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ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ 

ΩΜΑΣΔΗΟΤ «ΓΗΑΕΩΜΑ»  

 

 Σξίηε 12 Ηαλνπαξίνπ 2016 

 

 

ήκεξα, Σξίηε 12 Ηαλνπαξίνπ 2016, ζην επί ηεο νδνχ Μπνπκπνπιίλαο 30 γξαθείν 

ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», έγηλε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 

Παξφληεο ήζαλ νη θ.θ.:  

ηαχξνο Μπέλνο, πξφεδξνο,  

Πέηξνο Θέκειεο, αληηπξφεδξνο, 

Βαζίιεο Λακπξηλνπδάθεο, γεληθφο γξακκαηέαο, 

Γηψξγνο Κνπξνππφο, ηακίαο, 

Σέηε Υαηδεληθνιάνπ, κέινο, 

Μπνιέηεο Κσλ/λνο, κέινο, 

Κιενπάηξα Γίγθα, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, 

Υαλδαθάο Βαζίιεο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ, επίζεο, νη θ.θ. Αλαζηάζηνο-Γακηαλφο Μαΐζηξνο, 

ειεθηξνιφγνο – κεραλνιφγνο, δηαρεηξηζηήο ηεο ΜΕΛΕΣΗΣΘΚΗ .Ε.Μ.Η. Ε.Π.Ε. / 

Σερληθήο Εηαηξείαο Μειεηώλ θαη Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ, Μαξία 

Μίρα, πξφεδξνο ηεο Κίλεζεο Πνιηηψλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ 

Αραξλψλ «ΔΠΗΚΖΝΗΟΝ» θαη Γεκήηξηνο Οηθνλφκνπ, αξρηηέθησλ-πνιενδφκνο. 

 

Μεηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αθνινχζεζε ε θαζηεξσκέλε θνπή 

ηεο πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ». Σν θινπξί ηεο πίηαο πνπ 

αληηζηνηρνχζε ζην πνζφ ησλ 1.000 επξψ θέξδηζαλ απφ θνηλνχ νη θ.θ. Κιενπάηξα 

Γίγθα θαη Υαλδαθάο Βαζίιεο, αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ», νη 

νπνίνη απνθάζηζαλ λα δηαζέζνπλ ην πνζφ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θνπκπαξά ηνπ 

αξραίνπ ζεάηξνπ ησλ Αραξλψλ. 

 

 

1. Δλεκέξσζε από ηνλ πξόεδξν θ. ηαύξν Μπέλν γηα ηελ αλάγθε αλάζεζεο 

από ην «ΓΗΑΕΩΜΑ» ηεο κειέηεο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΥΩΡΙΚΗ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΏΝ ΓΙΑΓΡΟΜΩΝ ΜΔ ΔΠΙΚΔΝΣΡΟ ΣΟ ΑΡΥΑΙΟ 

ΘΔΑΣΡΟ ΣΙ ΑΥΑΡΝΔ» ζηνπο κειεηεηέο θ.θ. Οηθνλόκνπ Γεκήηξε θαη 

Κππαξηζζία Ζιία. Έγθξηζε ησλ όξσλ ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο  (πλ. 1). 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ, θ. ηαχξνο Μπέλνο, ελεκέξσζε ηα κέιε γηα ηηο 

δηαβνπιεχζεηο πνπ είραλ ν ίδηνο θαη ε θα Μαξία Μίρα, πξφεδξνο ηεο Κίλεζεο 

Πνιηηψλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ Αραξλψλ «ΕΠΘΚΗΝΘΟΝ» κε ην 

Γήκαξρν Αραξλψλ, θ. Γηάλλε Καζζαβφ, κε ζέκα ηελ αλάδεημε ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ.  
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Δλ ζπλερεία, ν θ. Μπέλνο εηζεγήζεθε ζηα κέιε: 

Α) ηελ αλάζεζε απφ ην «ΓΗΑΕΩΜΑ» ηεο κειέηεο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΩΡΘΚΗ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΠΟΛΘΣΘΣΘΚΏΝ ΔΘΑΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΕΠΘΚΕΝΣΡΟ ΣΟ ΑΡΥΑΘΟ 

ΘΕΑΣΡΟ ΣΘ ΑΥΑΡΝΕ» ζηνπο κειεηεηέο θ.θ. Οηθνλφκνπ Γεκήηξε θαη 

Κππαξηζζία Ζιία, 

Β) ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο  (πλ. 1). 

 

«Η ζπλνιηθή ακνηβή ηνπ κειεηεηή γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο (κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), ζπλέρηζε ν θ. Μπέλνο, ζα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 

15.000,00 επξώ. Σα ρξήκαηα απηά κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ από ηνλ «θνπκπαξά» 

(ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό) ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ, ν νπνίνο εληζρύεηαη δηαξθώο ράξε ζηε 

ζπκβνιή ηεο Κίλεζεο Πνιηηώλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ Αραξλώλ 

“ΕΠΘΚΗΝΘΟΝ”». 

 

Αθνινχζσο, ν θ. ηαχξνο Μπέλνο, έδσζε ην ιφγν ζηνλ θν Οηθνλφκνπ Γεκήηξε, 

αξρηηέθηνλα-πνιενδφκν, ν νπνίνο παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην 

αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. 

 

Ο θ. Οηθνλφκνπ αλέθεξε ηα εμήο: 

 

«Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο ζα είλαη ε εθπόλεζε κειέηεο γηα ηελ νξγάλσζε δηθηύνπ 

πνιηηηζηηθώλ δηαδξνκώλ ζην Δήκν Αραξλώλ, κε επίθεληξν ην αξραίν ζέαηξν πνπ 

απνθαιύθζεθε πξόζθαηα ζην θέληξν ηνπ ζεκεξηλνύ Δήκνπ Αραξλώλ. 

