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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 

 

Σήμερα, Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30 γραφείο του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έγινε συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. 

 

Παρόντες ήσαν οι κ.κ.: 

Σταύρος Μπένος, πρόεδρος,  

Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος, 

Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας, 

Γιώργος Κουρουπός, ταμίας, 

Γεωργία Μανωλοπούλου, μέλος, 

Κωνσταντίνος Μπολέτης, μέλος, 

Νταής Παναγιώτης, μέλος. 

 

Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν, επίσης, οι κ.κ. Σδρόλια Σταυρούλα, προϊσταμένη της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, Νίκος Χατζηδάκης, αρχιτέκτων – μηχανικός, Μοχιανάκης 

Κώστας, Διευθυντής Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου 

Ηρακλείου Κρήτης, Σέρβη Κατερίνα, αρχαιολόγος – κειμενογράφος, Μπρίνια Βασιλική, 

καθηγήτρια στην Α.Σ.Ο.Ε.Ε., Επιστημονική Υπεύθυνη και συντονίστρια του Προγράμματος 

Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Γιώργος Μικρού, απόφοιτος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού 

Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και Ζηρίνης Γιάννης, ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος, 

εμπειρογνώμων σε Θέματα Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Πόρων. 

 

 

1. Αποδοχή της χορηγίας του Ιδρύματος J.M. Kaplan, ύψους 100.000 δολαρίων 

(ήτοι 81.070,13 ευρώ), για τη χρηματοδότηση του έργου αποκατάστασης του αρχαίου 

θεάτρου της Σπάρτης. 

 

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

ότι το Ίδρυμα J.M. Kaplan αποφάσισε τη διάθεση χορηγίας προς το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

ύψους 100.000 δολαρίων (ήτοι 81.070,13 ευρώ), για τη χρηματοδότηση της αρχικής φάσης 

αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Σπάρτης.  

 

Ο κ. Μπένος πρόσθεσε: «Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, καθώς είναι η πρώτη φορά που 

διατίθεται στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» χρηματοδότηση για τις εργασίες αποκατάστασης ενός μνημείου. Για 

την αξιοποίηση της χορηγίας και τη διάθεσή της στο Υπουργείο Πολιτισμού προτείνω τη σύναψη 

Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου και του Σωματείου, 

επικαλούμενος το άρθρο 42 του Νόμου 4049/23-02-2012, το οποίο αναφέρει ότι στις 

προγραμματικές συμβάσεις πολιτισμικής ανάπτυξης μπορούν να συμμετέχουν με αποκλειστικό 

σκοπό τη χρηματοδότηση και μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα (όπως το Σωματείο 
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«ΔΙΑΖΩΜΑ»), που επιδιώκουν, κατά το καταστατικό τους, πολιτιστικούς σκοπούς. Έχω ήδη 

ενημερώσει σχετικά την Υπουργό Πολιτισμό, κ. Λυδία Κονιόρδου και τις αρμόδιες υπηρεσίες 

του Υπουργείου Πολιτισμού (Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, Διεύθυνση Αναστήλωσης 

Αρχαίων Μνημείων)». 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την αποδοχή της χορηγίας του Ιδρύματος J.M. 

Kaplan, ύψους 100.000 δολαρίων (ήτοι 81.070,13 ευρώ), για τη χρηματοδότηση του έργου 

«Αρχική φάση αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Σπάρτης». Τα μέλη του Συμβουλίου 

ευχαρίστησαν θερμά το Ίδρυμα J.M. Kaplan για την προσφορά της χορηγίας, την οποία και 

αποδέχθηκαν με χαρά. Τέλος, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την αποδοχή της χορηγίας, καθώς και για τη σύναψη Προγραμματικής 

Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου και του Σωματείου. 

 

 

2. Παρουσίαση της μελέτης αποκατάστασης του προσκηνίου του αρχαίου θεάτρου 

της Λάρισας. 

 

Ο αντιπρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Πέτρος Θέμελης, ενημέρωσε τα μέλη ότι 

ολοκληρώθηκε η εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης του προσκηνίου του αρχαίου 

θεάτρου της Λάρισας από τους μελετητές κ.κ. Νικόλαο Χατζηδάκη, αρχιτέκτονα – μηχανικό, 

Ισίδωρο Πλακωτάρη, αρχιτέκτονα – μηχανικό, Ελένη - Αθηνά Αγγέλη, αρχιτέκτονα – 

μηχανικό,  Χρήστο Καρναβέζο, πολιτικό μηχανικό και Στυλιανή Μπλάντα, τοπογράφο - 

μηχανικό Α.Τ.Ε.Ι. – συντηρήτρια αρχαιοτήτων.  

 

Εν συνεχεία ο κ. Θέμελης, αφού καλωσόρισε στο Διοικητικό Συμβούλιο την κα Σδρόλια 

Σταυρούλα, προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, έδωσε το λόγο στο μελετητή, 

κ. Νίκο Χατζηδάκη για να παρουσιάσει τη μελέτη που εκπόνησε η ομάδα. 

 

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε εισαγωγικά ότι η μελέτη αποκατάστασης του προσκηνίου αποτελεί 

συμπληρωματική μελέτη της μελέτης αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου, η οποία είχε 

ολοκληρωθεί το Νοέμβρη του 2017. «Οι δύο μελέτες, πρόσθεσε ο κ. Χατζηδάκης, θα 

διαβιβαστούν προς έγκριση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ως μια ενιαία μελέτη».  

 

«Το σκηνικό οικοδόμημα του θεάτρου, συμπλήρωσε ο μελετητής, είναι το καλύτερα 

διατηρημένο τμήμα του θεάτρου. Έχει μήκος 37 μ. και αποτελείται από 4 δωμάτια, με 3 εισόδους 

ανάμεσα τους. Σε αυτό αναγνωρίζονται τρεις οικοδομικές φάσεις: η Α’ φάση ανάγεται στο α’ 

μισό του 3ου αι. π.Χ., και είναι σύγχρονη με την κατασκευή του θεάτρου. Στη β’ φάση του, που 

χρονολογείται το α’ μισό του 2ου αι. π.Χ., μπροστά αϊτό τη σκηνή, προς την πλευρά της 

ορχήστρας, κατασκευάστηκε το προσκήνιο. Το προσκήνιο αποτελείται από 6 παραστάδες και 6 

μονολιθικούς δωρικούς ημικίονες σε παράταξη που πατούν πάνω σε μαρμάρινη ευθυντηρία. 

Πάνω στην κιονοστοιχία του προσκηνίου στηριζόταν δωρικός θριγκός. Το προσκήνιο 

υποβάσταζε ένα ξύλινο πατάρι, το λογείο. Η ελληνιστική φάση του σκηνικού οικοδομήματος 

ήταν αρκετά επιμελημένη. 
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Στη γ’ οικοδομική φάση της σκηνής, στα χρόνια των Ρωμαίων αυτοκρατόρων, Οκταβιανού 

Αυγούστου (28 π.Χ. – 14 μ Χ. αι.), Τιβερίου (1Ί μ.Χ. – 37 μ.Χ.), και Γερμανικού (37 μ.Χ. – 41 

μ.Χ.) η πρόσοψη των πλαϊνών δωματίων επενδύθηκε με μαρμάρινους κυβόλιθους και δωρικούς 

ημικίονες, αφού αφαιρέθηκε η μπροστινή σειρά των πώρινων δόμων. Ακόμα, προστέθηκε 

δεύτερος όροφος, στον οποίο ήταν τοποθετημένα αγάλματα. Την εποχή αυτή το θέατρο έχει 

μετατραπεί ήδη σε αρένα και αρχίζει η σταδιακή βεβήλωσή του.  

 

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης έγινε πλήρης αποτύπωση του σκηνικού οικοδομήματος, 

αποδελτίωση και μελέτη όλων των αρχιτεκτονικών μελών του (περίπου 200 στον αριθμό), 

καταγραφή της παθολογίας του και διατύπωση προτάσεων. Επίσης, έγινε η αναπαράσταση της 

ελληνιστικής του φάσης. 

