιτιστικών μνημείων που βρίσκονται κατά μήκος της Ιόνιας Οδού, σε 

συνεργασία με τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων και τους Περιβαλλοντικούς 

φορείς. 

Β) τη δημιουργία μικρών κειμένων για κάθε μνημείο, που θα περιγράφουν συνοπτικά 

και με αφηγηματικό τρόπο τα μνημεία και θα δίδουν χρήσιμες πληροφορίες για την 

επίσκεψή τους.  

 

Τα κείμενα αυτά, εν συνεχεία θα ενταχθούν στις ευρύτερες διαδρομές της ψηφιακής 

εφαρμογής (Πανόραμα) που ετοιμάζουν το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και η “CLIO 

MUSE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΙΚΕ”. 
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Το «Πανόραμα» αυτό θα έχει ως στόχο την ανάδειξη του περιβαλλοντικού και 

πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής, καθώς και τη σύνδεση ενός σύγχρονου και 

μεγάλου κατασκευαστικού έργου με τα μνημεία της φύσης και του πολιτισμού. 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 2  ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Ο χρόνος εκπόνησης του έργου ορίζεται στους 2 μήνες. Ως χρόνος έναρξης του έργου 

θεωρείται η υπογραφή της παρούσης σύμβασης. 

 

Παράταση του χρόνου αποπεράτωσης του έργου, πέρα από τις προθεσμίες που 

αναγράφονται στο άρθρο αυτό, δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του Εργοδότη, εάν 

κατά την εκπόνησή του προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην 

αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, κατά την κρίση του εργοδότη.  

 

ΑΡΘΡΟ 3  ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου ορίζεται στο ποσόν των  

1.000,00  ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικώς, ως ακολούθως: 

30 %  με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, 

70  % με την παράδοση του έργου. 

 

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε κρατήσεις, εκτός τυχόν παρακράτησης φόρου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της συμβάσεως μεταβιβάζει στον εργοδότη χωρίς 

επιπλέον αμοιβή όλα τα περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το πνευματικό 

του δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993.  

 

ΑΡΘΡΟ 5  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗ 

 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει το ανατιθέμενο έργο με τη 

δέουσα προσοχή και επιμέλεια, κατά επιστημονικά άρτιο τρόπο και σύμφωνα με τους 

όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες της σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 6   ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παραβάσεως 

των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης δικαιούται να 

αναθέσει το έργο σε άλλο Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 

 

Σε περίπτωση επελεύσεως εξαιρετικού μη προβλέψιμου και μη αποτρέψιμου 

γεγονότος, που καθιστά αδύνατη την έναρξη, πρόοδο ή ολοκλήρωση του έργου, τα 

συμβαλλόμενα μέρη ελευθερώνονται αμοιβαίως από τις εκ της συμβάσεως 

απορρέουσες υποχρεώσεις τους, πλην της καταβολής στον Ανάδοχο της αμοιβής για 

τις μέχρι τότε εκτελεσθείσες εργασίες της σύμβασής του. 

 

ΑΡΘΡΟ 8   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Όλοι οι όροι της παρούσης σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίηση ή 

συμπλήρωση οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, 

αποκλειόμενου παντός άλλου αποδεικτικού μέσου.  

 

ΑΡΘΡΟ 9  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και το υπ’ αριθμόν άρθρο 15 του 

καταστατικού του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ». 

 

Ο Εργοδότης και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια φιλικής επίλυσης τυχόν 

διαφοράς, σχετικής με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της σύμβασης, σύμφωνα με τους 

κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

 

Σε περίπτωση αποτυχίας της ανωτέρω προσπάθειας, αρμόδια για την επίλυση της 

διαφοράς  ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 

 

Σε πίστωση όλων των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία, αφού 

αναγνώσθηκε από τους συμβαλλομένους, υπογράφεται από αυτούς σε δύο αντίτυπα, 

από τα οποία έλαβε από ένα έκαστος εξ’ αυτών. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

 

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ: Ο Ανάδοχος του έργου: 

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ  

 

 

 

Σταύρος Μπένος 

 

 

 

Κατερίνα Σέρβη 
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Επισυναπτόμενο 5
ο: 

 

 

Dear Evdokimos, 

 

I'm pleased to inform you that our board of directors has voted to approve a grant of 

$50,000 to Diazoma to finalize the conservation plan for the ancient theatre of 

Larissa.  

 

In the coming days, my colleague Angela Carabine will be in contact with you to 

facilitate the final paperwork.  

 

Thank you for notifying Mr. Benos of this decision,  

 

Will 
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Επισυναπτόμενο 6
ο: 

 

 

Καλημέρα σας κύριε Μπένο, 

 

Σε συνέχεια της επικοινωνίας σας με τον κο Ιωάννη Αναστασίου, έχουμε ενημερωθεί 

σχετικά με το πολύτιμο έργό σας στον τομέα της ανάδειξης και της προστασίας των 

αρχαίων θεάτρων. 

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά χαράς θα επιθυμούσαμε να 

πραγματοποιήσουμε κάποια χορηγία, ώστε να υποστηρίξουμε την επίτευξη του 

οράματός σας. 

 

Θα είμαι στη διάθεσή σας για μία τηλεφωνική επικοινωνία, ώστε να εξετάσουμε τα 

χορηγικά πακέτα.  

 

Με εκτίμηση,  

 

 

Ματίνα Χατζηγιάννη 

 

Marketing Assistant 

 

Frezyderm Α.Β.Ε.Ε.  

Μενάνδρου 75, 104 37, Αθήνα  

Τηλ.: 210 5246900 (εσωτ. * 446) 

Fax: 210 5244433  

www.frezyderm.gr 
 

http://www.frezyderm.gr/
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Επισυναπτόμενο 7
ο: 

 

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός 
 

 

 

 