 

ην λέν Ρπζκηζηηθό ρέδην ηεο Αζήλαο (άξζξν 15 παξ. 5) πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία 

δηθηύνπ πνιηηηζηηθώλ-πεξηεγεηηθώλ δηαδξνκώλ, κε αθεηεξία ην Αξραίν Θέαηξν, πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη σο «δηαρξνληθό θέληξν ηεο πόιεο», θαη ε ζύλδεζε κε δηάζπαξηα ζηνλ 

νηθηζηηθό ηζηό θαη ζηνλ πεξηαζηηθό ρώξν κλεκεία όισλ ησλ ηζηνξηθώλ πεξηόδσλ, κε 

ζηόρνπο, πέξαλ ηεο ελίζρπζεο ηνπ πνιηηηζκνύ (ππεξηνπηθήο εκβέιεηαο), ηελ αλάδεημε 

ηεο δηαρξνληθόηεηαο ηεο πόιεο ησλ  Αραξλώλ, ηε βειηίσζε ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο 

θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο. 

 

Η κειέηε ζα ζπληαρζεί ζηελ θαηεύζπλζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ πόξσλ ηνπ Π.Ε.Π. 

Αηηηθήο 2014-2020, ηόζν απηώλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο επελδπηηθέο πξνηεξαηόηεηεο, 

νη νπνίεο είλαη επηιέμηκεο ζην πιαίζην ησλ Οινθιεξσκέλσλ Υσξηθώλ Επελδύζεσλ 

(Ο.Υ.Ε.) όζν θαη, ελδερνκέλσο, άιισλ θαηάιιεισλ επελδπηηθώλ πξνηεξαηνηήησλ.  

 

Η κειέηε, ε νπνία ζα ζπκπεξηιάβεη θαη ην αλαγθαίν ραξηνγξαθηθό πιηθό πνπ ζα 

ζπληαρζεί κε ηε ρξήζε Γεσγξαθηθνύ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηώλ (GIS), ζα απνηειείηαη 

από ηα εμήο θεθάιαηα: 

1. Εηζαγσγή. 

2. Παξνπζίαζε ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο (άκεζεο θαη επξύηεξεο). 

3. Καηεπζύλζεηο από ηνλ ππεξθείκελν ζρεδηαζκό-πξνγξακκαηηζκό θαη 

θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο από ηνλ πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό. 
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4. Πεξηγξαθή θαη ηόρνη ηεο ζηξαηεγηθήο. 

5. ρέδην Δξάζεο (αλάιπζε δξάζεσλ, κε νξηδόληηεο δξάζεηο θαη δξάζεηο 

αλά ζέζε). 

6. ρέδην ρξεκαηνδόηεζεο. 

7. Τινπνίεζε θαη παξαθνινύζεζε. 

8. ύζηεκα δηαθπβέξλεζεο». 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ ζπδήηεζε θαη αθνχ κειέηεζαλ δηεμνδηθά ηνπο 

φξνπο ηεο παξαπάλσ ζχκβαζεο, απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ αλάζεζε απφ ην 

«ΓΗΑΕΩΜΑ» ηεο κειέηεο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΩΡΘΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 

ΠΟΛΘΣΘΣΘΚΏΝ ΔΘΑΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΕΠΘΚΕΝΣΡΟ ΣΟ ΑΡΥΑΘΟ ΘΕΑΣΡΟ ΣΘ 

ΑΥΑΡΝΕ» ζηνπο κειεηεηέο θ.θ. Οηθνλφκνπ Γεκήηξε θαη Κππαξηζζία Ζιία. Σέινο, 

εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ θ. ηαχξν Μπέλν λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

ζπλελλνήζεηο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξαπάλσ ζχκβαζεο. 

 

 

2. Παξαιαβή ηεο ειεθηξνινγηθήο πξνκειέηεο γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκό ηνπ 

αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ηεο αξραίαο Μεζζήλεο πνπ εθπνλήζεθε απηό ηελ 

ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΗ .Δ.Μ-Η Δ.Π.Δ. / Σερληθή Δηαηξεία Μειεηώλ Ζ/Μ 

Δγθαηαζηάζεσλ θαη ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο, θν Αλαζηάζην-Γακηαλό Μαΐζηξν. 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ, θ. ηαχξνο Μπέλνο, ελεκέξσζε ηα κέιε φηη 

νινθιεξψζεθε ε εθπφλεζε ηεο ειεθηξνινγηθήο πξνκειέηεο γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ 

ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο αξραίαο Μεζζήλεο, ηελ νπνία είρε αλαζέζεη ην 

«ΓΗΑΕΩΜΑ» ζηελ Σερληθή Δηαηξεία Μειεηψλ Ζ/Μ Δγθαηαζηάζεσλ 

(ΜΕΛΕΣΗΣΘΚΗ .Ε.Μ-Η Ε.Π.Ε.). 

 

Δλ ζπλερεία ν θ. Μπέλνο έδσζε ην ιφγν ζηνλ θν Αλαζηάζην-Γακηαλφ Μαΐζηξν, 

ειεθηξνιφγν – κεραλνιφγν θαη δηαρεηξηζηή ηεο παξαπάλσ εηαηξείαο, ν νπνίνο 

παξνπζίαζε ζηα κέιε ην πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο κειέηεο πνπ εθπφλεζαλ. 

 

Ο θ. Αλαζηάζηνο-Γακηαλφο Μαΐζηξνο, αλέθεξε ηα εμήο: 

 

«Ο βαζηθόο θσηηζκόο ησλ κλεκείσλ ζα είλαη ήπηνο θαη ζα κηκείηαη ην βαζηθό ζεξκό 

θσο ηεο εκέξαο. Επίζεο, ζα ζπλδπάδεηαη θαηά πεξίπησζε θσηηζκόο από ςειά ή από 

ρακειά, κε ηε ρξήζε ζηύισλ ή πξνβνιέσλ, ώζηε λα απνθεύγνληαη νη ζθηάζεηο.  

 

Γηα ηνλ θσηηζκό ησλ κλεκείσλ θαη ησλ νδεύζεσλ ηέζεθαλ νη εμήο πξνδηαγξαθέο: 

1. Να εμππεξεηεί ηελ αλάγθε θύιαμεο ησλ κλεκείσλ. 