 

Κύριος στόχος της προτεινόμενης πρότασης επέμβασης στο σκηνικό οικοδόμημα είναι η 

επανατοποθέτηση διάσπαρτων μελών στις αρχικές ή ομόλογες θέσεις, ούτως ώστε να γίνεται 

καλύτερα αντιληπτή η μορφή του κτηρίου, το οποίο αποτελεί ένα από τα καλύτερα διατηρημένα 

κτίσματα αυτής της κατηγορίας. Ταυτόχρονα, με γνώμονα την διατήρηση της αυθεντικότητας του 

κτίσματος, επιλέχθηκε να γίνουν οι ελάχιστες αναγκαίες συμπληρώσεις, διατηρώντας χαμηλό το 

ποσοστό του νέου υλικού προς το αρχαίο. Με βάση τα παραπάνω, η παρούσα μελέτη προτείνει 

την αναστήλωση του κεντρικού θυρώματος και των τριών δυτικά του μεταξονίων του λογείου 

της ελληνιστικής φάσης, καθώς και τμήματος του θριγκού του δυτικού πλευρικού δωματίου». 

 

Αμέσως μετά, το λόγο έλαβε η κα Σδρόλια Σταυρούλα, η οποία ενημέρωσε τα μέλη του 

Συμβουλίου ότι στην Εφορεία είναι όλοι ενθουσιασμένοι με το αποτέλεσμα της μελέτης που 

εκπονήθηκε. «Τώρα, συμπλήρωσε η κα Σδρόλια, καταβάλλουμε προσπάθεια για την άμεση 

προώθηση της μελέτης αποκατάστασης του θεάτρου της Λάρισας προς έγκριση στο Κεντρικό 

Αρχαιολογικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι πολύ σημαντική η επίσπευση των 

διαδικασιών, καθώς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Αγοραστός έχει ανακοινώσει την ένταξη 

της αποκατάστασης του Α’ Αρχαίου θέατρου της Λάρισας στο ΕΣΠΑ 2014-2020». 

 

Εν συνεχεία, το λόγο έλαβε ο κ. Πέτρος Θέμελης, ο οποίος επαίνεσε τους μελετητές για το 

αποτέλεσμα της δουλειάς τους.  

 

Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, αποφάσισαν ομόφωνα την παραλαβή της 

μελέτης αποκατάστασης του προσκηνίου του αρχαίου θεάτρου της Λάρισας και 

εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να την προωθήσει για τις κατά νόμον εγκρίσεις. 

 

 

 

 

 

 

3. Εισήγηση του κ. Σταύρου Μπένου για την ανάθεση από το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» στον κ. Δρακωνάκη Νίκο (πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της 

ΕΤΑΜ) του έργου: «Μελέτη Αστικής Επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία συστάδας 
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επιχειρήσεων (Cluster) στο Δήμο Ηρακλείου». Έγκριση των όρων της σχετικής σύμβασης 

(Συν. 1).  

 

Ο κ. Μπένος ανέφερε εισαγωγικά ότι στο πλαίσιο της θεσμικής συνεργασίας που 

αναπτύσσουν το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης για το σχεδιασμό 

και την υλοποίηση του προγράμματος της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» θα αναθέσει, ακόμη (πλέον της μελέτης marketing plan για τη δημιουργία 

επώνυμου προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού, η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί), το έργο 

δημιουργίας Logo και Brand identity του Δήμου, τη μελέτη για την οργάνωση της συμμετοχής 

της τοπικής οικονομίας της πόλης του Ηρακλείου, καθώς και το έργο επιμόρφωσης των 

στελεχών του Δήμου για την παραγωγή των κειμένων του marketing. «Τα χρήματα για την 

ανάθεση των παραπάνω μελετών και δράσεων, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, θα αντληθούν από το 

καλάθι χορηγών του Σωματείου μας». 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω ο κ. Μπένος εισηγήθηκε την ανάθεση από το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» στον κ. Δρακωνάκη Νίκο (πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΑΜ) 

του έργου: «Μελέτη Αστικής Επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία συστάδας επιχειρήσεων 

(Cluster) στο Δήμο Ηρακλείου».  

 

Όπως περιγράφεται και στο κείμενο της σύμβασης το αντικείμενο της σύμβασης είναι το εξής: 

«Στο Ηράκλειο υπάρχουν υπαρκτές ανάγκες και ταυτόχρονα βάσιμες δυνατότητες δημιουργίας 

και λειτουργίας ενός συμμετοχικού σχηματισμού επιχειρήσεων που εδρεύουν και 

δραστηριοποιούνται στην πόλη του Ηρακλείου, τύπου Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας, 

προκειμένου να προωθήσει και να αξιοποιήσει το έργο των Πολιτιστικών Διαδρομών, 

εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα διευρυμένη αγορά για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα των 

επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν. Διευκρινίζεται ότι θα επιχειρηθεί η συμμετοχή µε 

διαφόρους τρόπους των επιχειρήσεων όλων των κλάδων και όλων των μεγεθών, µε έμφαση και 

στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

 

Για την ανάπτυξη του σχήματος αυτού είναι απαραίτητα τα ακόλουθα βήματα:  

I. Αποτύπωση και Μελέτη, ανά κλάδο, μέγεθος και δραστηριότητα των 

επιχειρήσεων του κέντρου της πόλης του Ηρακλείου. 

II. Έρευνα πεδίου για τη διερεύνηση της δυνατότητας και των προϋποθέσεων 

δημιουργίας επιχειρηματικής δικτύωσης – cluster, μέσω επαφών και συνεντεύξεων με 

τοπικές επιχειρήσεις και επιχειρηματίες για την εξασφάλιση ενός αναγκαίου και ικανού 

αριθμού μελών που θα συγκροτούν αντιπροσωπευτικό δείγμα ως προς κλάδο 

δραστηριότητας  και  μέγεθος.  

III. Μελέτη των συνθηκών και προϋποθέσεων λειτουργίας φορέα διαχείρισης 

τουριστικού προορισμού αθροιστικά, συνδυαστικά και αυτόνομα με το Cluster, με στόχο 

την τουριστική προβολή της πόλης και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.  

IV. Κατάρτιση κανόνων ποιότητας και μηχανισμού ελέγχου και διαχείρισης. 

V. Μελέτη όρων, συνθηκών και δραστηριοτήτων για την εξασφάλιση της εύρυθμης 

λειτουργίας και της βιωσιμότητας του εγχειρήματος.  
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VI. Υπόδειγμα Συμφώνου Ποιότητας δύο επιπέδων των επιχειρήσεων και 

εγκαταστάσεων, που θα συμμετάσχουν στη συστάδα επιχειρήσεων (cluster) µε 

καταγραφή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων. Πρόταση για 

νομική μορφή του συμφώνου, καθώς και για τη νομική μορφή της συνεργασίας με τον 

φορέα στον οποίο o Δήμος θα αναθέσει τη λειτουργία της συστάδας επιχειρήσεων 

(cluster), ως θεματικού τουριστικού προϊόντος». 

 

«Το κόστος ανάθεσης της παραπάνω μελέτης, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, θα ανέλθει στο ποσό των 

10.000,00 ευρώ, µη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ενώ ο χρόνος εκπόνησης του έργου 

ορίζεται στους 3 μήνες. Εισηγούμαι την ανάθεση του έργου στον κ. Νίκο Δρακωνάκη, ο οποίος 

είναι οικονομολόγος, έμπειρος μελετητής, πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΜ. Ο κ. 

Δρακωνάκης έχει προταθεί ως επιλογή και από το Δήμο Ηρακλείου. Τέλος, για την εκπόνηση 

του παραπάνω έργου ο μελετητής θα αντλήσει υλικό και από τη μελέτη του Σκυλακάκη». 

 

Αμέσως μετά, ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στον κ. Μοχιανάκη Κώστα, Διευθυντή 

Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. Ο κ. 

Μοχιανάκης ανέφερε ότι για την περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου είναι δύσκολο το 

εγχείρημα για τη δημιουργία ενός συμφώνου ποιότητας. Τόνισε, επίσης, ότι οι όροι του 

συμφώνου δε θα πρέπει να είναι πολύ αυστηροί, προκειμένου να συμμετέχουν όσο το δυνατόν 

περισσότερες επιχειρήσεις. 

 

Στο σημείο αυτό, ο κ. Μπένος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου ένα σχέδιο 

σύμβασης για την ανάθεση από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στον κ. Δρακωνάκη της μελέτης 

αστικής επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία συστάδας επιχειρήσεων (Cluster) στο Δήμο 

Ηρακλείου (Συν. 1).  