2. Να είλαη ειαρηζηνπνηεκέλε ε αηζζεηηθή ή/θαη ε πεξηβαιινληηθή όριεζε από ηελ 

παξνπζία ησλ θσηηζηηθώλ (ππιώλεο, pilars, θσηηζηηθά, ιακπηήξεο LED 

θ.ιπ.). 
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3. Να ππάξρεη επαξθήο θαη ζσζηόο θσηηζκόο θαηά ηε δηάξθεηα εθδειώζεσλ, όπνπ 

ζα κπνξεί λα γίλεηαη ε ζηαδηαθή γξακκηθά κείσζε ή αύμεζε ηεο θσηεηλήο 

έληαζεο (dimming), αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εθδήισζεο. 

4. ε όιεο ηηο ήδε δηακνξθσκέλεο νδεύζεηο λα εμαζθαιίδεηαη ν επαξθήο θσηηζκόο 

θαη ε επηηήξεζε. 

5. Να κελ είλαη ελεξγνβόξνο. 

6. Να ππάξρεη αμηόπηζηε ππνζηήξημε απηνδηάγλσζεο βιαβώλ θαη ηειε-ειέγρνπ, 

θαζώο θαη ηειε-ρεηξηζκνύ. 

 

Με ηελ ζπλνιηθή «ηαθηνπνίεζε» ησλ ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ πξνβιέπεηαη: 

1. Η αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ επηζθεπηώλ. 

2. Η ζπζηεκαηηθή θαη αζθαιήο ππνγεηνπνηεκέλε δηαδξνκή ησλ θαισδηώζεσλ ζε 

ηξόπν ηέηνην, ώζηε λα κελ ζίγνπλ ή επεξεάδνπλ ηα κλεκεία κε θαζνξηζκέλεο 

νδεύζεηο πνπ ζα θαιύπηνπλ ηηο ζεκεξηλέο θαη ηηο πξνβιέςεηο κειινληηθώλ 

αλαγθώλ ηνπ Αξραηνινγηθνύ ρώξνπ. 

3. Η επαξθήο δηαλνκή ειεθηξηθήο ηζρύνο πέξαλ ηνπ θσηηζκνύ γηα ηηο αλάγθεο 

εθδειώζεσλ. 

4. Η δπλαηόηεηα ηξνθνδνζίαο θαη λέσλ «ζεκαηηθώλ ελνηήησλ» πνπ δελ έρνπλ 

αθόκε βγεη ζηελ επηθάλεηα. 

5. Η νξγάλσζε όινπ ηνπ δηθηύνπ γηα ηελ ελνπνίεζε όισλ ησλ ειεθηξηθώλ 

παξνρώλ ζε ζπλδέζεηο κέζεο ηάζεο. 

6. Η εμαζθάιηζε ρακεινύ ζπληειεζηή άεξγνπ ηζρύνο από ηηο θαηαλαιώζεηο, ώζηε 

λα γίλεηαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. 

7. Η εμαζθάιηζε ηειε-επηηήξεζεο θαη ηειε-ειέγρνπ όινπ ηνπ δηθηύνπ γηα ιόγνπο 

βέιηηζηεο ελεξγεηαθά απόδνζεο θαη ρεηξηζκνύ όιεο ηεο εγθαηάζηαζεο». 

 

Δλ ζπλερεία ν θ. ηαχξνο Μπέλνο πξφζζεζε φηη νη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξνχζα κειέηε ζα πινπνηεζνχλ ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ θνξέα, δειαδή ηεο Δηαηξείαο  

Μεζζεληαθψλ Αξραηνινγηθψλ πνπδψλ. Ωο εθ ηνχηνπ ν θ. Μπέλνο εηζεγήζεθε λα 

αθνινπζήζεη κηα ζπλάληεζε ηνπ θ. Αλαζηάζηνπ-Γακηαλνχ Μαΐζηξνπ κε ηνλ θν 

Πέηξν Θέκειε, Γηεπζπληή ηεο Δηαηξείαο  Μεζζεληαθψλ Αξραηνινγηθψλ πνπδψλ, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα πξέπεη κεηαμχ άιισλ λα ζπληαρζνχλ θαη νη 

απαξαίηεηνη πξνυπνινγηζκνί ησλ εξγαζηψλ.  

 

Σέινο, ν θ. Μπέλνο πξφηεηλε ζηα κέιε ε νξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξνκειέηεο λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηε ζπλάληεζε ησλ θ.θ. Μαΐζηξνπ θαη Θέκειε θαη αθνχ δνζεί 

ε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε απφ ηνλ θ. Θέκειε. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ αξρηθά ζπλεράξεζαλ ην κειεηεηή γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 

δνπιεηάο ηεο νκάδαο ηνπ. Δλ ζπλερεία ηα κέιε ζπκθψλεζαλ νκφθσλα λα 

εμνπζηνδνηήζνπλ ηνλ θ. Πέηξν Θέκειε: 

α) λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ζπλελλνήζεηο κε ηνπο κειεηεηέο γηα ηπρφλ 

παξαηεξήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ πξνκειέηε,  
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β) λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ην ζπκβνχιην, πξνθεηκέλνπ απηφ λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηεο πξνκειέηεο γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο 

αξραίαο Μεζζήλεο. 

 

 

3. Έγθξηζε ηνπ ζπκθσλεηηθνύ κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν ODEON ΟΠΔΡΑ γηα 

ηε δηεμαγσγή ηεο εθδήισζεο – πξνβνιήο ηνπ ληνθηκαληέξ ηνπ θ. Μπάκπε 

Σζόθα, κε ηίηιν: «ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΠΟΤΡΑ - Ο Άνθρωπος, ο Δπιστήμων, 

ο Γάσκαλος» ηελ Κπξηαθή 21 Φεβξνπαξίνπ 2016 (πλ. 2). 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ, θ. ηαχξνο Μπέλνο, εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηελ έγθξηζε 

ηνπ ζπκθσλεηηθνχ κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν ODEON ΟΠΔΡΑ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

εθδήισζεο – πξνβνιήο ηνπ ληνθηκαληέξ ηνπ θ. Μπάκπε Σζφθα, κε ηίηιν: 

«ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΠΟΤΡΑ - Ο Άλζξσπνο, ν Επηζηήκσλ, ν Δάζθαινο» ηελ 

Κπξηαθή 21 Φεβξνπαξίνπ 2016 (πλ. 2).  

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, αθνχ κειέηεζαλ πξνζεθηηθά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, 

ζπκθψλεζαλ νκφθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Μπέλνπ θαη ηνλ εμνπζηνδφηεζαλ λα 

πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ κε 

ηνλ θηλεκαηνγξάθν ODEON ΟΠΔΡΑ. 

 

 

4. Οηθεηνζειήο  απνρώξεζε από ην ζσκαηείν «ΓΗΑΕΩΜΑ» ηεο θ. Μαξίαο 

Ρνπκαλά.  

 

Ο πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ, θ. ηαχξνο Μπέλνο, ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ε θα Μαξία 

Ρνπκαλά απνθάζηζε γηα ιφγνπο πξνζσπηθνχο λα απνρσξήζεη νηθεηνζειψο απφ  ην 

ζσκαηείν «ΓΗΑΕΩΜΑ».  

 

«Η πξνζθνξά ηεο πξνο ην ζσκαηείν “ΔΘΑΖΩΜΑ”, ζπλέρηζε ν θ. Μπέλνο, ήηαλ 

κεγάιε. Αξρηθά, ε θα Ρνπκαλά, πξνηνύ θαλ ηδξπζεί ην ζσκαηείν, καο ππνζηήξημε 

αθηινθεξδώο ζην ζρεδηαζκό θαη ηε ζύζηαζή ηνπ. Ελ ζπλερεία απνηέιεζε έλα από ηα 

πξώηα ηδξπηηθά κέιε ηνπ θαη εξγάζηεθε καδί καο κέρξη θαη ζήκεξα, παξέρνληαο 

πνιύηηκε βνήζεηα ηόζν ζηελ πξνώζεζε ησλ ζθνπώλ θαη ησλ δξάζεσλ ηνπ ζσκαηείνπ, 

όζν θαη ζηε δηνξγάλσζε όισλ ησλ εθδειώζεώλ καο. Σελ επραξηζηνύκε ζεξκά γηα όια 

όζα έρεη πξνζθέξεη». 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ απνδέρζεθαλ νκφθσλα ηελ νηθεηνζειή  απνρψξεζε απφ ην 

ζσκαηείν «ΓΗΑΕΩΜΑ» ηεο θ. Μαξίαο Ρνπκαλά, ηελ νπνία επραξίζηεζαλ ζεξκά γηα 

ηελ πνιπεηή πξνζθνξά ηεο ζην έξγν ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ». 
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5. Έγθξηζε ηεο δηάζεζεο ηνπ πνζνύ ησλ 1.000 επξώ γηα ηελ αγνξά 

αληηηύπσλ ηεο εηήζηαο πνιηηηζηηθήο έθδνζεο «Δπίινγνο». 

 

Ο θ. ηαχξνο Μπέλνο εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηελ έγθξηζε ηεο δηάζεζεο ηνπ πνζνχ ησλ 

1.000 επξψ γηα ηελ αγνξά βηβιίσλ απφ ηελ εηήζηα πνιηηηζηηθή έθδνζε 

«ΔΠΗΛΟΓΟ». 

 

Δλ ζπλερεία ν θ. Μπέλνο πξφηεηλε ηα βηβιία απηά λα πξνζθεξζνχλ ζπκβνιηθά σο 

επραξηζηήξην δψξν πξνο ηα Δηαηξηθά Μέιε ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» γηα ηελ πξνζθνξά 

ηνπο ζην έξγν ηνπ ζσκαηείνπ θαη ζηελ αλάδεημε ησλ κλεκείσλ ηεο ρψξαο καο. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ζπκθψλεζαλ νκφθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ θαη 

ελέθξηλαλ ηε δηάζεζε ηνπ πνζνχ ησλ 1.000 επξψ γηα ηελ αγνξά βηβιίσλ απφ ηελ 

εηήζηα πνιηηηζηηθή έθδνζε «ΔΠΗΛΟΓΟ». Σέινο, ηνλ εμνπζηνδφηεζαλ νκφθσλα λα 

απνζηείιεη ηα βηβιία ζηα Δηαηξηθά Μέιε ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ». 

 

 

 

6. Έγθξηζε ηεο δηάζεζεο ηνπ πνζνύ ησλ 1207,47,  (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α.) γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ ηνπ 

«ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ». (πλ. 3) 

 

Ο θ. ηαχξνο Μπέλνο εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηελ έγθξηζε ηεο δηάζεζεο ηνπ πνζνχ ησλ 

1207,47 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.) γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ».  

 

Ο θ. Μπέλνο πξφζζεζε φηη, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Δπδφθηκνπ 

Φξέγθνγινπ, ππεχζπλνπ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» (ζπλ. 3), ην 

παξαπάλσ πνζφ πξέπεη λα δηαηεζεί γηα ηελ: 

 αγνξά hardware, 

 αλαβάζκηζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, 

 αγνξά πνιπκεραλήκαηνο - εθηππσηή RICOH SG3110SFNW-405781, 

 αγνξά κειαληψλ γηα ηνλ παξαπάλσ εθηππσηή. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ζπκθψλεζαλ νκφθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ θαη 

ελέθξηλαλ ηε δηάζεζε ηνπ πνζνχ ησλ 1207,47 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.) γηα 

ηελ αλαβάζκηζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ». 

 



7 

 

 

7.  Έγθξηζε  ηεο δηάζεζεο ηνπ πνζνύ ησλ 1.600 επξώ από ην «ΓΗΑΕΩΜΑ» 

γηα ηελ θάιπςε ησλ εμόδσλ ελνηθίαζεο γξαθείνπ ηεο Δπηηξνπήο 

πληήξεζεο Μλεκείσλ Δπηδαύξνπ ζηελ Δπίδαπξν γηα ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην 

κε Μάξηην 2016. 