 

Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, ενέκριναν ομόφωνα τους όρους της παραπάνω 

σύμβασης και συμφώνησαν με την εισήγηση του προέδρου για την ανάθεση από το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» στον κ. Δρακωνάκη Νίκο του έργου: «Μελέτη Αστικής Επιχειρηματικότητας για 

τη δημιουργία συστάδας επιχειρήσεων (Cluster) στο Δήμο Ηρακλείου». Τέλος, εξουσιοδότησαν 

τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή της παραπάνω 

σύμβασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Εισήγηση του κ. Σταύρου Μπένου για την ανάθεση από το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» στην κα Σέρβη Κατερίνα, αρχαιολόγο και κειμενογράφο του έργου: 

«Επιμόρφωση δύο στελεχών του Δήμου Ηρακλείου για την παραγωγή κειμένων για το 

πρόγραμμα Marketing της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου». 
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Έγκριση των όρων της σχετικής σύμβασης (Συν. 2). Εισήγηση του κ. Σταύρου Μπένου 

για την κάλυψη των εξόδων της κας Σέρβη.  

 

Σε συνέχεια του παραπάνω θέματος ο κ. Μπένος εισηγήθηκε την ανάθεση από το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» στην κα Σέρβη Κατερίνα, αρχαιολόγο και κειμενογράφο του έργου: 

«Επιμόρφωση δύο στελεχών του Δήμου Ηρακλείου για την παραγωγή κειμένων για το 

πρόγραμμα Marketing της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου». Ο κ. Μπένος 

πρόσθεσε ότι η ανάθεση του παραπάνω έργου είναι απόρροια της μελέτης του marketing plan 

Ηρακλείου που ανέθεσε το «ΔΙΑΖΩΜΑ» στον κ. Δημήτρη Κούτουλα, Επίκουρο Καθηγητή 

στο Πανεπιστήµιο Πατρών. 

 

Όπως περιγράφεται και στο κείμενο της σύμβασης το αντικείμενο της σύμβασης είναι το εξής: 

«Δεδομένου ότι σε κάθε τουριστική καμπάνια υπάρχει συνεχής ανάγκη για κειμενογράφηση έτσι 

και στην περίπτωση του προγράμματος του Ηρακλείου απαιτείται εκτεταμένη συγγραφή 

κειμένων, ειδικότερα στην αρχή της καμπάνιας για τις ανάγκες της ιστοσελίδας και των εντύπων 

και στη συνέχεια η σύνταξη δελτίων τύπου, νέων κειμένων για την ιστοσελίδα, ποσταρισμάτων 

στα κοινωνικά δίκτυα κοκ. 

 

Για την ανάπτυξη του νέου αφηγήματος για το Ηράκλειο θα απαιτηθεί μία υψηλών 

προδιαγραφών κειμενογράφηση τουλάχιστον στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με την 

ετοιμασία όλων των κειμένων για την ιστοσελίδα (εκ νέου συγγραφή ή επιμέλεια υφιστάμενων 

χάριν ενιαίου ύφους). Η κειμενογράφηση θα πρέπει να εξαντλήσει όλες τις πτυχές της ιστορίας 

της πόλης που ενδιαφέρουν έναν επισκέπτη, καθώς και το σύγχρονο lifestyle που πρεσβεύει το 

Ηράκλειο. Επίσης, η κειμενογράφηση δεν θα πρέπει να περιοριστεί στα όρια του Δήμου, αλλά 

θα πρέπει να παρουσιαστούν με πληρότητα όλες οι ελκυστικές δραστηριότητες που μπορεί να 

απολαύσει όποιος επιλέξει να μείνει σε ξενοδοχείο του Ηρακλείου. 

 

Στο πλαίσιο αυτό η εξειδικευμένη και έμπειρη κειμενογράφος, κα Αικατερίνη Σέρβη θα 

αναλάβει, δια της παρούσης σύμβασης, να εκπαιδεύσει δύο στελέχη του Δήμου Ηρακλείου για 

την παραγωγή υψηλής ποιότητας κειμένων για το marketing του Δήμου Ηρακλείου. Από την 

ποιότητα των παραχθέντων κειμένων θα εξαρτηθεί εν πολλοίς η επιτυχία της τουριστικής 

καμπάνιας του προγράμματος βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου». 

 

«Ο χρόνος εκπόνησης του έργου, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, ορίζεται στους 2 μήνες, ενώ η αμοιβή 

της κας Σέρβη θα ανέλθει στο ποσόν των 2.000,00  ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.». 

 

Αμέσως μετά, ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στον κ. Μοχιανάκη Κώστα, Διευθυντή 

Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. Ο κ. 

Μοχιανάκης ανέφερε ότι με το πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και τη 

συνεργασία μεταξύ του Δήμου και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ο Δήμος Ηρακλείου 

αντιμετωπίζεται ολιστικά. «Μια πτυχή αυτής της αντιμετώπισης, πρόσθεσε ο κ. Μοχιανάκης, 

είναι και το Marketing του Δήμου, για τις ανάγκες του οποίου θα παραχθεί σύντομα 

επιστημονικά αποδεκτό υλικό. Στην κατεύθυνση αυτή καλείται να βοηθήσει και η κα Σέρβη». 
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Στο σημείο αυτό, ο κ. Μπένος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου ένα σχέδιο 

σύμβασης για την ανάθεση από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην κα Σέρβη του έργου 

επιμόρφωσης δύο στελεχών του Δήμου Ηρακλείου για την παραγωγή κειμένων (Συν. 2).  

 

Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, ενέκριναν ομόφωνα τους όρους της παραπάνω 

σύμβασης και συμφώνησαν με την εισήγηση του προέδρου για την ανάθεση από το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» στην κ. Σέρβη Κατερίνα του έργου: «Επιμόρφωση δύο στελεχών του Δήμου 

Ηρακλείου για την παραγωγή κειμένων για το πρόγραμμα Marketing της Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου». Τέλος, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης. 

 

 

5. Εισήγηση του κ. Σταύρου Μπένου για τη συνεργασία του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» με την Εταιρεία «ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ ΟΙΚΟΣ Ε.Π.Ε.» για την παραγωγή 

μέσω της προγράμματος Mind the Map ειδικού χάρτη για τυφλούς για τον αρχαιολογικό 

χώρο της Δωδώνης. Έγκριση των όρων της σχετικής σύμβασης (Συν. 3). 

 

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σταύρος Μπένος, στο πλαίσιο του προγράμματος 

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», εισηγήθηκε τη 

συνεργασία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με την Εταιρεία «ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ ΟΙΚΟΣ 

Ε.Π.Ε.» για την παραγωγή μέσω της προγράμματος Mind the Map ειδικού χάρτη για τυφλούς 

για τον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης. 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στον κ. Γιώργο Μικρού, απόφοιτο του Τμήματος 

Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, ο 

οποίος θα εκπονήσει το παραπάνω έργο για λογαριασμό της Εταιρείας «ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ 

ΟΙΚΟΣ Ε.Π.Ε.»   

 

Εισαγωγικά, ο κ. Μικρού ανέφερε ότι το παραδοτέο έργο θα περιλαμβάνει τη μελέτη του 

αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης και εν συνεχεία την απεικόνισή του σε τρισδιάστατα 

εκτυπωμένο χάρτη, ο οποίος θα αποτυπώνει σε σύστημα braille πληροφορίες για τα σημεία 

ενδιαφέροντος του χώρου, καθώς και απτική περιγραφή τους.  

 

«Ο χάρτης αυτός, πρόσθεσε ο κ. Μικρού, θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένος, ώστε οι οπτικά 

ανάπηροι να μπορούν να λαμβάνουν κατά την είσοδό τους στον αρχαιολογικό χώρο μια γενική 

εικόνα του χώρου και των σημείων ενδιαφέροντος αυτού. Το παραδοτέο μοντέλο θα είναι 

τρισδιάστατα εκτυπωμένος χάρτης σε ειδική βάση, η οποία θα ταιριάζει με την καλαισθησία του 

χώρου. Η μέθοδος που θα μεταφέρεται η πληροφορία στον επισκέπτη θα είναι απτική και 

ακουστική». 

 

Αμέσως μετά, ο κ. Μπένος πρόσθεσε ότι ο χρόνος εκπόνησης του έργου ορίζεται στους 2 

μήνες, ενώ το κόστος ανάθεσής του ανέρχεται στο ποσόν των 2.000 ευρώ, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τέλος, πρότεινε να συσταθεί για την παραλαβή του έργου 

τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τους: 
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α) κ. Στράτο Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης, ως 

εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ηπείρου, 

β) κ. Κωνσταντίνο Σουέρεφ, Προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, ως 

εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού, 

γ) κ. Πέτρο Θέμελη, Αντιπρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου, ως εκπρόσωπο του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Στο σημείο αυτό, ο κ. Μπένος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου ένα σχέδιο 

σύμβασης για την ανάθεση από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην Εταιρεία «ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ 

ΟΙΚΟΣ Ε.Π.Ε.» (Συν. 3) του έργου παραγωγής μέσω της προγράμματος Mind the Map ειδικού 

χάρτη για τυφλούς για τον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, ενέκριναν ομόφωνα τους όρους της παραπάνω 

σύμβασης και συμφώνησαν με την εισήγηση του προέδρου για την ανάθεση από το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» στην Εταιρεία «ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ ΟΙΚΟΣ Ε.Π.Ε.» του έργου «ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MIND THE MAP ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ». Τέλος, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να 

προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης. 