 

Ο θ. Βαζίιεο Λακπξηλνπδάθεο, γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη πξφεδξνο 

ηεο Δπηηξνπήο πληήξεζεο Μλεκείσλ Δπηδαχξνπ, δήηεζε ηε ζπλδξνκή ηνπ 

«ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ ελνηθίαζεο ηνπ γξαθείνπ ηεο 

Δπηηξνπήο πληήξεζεο Μλεκείσλ Δπηδαχξνπ ζηελ Δπίδαπξν. Ο θ. Λακπξηλνπδάθεο 

αλέθεξε φηη ην ελ ιφγσ ελνίθην θαιππηφηαλ κέρξη θαη ην Γεθέκβξε ηνπ 2015 απφ ηηο 

πηζηψζεηο ηνπ Δ..Π.Α., σζηφζν κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Δ..Π.Α ζηηο 31-12-2015 

θαη έσο φηνπ νινθιεξσζεί θαη ηππηθά ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο, ππάξρεη ε αδπλακία 

θαηαβνιήο ηνπ ελνηθίνπ.  

 

Δλ ζπλερεία ην ιφγν έιαβε ν θ. ηαχξνο Μπέλνο, πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ, ν νπνίνο 

εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηελ έγθξηζε ηεο δηάζεζεο ηνπ πνζνχ ησλ 1.600 επξψ απφ ηνλ 

«θνπκπαξά» (αξραίν ζέαηξν) Αζθιεπηείνπ Δπηδαχξνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

παξαπάλσ εμφδσλ ελνηθίαζεο. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ζπκθψλεζαλ νκφθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ θαη 

ελέθξηλαλ ηε δηάζεζε ηνπ πνζνχ ησλ 1.600 επξψ γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ 

ελνηθίαζεο ηνπ γξαθείνπ ηεο Δπηηξνπήο πληήξεζεο Μλεκείσλ Δπηδαχξνπ ζηελ 

Δπίδαπξν γηα ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην κε Μάξηην 2016. 

 

 

8. Απνδνρή ηεο Υνξεγίαο ηνπ Ηδξύκαηνο ηαύξνο Νηάξρνο, ύςνπο 6.000 

επξώ πξνο ην ζσκαηείν «ΓΗΑΕΩΜΑ». 

 

Ο θνο ηαχξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ην Ίδξπκα ηαχξνο Νηάξρνο δηέζεζε 

σο ρνξεγία πξνο ην ζσκαηείν «ΓΗΑΕΩΜΑ» ην πνζφ ησλ 6.000 επξψ. Δλ ζπλερεία, ν 

θνο Μπέλνο εηζεγήζεθε ηελ απνδνρή ηεο παξαπάλσ ρνξεγίαο. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ επραξίζηεζαλ ζεξκά ην Ίδξπκα ηαχξνο Νηάξρνο γηα ηε 

δηαξθή ζπκβνιή ηνπ ζηελ ελίζρπζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ δξάζεσλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη 

εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ 

απνδνρή ηεο ρνξεγίαο, χςνπο 6.000 επξψ. 
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9. Απνδνρή ηεο Υνξεγίαο ηνπ θ. Αγνπξίδε Γεώξγηνπ, πξνέδξνπ ηνπ 

Ηδξύκαηνο ηαύξνο Νηάξρνο, ύςνπο 3.000 επξώ πξνο ην ζσκαηείν 

«ΓΗΑΕΩΜΑ». 

 

Ο θνο ηαχξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ν θ. Γηψξγνο Αγνπξίδεο, πξφεδξνο 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Ηδξχκαηνο ηαχξνο Νηάξρνο, δηέζεζε σο ρνξεγία πξνο 

ην ζσκαηείν «ΓΗΑΕΩΜΑ» ην πνζφ ησλ 3.000 επξψ. Δλ ζπλερεία, ν θνο Μπέλνο 

εηζεγήζεθε ηελ απνδνρή ηεο παξαπάλσ ρνξεγίαο. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ επραξίζηεζαλ ζεξκά ηνλ θ. Γηψξγν Αγνπξίδε γηα ηε 

ζπκβνιή ηνπ ζηελ ελίζρπζε ηνπ ζσκαηείνπ θαη εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα 

πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο ηνπ, χςνπο 

3.000 επξψ. 

 

 

10. Απνδνρή ηεο Υνξεγίαο ηεο Δηαηξείαο «Κεληξηθή Οδόο» πξνο ην 

ζσκαηείν «ΓΗΑΕΩΜΑ», ύςνπο 2.000 επξώ σο εηήζηαο ζπλδξνκήο εηαηξηθνύ 

κέινπο γηα ην έηνο 2015. 

 

Ο θνο ηαχξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ε εηαηξεία «Κεληξηθή Οδφο» 

αλαλέσζε ηε ζπλδξνκή ηεο σο εηαηξηθφ κέινο ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ» γηα ην 

έηνο 2015. 

 

Δλ ζπλερεία, ν θνο Μπέλνο εηζεγήζεθε ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο, χςνπο 2.000 

επξψ, ηεο εηαηξείαο «Κεληξηθή Οδφο», σο εηήζηαο ζπλδξνκήο Δηαηξηθνχ Μέινπο γηα 

ην έηνο 2015. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ επραξίζηεζαλ ζεξκά ηελ εηαηξεία «Κεληξηθή Οδφο» γηα ηε 

ζπκβνιή ηεο ζηελ ελίζρπζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ 

πξφεδξν λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο. 

 

 

11. Απνδνρή ηεο Υνξεγίαο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο πξνο ην ζσκαηείν 

«ΓΗΑΕΩΜΑ», ύςνπο 6.150 επξώ σο εηήζηαο ζπλδξνκήο εηαηξηθνύ κέινπο 

γηα ην έηνο 2015. 

 

Ο θνο ηαχξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ε Δζληθή Σξάπεδα αλαλέσζε ηε 

ζπλδξνκή ηεο σο εηαηξηθφ κέινο ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ» γηα ην έηνο 2015. 

 

Δλ ζπλερεία, ν θνο Μπέλνο εηζεγήζεθε ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο, χςνπο 6.150 

επξψ, ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, σο εηήζηαο ζπλδξνκήο Δηαηξηθνχ Μέινπο γηα ην έηνο 

2015. 
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Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ επραξίζηεζαλ ζεξκά ηελ Δζληθή Σξάπεδα γηα ηε ζπκβνιή 

ηεο ζηελ ελίζρπζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα 

πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο. 