 

 

6. Ορισμός του κ. Πετράκη Γιώργου, αρχιτέκτονα – μηχανικού, ως συμβούλου του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την παρακολούθηση του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου. 

 

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σταύρος Μπένος, εισηγήθηκε τον ορισμό του κ. 

Πετράκη Γιώργου, αρχιτέκτονα – μηχανικού, ως συμβούλου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

για την παρακολούθηση του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου 

Ηρακλείου. «Ο κ. Πετράκης, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, ζει και εργάζεται ως μελετητής – 

αρχιτέκτων / μηχανικός στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης επί πολλές δεκαετίες. Συνεπώς, γνωρίζει 

καλά το ιστορικό κέντρο του Δήμου και ιδιαίτερα το αστικό περιβάλλον αυτού και το πλούσιο 

μνημειακό του απόθεμα. Θα είναι ο σύνδεσμός μας με το Δήμο και ένας ιδανικός συνομιλητής 

με όλες τις πλευρές».  

 

Τα μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του προέδρου για τον 

ορισμό του κ. Πετράκη Γιώργου, αρχιτέκτονα – μηχανικού, ως συμβούλου του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» για την παρακολούθηση του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του 

Δήμου Ηρακλείου.  

 

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόταση συνεργασίας μεταξύ του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής 

και της Εκπαίδευσης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έγκριση των όρων του 

σχετικού μνημονίου συνεργασίας (Συν. 4). 
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Ο αντιπρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Πέτρος Θέμελης, ενημέρωσε τα μέλη ότι η 

κα Μπρίνια Βασιλική, καθηγήτρια στην Α.Σ.Ο.Ε.Ε., Επιστημονική Υπεύθυνη και 

συντονίστρια του Προγράμματος Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κατέθεσε πρόταση συνεργασίας μεταξύ του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» και του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της 

Εκπαίδευσης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 

«Αντικείμενο της συνεργασίας, πρόσθεσε ο κ. Θέμελης, είναι ο από κοινού σχεδιασμός και 

υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων που θα υποστηρίζουν την ολιστική προσέγγιση στην 

πολιτιστική διαχείριση των μνημείων στην Ελλάδα.  Η προσέγγιση αυτή αφορά αφ’ ενός τη 

σύνδεση του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας με τον τομέα των επιχειρήσεων και την 

οικονομία, η οποία εκφράζεται μέσα από τη φιλοσοφία των Προγραμμάτων Πολιτιστικών 

Διαδρομών και Αρχαιολογικών Πάρκων, που προτείνει το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», αφετέρου 

την ανάδειξη και ενίσχυση  της νέας επιχειρηματικότητας. 

 

Στο πλαίσιο της παραπάνω συνεργασίας προτείνεται η διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Τα 

μνημεία στο κέντρο της ζωής, της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης» στο Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας στελέχη και συνεργάτες του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» θα παρουσιάσουν το έργο του Σωματείου. Ως μελέτη περίπτωσης προτείνεται να  

μελετήσουν οι φοιτητές το αρχαιολογικό πάρκο του Ορχομενού Βοιωτίας, το οποίο θα κληθούν 

μέσα από τις προτάσεις τους να συνδέσουν με την τοπική οικονομία. Τέλος, θα προσφερθεί από 

το “ΔΙΑΖΩΜΑ” ξενάγηση των φοιτητών στο αρχαιολογικό πάρκο του Ορχομενού Βοιωτίας». 

 

Εν συνεχεία ο κ. Θέμελης έδωσε το λόγο στην κα Βασιλική Μπρίνια, υπεύθυνη του 

προγράμματος, η οποία εξέφρασε τη μεγάλη χαρά της που ξεκινά η συνεργασία με το 

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», καθώς και που της δίδεται η ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαζώματος και ιδιαίτερα τους καθηγητές Κλασικής 

Αρχαιολογίας, κ.κ. Πέτρο Θέμελη και Βασίλη Λαμπρινουδάκη.  

 

«Όραμά όλων των διδασκόντων στο πρόγραμμα Σπουδών “Επιστήμες της Αγωγής και της 

Εκπαίδευσης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών”, πρόσθεσε η κα Μπρίνια, είναι να 

ενταχθούν θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και αειφόρου ανάπτυξης στην εκπαίδευση των 

φοιτητών. Οι φοιτητές μας θα κληθούν να εκπονήσουν εργασίες και να προσφέρουν σε θέματα 

σύνδεσης των μνημείων και της επιχειρηματικότητας.  

 

Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος 

σπουδών το Οικονομικό Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο και το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο της Χαϊδελβέργης. Όταν ενημερώθηκαν οι συνάδελφοι του Πανεπιστημίου της 

Χαϊδελβέργης για την πιθανή συνεργασία μας με το “ΔΙΑΖΩΜΑ” εκδήλωσαν το ενδιαφέρον 

τους να γνωρίσουν και εκείνοι από κοντά το έργο του Σωματείου». 

 

Στο σημείο αυτό, ο κ. Θέμελης έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου ένα σχέδιο 

μνημονίου συνεργασίας που θα πρέπει να υπογραφεί μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 
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και του προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του 

Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών. 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, αποδέχθηκαν ομόφωνα την πρόταση 

συνεργασίας μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και του Προγράμματος Σπουδών στις 

Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και 

ενέκριναν τους όρους του σχετικού μνημονίου συνεργασίας. Τέλος, εξουσιοδότησαν τον 

πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή 

του παραπάνω μνημονίου. 

 

 

8. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο για 

την επίσκεψη εργασίας στη διαδρομή των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου μελών του 

Δικτύου Εργαζομένων στις Βρυξέλλες ΑΡΓΩ, του Πολιτιστικού Σωματείου «ΚΥΚΛΟΣ» 

και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» που θα πραγματοποιηθεί 20 – 22 Ιουλίου 2018. 

 

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

το ταξίδι που πραγματοποίησε η αντιπροσωπεία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στις Βρυξέλλες 

υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. «Ως απόρροια αυτού, πρόσθεσε ο πρόεδρος, έρχεται η 

διοργάνωση επίσκεψη εργασίας των μελών του Δικτύου Εργαζομένων στις Βρυξέλλες “ΑΡΓΩ”, 

του Πολιτιστικού Σωματείου “ΚΥΚΛΟΣ” και του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ” στη διαδρομή των 

αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου. Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 20 – 22 Ιουλίου 

2018 και θα διοργανωθεί από το τουριστικό γραφείο “SOMEWHERE WE KNOW”. Το κόστος 

και για τις δύο διανυκτερεύσεις θα ανέλθει στο ποσό των 85 ευρώ / άτομο (για διανυκτέρευση 

σε δίκλινο) και 148 ευρώ / άτομο (για διανυκτέρευση σε μονόκλινο). Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” από την 

πλευρά του θα καλύψει το κόστος των πούλμαν και της εστίασης, καταβάλλοντας το ποσό των 

140 ευρώ / άτομο. 

 

Το ταξίδι αυτό θα είναι μια τελική δοκιμή της επίσκεψης των αρχαιολογικών χώρων της 

Ηπείρου, η οποία θα μας δώσει σημαντικά αποτελέσματα εν όψει της διοργάνωσης του launch 

event της διαδρομής που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Οκτώβρη 2018. 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την επίσκεψη εργασίας στη 

διαδρομή των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου, την οποία θα πραγματοποιήσουν μέλη του 

Δικτύου Εργαζομένων στις Βρυξέλλες «ΑΡΓΩ», του Πολιτιστικού Σωματείου «ΚΥΚΛΟΣ» 

και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Τέλος, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο, να 

προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την προετοιμασία του ταξιδιού. 