 

12. Απνδνρή ηεο Δηαηξείαο «Optima Α.Δ.» σο λένπ Δηαηξηθνύ Μέινπο ηνπ 

ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ». Απνδνρή ηεο Υνξεγίαο ηεο Δηαηξείαο πξνο ην 

ζσκαηείν «ΓΗΑΕΩΜΑ», ύςνπο 3.690 επξώ σο εηήζηαο ζπλδξνκήο λένπ 

εηαηξηθνύ κέινπο γηα ην έηνο 2015. 

 

Ο θνο ηαχξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ε Δηαηξεία «Optima Α.Δ.», κεηά απφ 

παξνπζίαζε ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» θαη ηνπ έξγνπ ηνπ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν ίδηνο 

ζε ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο, απνθάζηζε λα γίλεη Δηαηξηθφ Μέινο ηνπ ζσκαηείνπ 

«ΓΗΑΕΩΜΑ», κε εηήζηα ζπλδξνκή πνπ ζα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 3.690 επξψ. 

 

Δλ ζπλερεία, ν πξφεδξνο εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο, χςνπο 

3.690 επξψ, ηεο Δηαηξείαο «Optima Α.Δ.» σο εηήζηαο ζπλδξνκήο Δηαηξηθνχ Μέινπο 

γηα ην έηνο 2015. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ θαισζφξηζαλ ηελ Δηαηξεία ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Δηαηξηθψλ 

Μειψλ ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ», ηελ επραξίζηεζαλ ζεξκά γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ 

ελίζρπζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζσκαηείνπ. Σέινο, εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα πξνβεί 

ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο. 

 

 

13. Απνδνρή ηεο Δηαηξείαο «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.Β.Δ.» σο λένπ Δηαηξηθνύ 

Μέινπο ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ». Απνδνρή ηεο Υνξεγίαο ηεο Δηαηξείαο 

πξνο ην ζσκαηείν «ΓΗΑΕΩΜΑ», ύςνπο 3.690 επξώ σο εηήζηαο ζπλδξνκήο 

λένπ εηαηξηθνύ κέινπο γηα ην έηνο 2015. 

 

Ο θνο ηαχξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ε Δηαηξεία «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.Β.Δ.», 

κεηά απφ παξνπζίαζε ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» θαη ηνπ έξγνπ ηνπ πνπ πξαγκαηνπνίεζε 

ν ίδηνο ζε ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο, απνθάζηζε λα γίλεη Δηαηξηθφ Μέινο ηνπ ζσκαηείνπ 

«ΓΗΑΕΩΜΑ», κε εηήζηα ζπλδξνκή πνπ ζα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 3.690 επξψ. 

 

Δλ ζπλερεία, ν πξφεδξνο εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο, χςνπο 

3.690 επξψ, ηεο Δηαηξείαο «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.Β.Δ.» σο εηήζηαο ζπλδξνκήο Δηαηξηθνχ 

Μέινπο γηα ην έηνο 2015. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ θαισζφξηζαλ ηελ Δηαηξεία ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Δηαηξηθψλ 

Μειψλ ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ», ηελ επραξίζηεζαλ ζεξκά γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ 

ελίζρπζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζσκαηείνπ. Σέινο, εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα πξνβεί 

ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο. 
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14. Απνδνρή ηεο Δηαηξείαο «ΜΔΣΡΟ Α.Δ.Β.Δ.» σο λένπ Δηαηξηθνύ Μέινπο 

ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ». Απνδνρή ηεο Υνξεγίαο ηεο Δηαηξείαο πξνο ην 

ζσκαηείν «ΓΗΑΕΩΜΑ», ύςνπο 3.690 επξώ σο εηήζηαο ζπλδξνκήο λένπ 

εηαηξηθνύ κέινπο γηα ην έηνο 2015 

 

Ο θνο ηαχξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ε Δηαηξεία «ΜΔΣΡΟ Α.Δ.Β.Δ.» κεηά 

απφ παξνπζίαζε ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» θαη ηνπ έξγνπ ηνπ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν 

ίδηνο ζε ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο, απνθάζηζε λα γίλεη Δηαηξηθφ Μέινο ηνπ ζσκαηείνπ 

«ΓΗΑΕΩΜΑ», κε εηήζηα ζπλδξνκή πνπ ζα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 3.690 επξψ. 

 

Δλ ζπλερεία, ν πξφεδξνο εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο, χςνπο 

3.690 επξψ, ηεο Δηαηξείαο «ΜΔΣΡΟ Α.Δ.Β.Δ.» σο εηήζηαο ζπλδξνκήο Δηαηξηθνχ 

Μέινπο γηα ην έηνο 2015. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ θαισζφξηζαλ ηελ Δηαηξεία ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Δηαηξηθψλ 

Μειψλ ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ», ηελ επραξίζηεζαλ ζεξκά γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ 

ελίζρπζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζσκαηείνπ. Σέινο, εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα πξνβεί 

ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο. 

 

 

15. Απνδνρή ηεο Υνξεγίαο ηεο Δηαηξείαο «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ» 

πξνο ην ζσκαηείν «ΓΗΑΕΩΜΑ», ύςνπο 5.000 επξώ σο εηήζηαο ζπλδξνκήο 

εηαηξηθνύ κέινπο γηα ην έηνο 2016. 

 

Ο θνο ηαχξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ε εηαηξεία «Διιεληθά Πεηξέιαηα» 

αλαλέσζε ηε ζπλδξνκή ηεο σο εηαηξηθφ κέινο ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ» γηα ην 

έηνο 2015. 

 

Δλ ζπλερεία, ν θνο Μπέλνο εηζεγήζεθε ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο, χςνπο 5.000 

επξψ, ηεο εηαηξείαο «Διιεληθά Πεηξέιαηα», σο εηήζηαο ζπλδξνκήο Δηαηξηθνχ 

Μέινπο γηα ην έηνο 2015. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ επραξίζηεζαλ ζεξκά ηελ εηαηξεία «Διιεληθά Πεηξέιαηα» 

γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ ελίζρπζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη εμνπζηνδφηεζαλ 

ηνλ πξφεδξν λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνδνρή ηεο 

ρνξεγίαο. 
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16. Έγθξηζε Οηθνλνκηθνύ απνινγηζκνύ (πλ. 4). 

 

Ο ηακίαο ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», θνο Γηψξγνο Κνπξνππφο, πξνέβε ζηελ 

παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ θνλδπιίσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ θαη 

Γηαρεηξηζηηθνχ Απνινγηζκνχ, θαζψο θαη ησλ εζφδσλ – εμφδσλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

Γηαδψκαηνο, 1-9-08 έσο θαη 31.12.15.  

 

Ο θ. Κνπξνππφο αλέθεξε φηη ην νηθνλνκηθφ έηνο 2015 γηα ην «ΓΗΑΕΩΜΑ» 

νινθιεξψζεθε επηηπρψο, έρνληαο ην ζσκαηείν εηζπξάμεη ηα πεξηζζφηεξα απφ θάζε 

άιιε ρξνληά έζνδά ηνπ, θαζψο θαηαβιήζεθαλ φιεο νη ζπλδξνκέο ησλ Δηαηξηθψλ 

κειψλ. Σέινο, ν θ. Κνπξνππφο επηζήκαλε φηη ην δηαζέζηκν ππφινηπν γηα ηε λέα 

ρξνληά αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 68.171,22 επξψ, παξά ην γεγνλφο φηη θαη ηα 

παξαγσγηθά έμνδα ηνπ ζσκαηείνπ γηα ην κήλα Γεθέκβξε ήηαλ ηδηαηηέξσο απμεκέλα. 

 

 

17. Απνδνρή λέσλ κειώλ:  

 

Ο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηελ έγθξηζε ησλ 

αηηήζεσλ ησλ παξαθάησ θπζηθψλ πξνζψπσλ γηα ηελ εγγξαθή ηεο ζην «ΓΗΑΕΩΜΑ» 

σο ηαθηηθά θαη αξσγά κέιε: 

 θ. Καηεξίλα Αβξακνπνχινπ, νηθνλνκνιφγνο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 θ. Μηράιεο Γηθαίνο, ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, σο ηαθηηθφ κέινο.  

 θ. Μαξία Καιαπνδά, εθπαηδεπηηθφο, σο ηαθηηθφ κέινο 

 θ. Καηεξίλα Μαξκαξά, ηξαπεδηθφο, σο ηαθηηθφ κέινο 

 θ. Μαξία Παπαδάθε, Γξ. Ηζηνξίαο Αξραηνινγίαο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 θ. νπιηάλα ηκνπνχινπ, εηδ. Πνιηηηζηηθήο Γηαρείξηζεο, σο αξσγφ 

κέινο. 

 θ. Υξηζηίλα ίλνπ, Γξ. Φηινζνθίαο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 θ. Όιγα Φάθα, αξρηηέθησλ-κεραληθφο, σο αξσγφ κέινο. 

 θ. Δπδφθηκνο Φξέγθνγινπ, 3D generalist, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 θα Γήκεηξα Υνλδξνθνχθε, ηδησηηθφο ππάιιεινο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ ζπδήηεζε έθαλε νκφθσλα δεθηή ηελ εηζήγεζε 

ηνπ πξνέδξνπ. 
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18. Άιια ζέκαηα πνπ ζα πξνηαζνύλ. 

 

Α. Έγθξηζε ηεο δηάζεζεο ηνπ πνζνύ ησλ 3.000 επξώ γηα ηελ θάιπςε ησλ εμόδσλ 

ηνπ ηαμηδηνύ γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» ζηελ Ακεξηθή. 

Ο θ. ηαχξνο Μπέλνο, εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ έγθξηζε ηεο 

δηάζεζεο ηνπ πνζνχ ησλ 3.000 επξψ γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ ηνπ ηαμηδηνχ γηα ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» ζηελ Ακεξηθή.  

 

Ο θ. Μπέλνο ζπκπιήξσζε φηη ζην ηαμίδη απηφ ζα ζπκκεηέρνπλ εθηφο απφ ηνλ ίδην θαη 

νη  θ.θ. Βαζίιεο Λακπξηλνπδάθεο, γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ ζπκβνπιίνπ, Δπδφθηκνο 

Φξέγθνγινπ, ππεχζπλνο πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη Καζζηαλή 

Μπέλνπ, ππεχζπλε δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη δχν απφ ηα ηδξπηηθά κέιε 

ηνπ “ΑΝΩ ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ”. ην ζεκείν απηφ ν θ. Μπέλνο πξφζζεζε φηη ε θα 

Καζζηαλή Μπέλνπ ζα θαιχςεη κφλε ηεο ηα έμνδά ηεο. 

 

Ο θ. Λακπξηλνπδάθεο πξφηεηλε ζηα κέιε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο λα 

πξνβάινπλ κεηαμχ άιισλ θαη εηθφλεο, φπνπ ζα θαίλεηαη ε πξφνδνο ησλ εξγαζηψλ ζηα 

αξραία ζέαηξα. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ζπκθψλεζαλ νκφθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Μπέλνπ γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο δηάζεζεο ηνπ πνζνχ ησλ 3.000 επξψ θαη ηνλ εμνπζηνδφηεζαλ λα 

πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ ηαμηδηνχ. 
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Δπηζπλαπηόκελν 1
ν
: 

 

 

 

 

ΤΜΒΑΖ 

ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:   

«ΜΔΛΔΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΥΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΏΝ 

ΓΙΑΓΡΟΜΩΝ, 

ΜΔ ΔΠΙΚΔΝΣΡΟ ΣΟ ΑΡΥΑΙΟ ΘΔΑΣΡΟ ΣΙ ΑΥΑΡΝΔ» 

 

 

 

ΔΡΓΟΓΟΣΖ : ΩΜΑΣΔΗΟ  «ΓΗΑΕΩΜΑ» 

  

ΜΔΛΔΣΖΣΖ : 

Γεκήηξηνο Οηθνλφκνπ, Αξρηηέθησλ – Πνιενδφκνο 

Κππαξηζζίαο Ζιίαο, Μεραληθφο - Υσξνηαμίαο Πνιενδνκίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΖΝΑ, 2016 
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ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:  

«ΜΔΛΔΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΥΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΏΝ 

ΓΙΑΓΡΟΜΩΝ ΜΔ ΔΠΙΚΔΝΣΡΟ ΣΟ ΑΡΥΑΙΟ ΘΔΑΣΡΟ ΣΙ ΑΥΑΡΝΔ» 

 

ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ ….. ηνπ κελφο ………… ηνπ έηνπο 2016, κεηά ηελ ππ‟ 

αξηζκφλ ……… απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ», ε 

νπνία ειήθζε ζε ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο …………… 2016, νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 

  

 αθ’ ελόο ην κε θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν, «Γηάδσκα», ην νπνίν εδξεχεη ζηελ 

Αζήλα θαη επί ηεο νδνχ Μπνπκπνπιίλαο 30, Σ.Κ. 106 82, θάηνρνο Α.Φ.Μ. 