 

9. Εισήγηση του γενικού γραμματέα, κ. Βασίλη Λαμπρινουδάκη, για την αγορά του 

τρίτομου έργου του Isler H. P. “Antike Theaterbauten Ein Handbuch”, αξίας 318 ευρώ 

και του βιβλίου “Il Patrimonio Culturale in Italia. Sua organizzazione tra tutela e 

valorizzazione”, αξίας 200 ευρώ. Έγκριση της διάθεσης του παραπάνω ποσού. 
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Ο γενικός γραμματέας του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Βασίλης Λαμπρινουδάκης 

εισηγήθηκε για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» την αγορά:  

α) του τρίτομου έργου του H. P. Isler “Antike Theaterbauten Ein Handbuch”, αξίας 318 

ευρώ, 

β) του βιβλίου “Il Patrimonio Culturale in Italia. Sua organizzazione tra tutela e 

valorizzazione”, αξίας 200 ευρώ. 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Λαμπρινουδάκης εισηγήθηκε την έγκριση της διάθεσης του συνολικού 

ποσού των 518 ευρώ για την αγορά των παραπάνω βιβλίων. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του γενικού γραμματέα, κ. 

Βασίλη Λαμπρινουδάκη, για την αγορά του τρίτομου έργου του Isler H. P. “Antike 

Theaterbauten Ein Handbuch”, καθώς και του βιβλίου “Il Patrimonio Culturale in Italia. Sua 

organizzazione tra tutela e valorizzazione”. Τέλος, ενέκριναν τη διάθεση του συνολικού 

ποσού των 518 ευρώ για την αγορά των παραπάνω βιβλίων. 

 

 

10. Έγκριση του απολογισμού των εξόδων για την εκδήλωση με θέμα “VIA 

EGNATIA” που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 

 

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σταύρος Μπένος, εισηγήθηκε την έγκριση του 

παρακάτω απολογισμού των εξόδων για την εκδήλωση με θέμα “VIA EGNATIA” που 

πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 06 Φεβρουαρίου 2018 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: 

 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 

 

ΈΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 
ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ 
 
 

1.752,28 € 
 

ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ 785,00 € 
 

ΔΕΙΠΝΟ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ 387,00 € 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 

359,60 € 
 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

62,00 € 
 

ΣΥΝΟΛΟ 3.345,88 € 
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Τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τον απολογισμό των εξόδων, ύψους 3.345,88 

ευρώ, για την εκδήλωση με θέμα “VIA EGNATIA” στο Μέγαρο Μουσικής. Αθηνών.  
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11. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έως 31 Ιανουαρίου 2018 (Συν. 5). 

 

Ο ταμίας του Συμβουλίου, κ. Γιώργος Κουρουπός, εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση του 

Οικονομικού και Διαχειριστικού Απολογισμού του Σωματείου έως την 31 Ιανουαρίου 2018 

(Συν. 5).  

 

Τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τον Οικονομικό και Διαχειριστικό Απολογισμό 

έως την 31 Ιανουαρίου 2018. 

 

 

12. Λίγα λόγια για το μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», Χρήστο Μαλαπάνη που 

έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. 

 

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος 

αποχαιρέτισε τον επιστήθιο φίλο του και μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», Χρήστο 

Μαλαπάνη, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, με τα παρακάτω λόγια: 

 

«Όλη του η ζωή μια ολάνθιστη και ποιητική τριλογία: η υπέροχη οικογένειά του, η πόλη που 

αγάπησε και υπηρέτησε με πάθος, η Καλαμάτα, και ο Ο.Τ.Ε. που υπήρξε ένα κομμάτι της ζωής 

του.  

 

Πατέρας, σύντροφος και παππούς  πανταχού παρών, στιβαρός, όπου χρειαζόταν, ανάλαφρος 

και υπαινικτικός, όποτε η ζωή το όριζε. Έδωσε ένα τελείως διαφορετικό νόημα σε αυτό που θα 

λέγαμε το αίσθημα ασφάλειας που αποπνέει ο πατέρας και σύντροφος, γιατί, ενώ ήταν παντού, 

γιατί, ενώ προσπαθούσε πάντα όλα να τα προλαβαίνει και να τα προβλέπει ακόμα, αυτό ποτέ δε 

φαινόταν· Απλώς γινόταν. 

 

Δήμαρχος σε μια κρίσιμη στιγμή για την Καλαμάτα (1994-1998) που είχε μόλις βγει από τη 

μεγαλύτερη περιπέτεια της σύγχρονης ιστορίας της, τους σεισμούς του 1986. Όλα όσα 

σχεδιάστηκαν με όραμα και δυναμική πνοή, τα άρπαξε ο Χρήστος και τους έδωσε σάρκα και 

οστά. Με άλλα λόγια, λες και άπλωσε μια απόχη και συνέλεξε τα όνειρά μας και τα άπλωσε με 

τόση αγάπη και φροντίδα, αλλά και με τέτοια ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στα σωθικά της 

πόλης. Το ιστορικό κέντρο, το παραλιακό μέτωπο, η μαρίνα, το Μέγαρο Χορού, οι σχολικές 

υποδομές, οι πολιτιστικές και  αθλητικές υποδομές συναποτελούν τη μεγάλη του παρακαταθήκη. 

 

Στον Ο.Τ.Ε. επένδυσε όλο το οργανωτικό του ταλέντο και το απίστευτο τεχνοκρατικό του 

μέγεθος. Διευθυντικό στέλεχος για δεκαετίες, αλλά και γενικός διευθυντής με τρεις διαφορετικές 

διοικήσεις και δύο διαφορετικές κυβερνήσεις υπήρξε εκ των πρωταγωνιστών της μεγάλης 

μεταρρύθμισης του Ο.Τ.Ε. Το πέρασμά του δηλαδή από το βαρύ κρατικό μοντέλο διοίκησης σε 

έναν οργανισμό πρωταγωνιστή στην ευελιξία και την καινοτομία.  

 

Και σε όλα αυτά μια οριζόντια κλωστή που ήταν η ταυτότητα της ζωής του και η μεγάλη προίκα 

για την οικογένειά του, αλλά και για όλους εμάς, το απαράμιλλο ήθος του που συνοδευόταν 

πάντα από μια ακραία σεμνότητα στα όρια της αγοραφοβίας.  
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Όλα αυτά κρατάμε μέσα μας για να συνεχίσει στο διηνεκές για να είναι ο Χρήστος η παρέα μας». 

 

 

13. 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: 

 Γεωργία Αθανασοπούλου – Μανδραπήλια, δημόσιος υπάλληλος, ως τακτικό μέλος. 

 Όθωνας Βιάννης, ιστορικός, ως αρωγό μέλος. 

 Μαρία – Μάρω Γαλάνη, χορογράφος – πανεπιστημιακός, ως τακτικό μέλος. 

 Χριστίνα Γρηγορίου, συνταξιούχος – εκπαιδευτικός, ως αρωγό μέλος. 

 Αγγελική – Ελένη Κανελλοπούλου, εικαστικός – κεραμίστρια, ως  τακτικό μέλος. 

 Μαρία Κοκκίνη, αρχαιολόγος, φοιτήτρια τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων», ως 

αρωγό μέλος. 

 Αικατερίνη Σέρβη, αρχαιολόγος – κειμενογράφος, ως αρωγό μέλος. 

 Σοφία Τσαμπαρλή, συνταξιούχος,  ως  τακτικό μέλος. 

 

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

προέδρου. 

 

 

14. Άλλα θέματα που θα προταθούν. 

 

 Ενημέρωση για την ομιλία του κ. Σταύρου Μπένου στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ των 

Δελφών. 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ενημέρωσε τα μέλη ότι την Παρασκευή 2 Μαρτίου 

2018 θα συμμετέχει σε πάνελ ομιλητών στο 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, με θεματική 

«2018. Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 

 

«Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε ο κ. Σταύρος Μπένος,  θα παρουσιάσω στο κοινό το “Ψήφισμα 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πολιτιστική 

κληρονομιά για την Ευρώπη (2014/2149(INI))”. Το ψήφισμα αυτό, υπογραμμίζει ότι η αξία της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, πέρα από πολιτιστική, είναι σημαντική για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση. Ειδικότερη μνεία θα κάνω στα άρθρα 14 και 15 που αφορούν στα νέα μοντέλα 

διακυβέρνησης. Σύμφωνα με το άρθρο 14, προβλέπεται η σύνταξη από το Συμβούλιο 

κατευθυντήριων γραμμών για νέα μοντέλα συμμετοχικής διακυβέρνησης στον τομέα της 

πολιτιστικής κληρονομιάς με την προώθηση της πτυχής “κοινό αγαθό” και με την ενίσχυση των 

δεσμών μεταξύ των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών σχεδίων. Επιπλέον, στο 

άρθρο 15 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη 
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νομικών μέσων που να επιτρέπουν τη χρήση εναλλακτικών μοντέλων χρηματοδότησης και 

διαχείρισης, όπως η συμμετοχή των κοινοτήτων, η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, 

καθώς και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για την υλοποίηση δράσεων που 

συνδέονται με την πολιτιστική κληρονομιά».  

 

Τα μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για τη συμμετοχή του κ. Μπένου 

στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Δελφών. 

 

 

 

Ο πρόεδρος Ο γενικός γραμματέας 

 

  

  

  

  

Σταύρος Μπένος Βασίλης Λαμπρινουδάκης 
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Επισυναπτόμενο 1ο: 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

«Μελέτη Αστικής Επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία 

συστάδας επιχειρήσεων (Cluster) στο Δήμο Ηρακλείου»  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΖΩΜΑ 

  

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΤΑΜ ΑΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα,  … Φεβρουαρίου 2018 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«Μελέτη Αστικής Επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία συστάδας επιχειρήσεων 

(Cluster) στο Δήμο Ηρακλείου» 

 

Στην Αθήνα σήμερα την … του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, μετά την υπ’ αριθμόν … 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», η οποία ελήφθη σε 

συνεδρίασή του στις ……….., οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:  

 αφ’ ενός το µη κερδοσκοπικό σωματείο, «Διάζωμα», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και 

επί της οδού Μπουμπουλίνας 30, Τ.Κ. 106 82, κάτοχος Α.Φ.Μ. 998191496 που 

υπάγεται στη Δ.Ο.Υ Δ΄ Αθηνών και εκπροσωπούμενο νομίμως από τον Πρόεδρο 

αυτού Σταύρο Μπένο, εφ’ εξής καλούμενο «Εργοδότης»,  

  αφ’ ετέρου η εταιρία «ΕΤΑΜ ΑΕ», που εδρεύει στη Ηράκλειο, επί της οδού Γ. 

Παπανδρέου 5, ΤΚ 71306 και κάτοχος Α.Φ.Μ. 095457685, που υπάγεται στη ΔΟΥ 

Ηρακλείου, νομίμως εκπροσωπούμενη από το Νικόλαο Δρακωνάκη του Αντωνίου, 

αποκαλούμενη στο εξής «Ανάδοχος»,  

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

  

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση της εκπόνησης του έργου «Μελέτη Αστικής 

Επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία συστάδας επιχειρήσεων (Cluster) στο Δήμο 

Ηρακλείου». 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Στο πλαίσιο του διατυπωμένου οράματος, Ηράκλειο: έξυπνη-συνεκτική πόλη, τόπος 

συνάντησης «5+1 πολιτισμών», κύρια επιδίωξη είναι, έξυπνες λύσεις για την ενίσχυση της 

συνοχής, δηλαδή την αποκατάσταση των «ΚΕΝΩΝ». Των «ΚΕΝΩΝ» που τραυματίζουν την 

λειτουργία της οικονομίας της πόλης και της κοινωνίας και είναι αλληλένδετα. Το «ΚΕΝΟ» 

στη λειτουργική σύνδεση της παλιάς πόλης και του παράκτιου μετώπου με την Κνωσό και το 

λιμάνι, πύλη εισόδου της κρουαζιέρας, έχει σαν συνέπεια  λιγότερους επισκέπτες στην πόλη 

και τις επιχειρήσεις να συντηρούνται οριακά ή και να κλείνουν. Τα κενά κτίρια των 

επιχειρήσεων που κλείνουν διαταράσσουν τη συνοχή της πόλης και δημιουργούν το μεγάλο 

κενό της ανεργίας, πληγή στην οικονομία. 

Με τη σειρά της η ανεργία δημιουργεί το μεγάλο κενό της φτώχειας που διαταράσσει την 

συνοχή στην κοινωνία.  Για την επίτευξη του οράματος  - στρατηγικού στόχου διαμορφώνεται 

στο πλαίσιο του ΣΟΑΠ και του σχεδίου ΒΑΑ, πολυτομεακό πρόγραμμα με συνδυασμένες 

πολλαπλασιαστικές παρεμβάσεις τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα με 

συνδετικό κρίκο «Έξυπνες - Πράσινες - Πολιτιστικές - Επιχειρηματικές διαδρομές» που θα 

οδηγήσουν τους επισκέπτες στα ίχνη των «5+1» πολιτισμών. 
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ΑΡΘΡΟ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 

Με βάση τα παραπάνω, υπάρχουν υπαρκτές ανάγκες και ταυτόχρονα βάσιμες δυνατότητες 

δημιουργίας και λειτουργίας ενός συμμετοχικού σχηματισμού επιχειρήσεων που εδρεύουν και 

δραστηριοποιούνται στην πόλη του Ηρακλείου, τύπου Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας (του 

λοιπού ΤΣΠ), προκειμένου να προωθήσει και να αξιοποιήσει το έργο των Πολιτιστικών 

Διαδρομών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα διευρυμένη αγορά για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα 

των επιχειρήσεων, που θα συμμετάσχουν. Διευκρινίζεται ότι θα επιχειρηθεί η συμμετοχή µε 

διαφόρους τρόπους των επιχειρήσεων όλων των κλάδων και όλων των μεγεθών, µε έμφαση 

και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

 

Για την ανάπτυξη του σχήματος αυτού είναι απαραίτητα τα ακόλουθα βήματα:  

I. Αποτύπωση και Μελέτη, ανά κλάδο, μέγεθος και δραστηριότητα των επιχειρήσεων του 

κέντρου της πόλης του Ηρακλείου. 

II. Έρευνα πεδίου για τη διερεύνηση της δυνατότητας και των προϋποθέσεων δημιουργίας 

επιχειρηματικής δικτύωσης – cluster, μέσω επαφών και συνεντεύξεων με τοπικές 

επιχειρήσεις και επιχειρηματίες για την εξασφάλιση ενός αναγκαίου και ικανού αριθμού 

μελών που θα συγκροτούν αντιπροσωπευτικό δείγμα ως προς κλάδο δραστηριότητας  

και  μέγεθος.  

III. Μελέτη των συνθηκών και προϋποθέσεων λειτουργίας φορέα διαχείρισης τουριστικού 

προορισμού αθροιστικά, συνδυαστικά και αυτόνομα με το Cluster, με στόχο την 

τουριστική προβολή της πόλης και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.  

IV. Κατάρτιση κανόνων ποιότητας και μηχανισμού ελέγχου και διαχείρισης. 

V. Μελέτη όρων, συνθηκών και δραστηριοτήτων για την εξασφάλιση της εύρυθμης 

λειτουργίας και της βιωσιμότητας του εγχειρήματος.  

VI. Υπόδειγμα Συμφώνου Ποιότητας δύο επιπέδων των επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων, 

που θα συμμετάσχουν στη συστάδα επιχειρήσεων (cluster) µε καταγραφή των 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων. Πρόταση για νομική μορφή του 

συμφώνου, καθώς και για τη νομική μορφή της συνεργασίας με τον φορέα στον οποίο 

o Δήμος θα αναθέσει τη λειτουργία της συστάδας επιχειρήσεων (cluster), ως θεματικού 

τουριστικού προϊόντος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

 

Ο χρόνος για την υλοποίηση του έργου είναι 180 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Ο Δήμος Ηρακλείου ορίζεται αρμόδιος για την επίβλεψη και παραλαβή του ανωτέρω έργου. 

Για την παραλαβή του ορίζεται τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από δύο εκπροσώπους του 

Δήμου Ηρακλείου, και από έναν εκπρόσωπο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

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 

της προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του 
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αναδόχου, κατά την κρίση του Εργοδότη. Η αίτηση παράτασης πρέπει να υποβάλλεται μέσα 

στη συμβατική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Η συνολική αμοιβή του αναδόχου για την υλοποίηση του έργου (µη συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24%) ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 ευρώ.  

 

Η αμοιβή καταβάλλεται ως ακολούθως:  

20% µε την υπογραφή της σύμβασης 

60% µε την υποβολή των παραδοτέων που περιγράφονται παραπάνω 

20% µε την έγκριση της παραλαβής του έργου 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6.  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

Ο ανάδοχος µε την υπογραφή της σύμβασης 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 7.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗ 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει 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.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των 

υποχρεώσεων του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης δικαιούται να αναθέσει τη 

μελέτη σε άλλο ανάδοχο, ή και να ματαιώσει την υλοποίησή του έργου.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ  

Σε περίπτωση που επέλθει εξαιρετικό µη προβλέψιμο και µη αποτρέψιμο γεγονός, που 

καθιστά αδύνατη την έναρξη, πρόοδο ή ολοκλήρωση του έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη 

ελευθερώνονται αμοιβαία από τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τη σύμβαση.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

συμπλήρωση οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται µόνο εγγράφως αποκλειοµένου 

παντός άλλου αποδεικτικού μέσου.  
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ΑΡΘΡΟ 11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

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

του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ». Ο ανάδοχος καταβάλλει 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 

κατά τόπον ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.  

 

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

αναγνώσθηκε από τους συμβαλλόμενους υπογράφεται από αυτούς σε δύο αντίτυπα από τα 

οποία έλαβε από ένα έκαστος των συμβαλλομένων.  

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ: 

 

Για τον ανάδοχο: 

Σταύρος Μπένος 

Πρόεδρος 

Νίκος Α. Δρακωνάκης 

Διευθύνων Σύμβουλος  
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Επισυναπτόμενο 2ο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΥΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MARKETING 

ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :  ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

  

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΕΡΒΗ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ - ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, ….. Φεβρουαρίου 2018 
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Σύμβαση για την ανάθεση του έργου:  

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΥΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 

 

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

Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του στις …… Φεβρουαρίου  2018, 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 Μελισσίων, οδός Πρώτων Εποικιστών, 

αριθμός 12Α, με Α.Φ.Μ. 035393349, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,  εφ’ εξής καλούμενο 

«ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,  

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης αναπτύσσουν θεσμική συνεργασία, μετά 

και την υπογραφή σχετικού μνημονίου συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε την 14η Μαρτίου 

2017, για την εφαρμογή ενός προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, συνολικού 

προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος (Π.Ε.Π.) 2014-2020. Στόχος του παραπάνω προγράμματος είναι η ανάδειξη 

της παλιάς πόλης του Ηρακλείου και του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού, καθώς και η 

σύνδεση της πόλης με τον αρχαιολογικό χώρο. Η υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος θα 

βελτιώσει τις συνθήκες ζωής και διακίνησης στην πόλη του Ηρακλείου, θα αναδείξει τα εντός 

αυτής σημεία ιδιαίτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπως π.χ. το ενετικό τείχος, στο οποίο 

θα προσδοθούν και νέες πολιτιστικές και τουριστικές χρήσεις, θα τη συνδέσει με τον 

αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού και θα προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες στην ιστορική 

πόλη του Ηρακλείου. Επιπλέον, θα επιδιωχθεί η δημιουργία μιας επιτυχημένης επώνυμης 

πολιτιστικής/τουριστικής διαδρομής (μάρκετινγκ για τη δημιουργία επώνυμου πολιτιστικού 

προϊόντος, σύνδεση με την τοπική οικονομία και κοινωνία, στοχευμένες κρατικές ενισχύσεις 

σε επιχειρήσεις - παραγωγούς προϊόντων και υπηρεσιών, κατάρτιση επιχειρηματιών και 

εργαζομένων, ψηφιακή στρατηγική  κ.λπ.). 

 

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια της ανάθεσης της μελέτης για την παροχή υπηρεσιών στον 

τομέα του μάρκετινγκ το «ΔΙΑΖΩΜΑ» αναλαμβάνει, επίσης, να αναθέσει την εκπόνηση του 

έργου «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΥΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».  
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ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην ανάθεση του έργου «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΥΟ 

ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». 

 

Δεδομένου ότι σε κάθε τουριστική καμπάνια υπάρχει συνεχής ανάγκη για κειμενογράφηση 

έτσι και στην περίπτωση του προγράμματος του Ηρακλείου απαιτείται εκτεταμένη συγγραφή 

κειμένων, ειδικότερα στην αρχή της καμπάνιας για τις ανάγκες της ιστοσελίδας και των 

εντύπων και στη συνέχεια η σύνταξη δελτίων τύπου, νέων κειμένων για την ιστοσελίδα, 

ποσταρισμάτων στα κοινωνικά δίκτυα κοκ. 

 

Για την ανάπτυξη του νέου αφηγήματος για το Ηράκλειο θα απαιτηθεί μία υψηλών 

προδιαγραφών κειμενογράφηση τουλάχιστον στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με την 

ετοιμασία όλων των κειμένων για την ιστοσελίδα (εκ νέου συγγραφή ή επιμέλεια 

υφιστάμενων χάριν ενιαίου ύφους).  

 

Η κειμενογράφηση θα πρέπει να εξαντλήσει όλες τις πτυχές της ιστορίας της πόλης που 

ενδιαφέρουν έναν επισκέπτη, καθώς και το σύγχρονο lifestyle που πρεσβεύει το Ηράκλειο. 

Επίσης, η κειμενογράφηση δεν θα πρέπει να περιοριστεί στα όρια του Δήμου, αλλά θα πρέπει 

να παρουσιαστούν με πληρότητα όλες οι ελκυστικές δραστηριότητες που μπορεί να 

απολαύσει όποιος επιλέξει να μείνει σε ξενοδοχείο του Ηρακλείου. 

Στο πλαίσιο αυτό η εξειδικευμένη και έμπειρη κειμενογράφος, κα Αικατερίνη Σέρβη θα 

αναλάβει, δια της παρούσης σύμβασης, να εκπαιδεύσει δύο στελέχη του Δήμου Ηρακλείου 

για την παραγωγή υψηλής ποιότητας κειμένων για το marketing του Δήμου Ηρακλείου. Από 

την ποιότητα των παραχθέντων κειμένων θα εξαρτηθεί εν πολλοίς η επιτυχία της τουριστικής 

καμπάνιας του προγράμματος βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου. 

 

 

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 
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Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου ορίζεται στο ποσόν των  2.000,00  ευρώ, 

μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικώς, ως ακολούθως: 

30 %  με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, 

70  % με την ολοκλήρωση 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. 

 

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 



 

25 
 

 

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. 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

 

 

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ: Ο Ανάδοχος του έργου: 

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ  

 

 

 

 

Σταύρος Μπένος 

 

 

 

 

Κατερίνα Σέρβη 
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Επισυναπτόμενο 3ο: 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MIND THE MAP 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ 

ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ» 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :  ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

  

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :  Εταιρεία «ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ ΟΙΚΟΣ Ε.Π.Ε.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, ….. Φεβρουαρίου 2018 
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Σύμβαση για την ανάθεση του έργου:  

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MIND THE MAP ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 

ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ» 

 

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

Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του στις …… Φεβρουαρίου  2018, 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 Εταιρεία «ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ ΟΙΚΟΣ Ε.Π.Ε.» που εδρεύει στ…..………. 

επί της οδού ……………., αριθμό ……, με Α.Φ.Μ. …………, Δ.Ο.Υ. ……..,  εφ’ 

εξής καλούμενο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,  

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Στην Ήπειρο εξελίσσεται αυτή την περίοδο ένα πρόγραμμα καινοτομικό, η «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ». 

 

Η «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία 

έχει ήδη σχεδιασθεί με πρωταγωνιστικό ρόλο της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου 

Πολιτισμού, εκτείνεται σε τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες και περιλαμβάνει: πέντε 

αρχαιολογικούς χώρους (Δωδώνη, Νικόπολη, Κασσώπη, Αμβρακία και Γίτανα), οκτώ 

αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης (μεταξύ των οποίων και τα θέατρα της Νικόπολης, 

της Δωδώνης, της Κασσώπης και των Γιτάνων), 344 χιλιόμετρα διαδρομής και 2.300 χρόνια 

ιστορίας. Το έργο αυτό αποτελεί μάλιστα και το πρώτο έργο της χώρας που εντάχθηκε στο 

νέο Ε.Σ.Π.Α. (2014-2020). Συνιστά πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης 

(Ο.Χ.Ε.) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Ηπείρου 2014 – 2020 

και υλοποιείται με χρηματοδότηση, ύψους 37 εκ. ευρώ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην ανάθεση του έργου «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MIND THE MAP ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ». 

 

Το παραδοτέο έργο περιλαμβάνει αρχικά τη μελέτη του αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης 

και εν συνεχεία την απεικόνισή του σε τρισδιάστατα εκτυπωμένο χάρτη,  ο οποίος θα 

περιλαμβάνει σε σύστημα braille πληροφορίες για τα σημεία ενδιαφέροντος του χώρου, καθώς 

και απτική περιγραφή τους. Ο χάρτης αυτός θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένος, ώστε οι 
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οπτικά ανάπηροι να μπορούν να λαμβάνουν κατά την είσοδό τους στον αρχαιολογικό χώρο 

μια γενική εικόνα του χώρου και των σημείων ενδιαφέροντος αυτού. 

 

Το παραδοτέο μοντέλο θα είναι τρισδιάστατα εκτυπωμένος χάρτης σε ειδική βάση, η οποία 

θα ταιριάζει με την καλαισθησία του χώρου. Η μέθοδος που θα μεταφέρεται η πληροφορία 

στον επισκέπτη θα είναι απτική και ακουστική. 

 

Ο χάρτης προτείνεται να τοποθετηθεί δίπλα στην πρώτη στάση θέασης του αρχαιολογικού 

πάρκου της Δωδώνης κοντά στην είσοδό του. 

 

Για την υλοποίηση του παραπάνω έργου είναι απαραίτητη η προσκόμιση από την Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων των παρακάτω αρχείων – σχεδίων: 

 

1. Κάτοψη του αρχαιολογικού χώρου. 

2. Λίστα με αναφορές στα σημεία ενδιαφέροντος και πως αυτά περιγράφονται από την 

Υπηρεσία. 

3. Τομή και κάτοψη του αρχαίου θεάτρου της Δωδώνης. 

4. Τρισδιάστατα σχέδια των επιμέρους κτιρίων που βρίσκονται στον αρχαιολογικό 

χώρο (βουλευτήριο, μαντείο, ναοί κ.λπ.) 

 

ΑΡΘΡΟ 2  ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

 

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

θεωρείται η υπογραφή της παρούσης σύμβασης. Προϋπόθεση για την έναρξη υλοποίησης του 

έργου είναι η παράδοση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων των απαιτούμενων σχεδίων. 

 

Για την παραλαβή του έργου ορίζεται τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από: 

α) κ. Στράτο Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης, ως εκπρόσωπο 

της Περιφέρειας Ηπείρου, 

β) κ. Κωνσταντίνο Σουέρεφ, Προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, ως 

εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού, 

γ) κ. Πέτρο Θέμελη, Αντιπρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου, ως εκπρόσωπο του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

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.  
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ΑΡΘΡΟ 3  ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου ορίζεται στο ποσόν των  2.000,00  ευρώ, 

μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικώς, ως ακολούθως: 

30 %  με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, 

70  % με την ολοκλήρωση του έργου. 

 

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

 

Στο παραπάνω κόστος περιλαμβάνονται τα υλικά κατασκευής του χάρτη (βάση - χάρτης), 

δείγματα πριν την τελική εκτύπωση του μοντέλου, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, ηλιακά πάνελ, 

μεταφορά και τοποθέτηση. 

 

 

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. 

 

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. 

 

 

 



 

30 
 

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. 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

 

 

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ: Ο Ανάδοχος του έργου: 

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ  

 

 

 

 

 

Σταύρος Μπένος 

 

 

 

 

 

Εταιρεία «ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ ΟΙΚΟΣ 

Ε.Π.Ε.» 
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Επισυναπτόμενο 4ο: 

 

 

 

 

 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 

   

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
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Μνημόνιο Συνεργασίας 

μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

και του 

Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της 

Εκπαίδευσης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
 

Στην Αθήνα, σήμερα .. Φεβρουαρίου 2018 υπογράφεται Μνημόνιο επιστημονικής συνεργασίας για 

την από κοινού υποστήριξη δράσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα στο πεδίο της ολιστικής διαχείρισης 

του πολιτιστικού αποθέματος της Ελλάδας, μεταξύ των ακόλουθων συμβαλλομένων μερών: 

 

α) του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «ΔΙΑΖΩΜΑ», που εδρεύει στην Αθήνα και 

εκπροσωπείται νομίμως από τον πρόεδρο αυτού, κ. Σταύρο Μπένο, και  

 

β) του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται από τη Δρ. Βασιλική Μπρίνια,  

Επιστημονική Υπεύθυνη και Συντονίστρια Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και 

της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ. 

 

Το Μνημόνιο εκφράζει τη βούληση των δύο μερών να αναπτύξουν επιστημονική συνεργασία, με 

σκοπό το αμοιβαίο όφελος των δυο μερών, χωρίς αυτό να αποτελεί μια τυπική νομική σχέση μεταξύ 

τους και συνεπώς δε δημιουργεί  δικαιώματα, καθήκοντα ή οικονομική δέσμευση. Τα μέρη επομένως 

δεσμεύονται μόνο με τιμή. 

 

Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο από κοινού σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων 

που να υποστηρίζουν την ολιστική προσέγγιση στην πολιτιστική διαχείριση των μνημείων στην 

Ελλάδα.  Η προσέγγιση αυτή αφορά αφενός:  α) τη σύνδεση του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας 

με τον τομέα των επιχειρήσεων και η οποία εκφράζεται μέσα από τη φιλοσοφία των Προγραμμάτων 

Πολιτιστικών Διαδρομών και Αρχαιολογικών Πάρκων, που προτείνει το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και 

συμβάλει στο σχεδιασμό και την υλοποίησή τους, αφετέρου, β) στην ανάδειξη και ενίσχυση  της νέας 

επιχειρηματικότητας που αναδύεται μέσα από τις Δημιουργικές Βιομηχανίες, τα προϊόντα που 

μπορούν να παραχθούν μέσω αυτών και τη σύνδεσή τους με τη λεγόμενη «οικονομία της εμπειρίας» 

(Experience Economy). Το αναδυόμενο αυτό μοντέλο οικονομικής δραστηριότητας, βασίζεται στη 

δημιουργία «άυλης» αξίας, η οποία εμπλουτίζει παραδοσιακά προϊόντα και υπηρεσίες. Τα αγαθά αυτά 

συνδέονται με πεδία όπως το περιβάλλον, ο τουρισμός, ο αγροδιατροφικός τομέας, τα μουσεία, τα 

θεματικά πάρκα κ.α.   

Μέσω  της συνεργασίας αυτής θα προωθηθεί η υλοποίηση δράσεων οι οποίες στοχεύουν : 

 

1. Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση  των φοιτητών στο θέμα της μέριμνας για την 

ανάδειξη και την προστασία των αρχαίων μνημείων. 

2. Στην ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας για την έρευνα στο πεδίο της πολιτιστικής 

διαχείρισης των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης. 

3. Στην προώθηση της ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών για την ανάδειξη του πολιτιστικού 

αποθέματος της Ελλάδας και την σύνδεσή του με την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη. 
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4. Στη δημιουργία συνθηκών οργάνωσης συνεργατικών προγραμμάτων με εκπαιδευτικές 

κοινότητες του εσωτερικού και του εξωτερικού, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και 

την προώθηση της έρευνας στον τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης. 

Τα ανωτέρω μπορούν να επιτευχθούν μέσα από την εφαρμογή ενός κοινού πλαισίου δράσεων που θα 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες, ενδεικτικά,  δράσεις: 

1. Την από κοινού διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων και εκθέσεων. 

2. Την παραγωγή ενημερωτικών και ερευνητικών εκδόσεων, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. 

3. Το σχεδιασμό σεμιναρίων με στόχο την αναζήτηση και ανάπτυξη ευέλικτων και βιώσιμων 

επιχειρηματικών μοντέλων στο πεδίο της πολιτιστικής διαχείρισης, μέσα από πραγματικές 

μελέτες περίπτωσης (case study). 

4. Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, με εξωστρεφή 

προσανατολισμό, με στόχο την προώθηση της γνώσης και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. 

5. Την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων και του διαδικτύου για τη 

δημιουργία ψηφιοποιημένου υλικού που αφορά στους αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης. 

6. Την ανταλλαγή εκπαιδευτικού, επιστημονικού κ.λπ. υλικού. 

 

Οι παραπάνω δράσεις και οι όροι των συγκεκριμένων τομέων συνεργασίας θα εξετάζονται περαιτέρω 

και από τα δυο μέρη πριν από την έναρξη κάθε ερευνητικής δραστηριότητας. 

 

                                                          

Για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

  

 

      

 

 

             

   

 

 

 

  

Δρ Βασιλική Μπρίνια  
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Πρόεδρος ΜΚΟ ΔΙΑΖΩΜΑ 
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ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΜΚΟ ΔΙΑΖΩΜΑ 
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Επισυναπτόμενο 5ο:  

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός 