998191496 πνπ ππάγεηαη ζηε Γ.Ο.Τ. Γ΄ Αζελψλ θαη εθπξνζσπνχκελν 

λνκίκσο απφ ηνλ Πξφεδξν απηνχ ηαχξν Μπέλν, εθεμήο θαινχκελν 

«Δξγνδφηεο»,  

 αθ’ εηέξνπ νη κειεηεηέο Γεκήηξηνο Οηθνλφκνπ, αξρηηέθησλ-πνιενδφκνο, πνπ 

εδξεχεη ζηελ Αζήλα, Αγγέινπ Ππξξή 9, ΣΚ 11527, κε ΑΦΜ 015275735, 

ΓΟΤ ΗΒ΄ Αζελψλ θαη Ζιίαο Κππαξηζζίαο, κεραληθφο ρσξνηαμίαο 

πνιενδνκίαο, πνπ εδξεχεη ζηελ Νέα Ησλία, Παχινπ Μειά 7, ΣΚ 14231, κε 

ΑΦΜ 128564341, ΓΟΤ ΝΔΑ ΗΩΝΗΑ,  απνθαινχκελνη ζην εμήο 

«Μειεηεηήο» θαη εθπξνζσπνχκελνη λφκηκα απφ ηνλ θ. Γεκήηξην Οηθνλφκνπ 

ζπλεθψλεζαλ θαη ζπλαπεδέρζεζαλ ηα αθφινπζα: 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε εθπφλεζε κειέηεο γηα ηελ νξγάλσζε δηθηχνπ 

πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ ζην Γήκν Αραξλψλ, κε επίθεληξν ην αξραίν ζέαηξν πνπ 

απνθαιχθζεθε πξφζθαηα ζην θέληξν ηνπ ζεκεξηλνχ Γήκνπ Αραξλψλ. 

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Α. Αληηθείκελν κειέηεο: 

1. Σν Αξραίν Θέαηξν πνπ απνθαιχθζεθε πξφζθαηα ζην θέληξν ηνπ ζεκεξηλνχ 

Γήκνπ Αραξλψλ απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν πξνο αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε απφ ηε 

κειέηε. Σν ζέαηξν θαηαζθεπάζηεθε πηζαλφηαηα ηνλ 4
ν
 αηψλα π.Υ., απνηειεί 

ζεκαληηθφ εχξεκα δηεζλνχο ζεκαζίαο, θαη είλαη έλα απφ ηα επηά ζέαηξα 

πεξηθεξεηαθψλ δήκσλ ηεο Αηηηθήο, απφ ηα νπνία ζψδνληαη θαηάινηπά ηνπο.  

εκεηψλεηαη φηη ζην λέν Ρπζκηζηηθφ ρέδην ηεο Αζήλαο (άξζξν 15 παξ. 5) 

πξνβιέπεηαη δεκηνπξγία δηθηχνπ πνιηηηζηηθψλ-πεξηεγεηηθψλ δηαδξνκψλ κε αθεηεξία 

ην Αξραίν Θέαηξν, πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο «δηαρξνληθφ θέληξν ηεο πφιεο», θαη 
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ζχλδεζε κε δηάζπαξηα ζηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ θαη ζηνλ πεξηαζηηθφ ρψξν κλεκεία φισλ 

ησλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ (Μπθελατθφο ζνισηφο ηάθνο, Σχκβνο νθνθιή, Αδξηάλεην 

θαη Ρσκατθή δεμακελή, Ρσκατθέο αγξνηθίεο, αξραία λεθξνηαθεία, Βπδαληηλνί θαη 

Μεηαβπδαληηλνί λαΐζθνη, αξραία Ηεξά Πάξλεζαο), κε ζηφρνπο, πέξαλ ηεο ελίζρπζεο 

ηνπ πνιηηηζκνχ (ππεξηνπηθήο εκβέιεηαο), ηελ αλάδεημε ηεο δηαρξνληθφηεηαο ηεο 

πφιεο ησλ  Αραξλψλ, ηε βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 

 

2. Ζ κειέηε ζα ζπληαρζεί ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ ηνπ Π.Δ.Π. 

Αηηηθήο 2014-2020, ηφζν απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο επελδπηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο, νη νπνίεο είλαη επηιέμηκεο ζην πιαίζην ησλ Οινθιεξσκέλσλ 

Υσξηθψλ Δπελδχζεσλ (Ο.Υ.Δ.) φζν θαη, ελδερνκέλσο, άιισλ θαηάιιεισλ 

επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ. Θα ιεθζεί ππ‟ φςηλ, σο εθ ηνχηνπ, θαη ε Δγθχθιηνο 

«ρεδηαζκνύ, πινπνίεζεο θαη παξαθνινύζεζεο ησλ  Οινθιεξσκέλσλ Υσξηθώλ 

Επελδύζεσλ σο εξγαιείσλ Οινθιεξσκέλεο Υσξηθήο Αλάπηπμεο ησλ Επηρεηξεζηαθώλ 

Πξνγξακκάησλ ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ 2014-2020» ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ (Ηνχιηνο 2015). 

 

3. Ζ κειέηε ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο θεθάιαηα (ε αληηζηνηρία κε θεθάιαηα ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ πεξηερνκέλνπ ηεο νινθιεξσκέλεο ρσξηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηε 

βηψζηκε αλάπηπμε (ΒΑΑ), φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ Δγθχθιην πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, επηζεκαίλνληαη κε ηελ έλδεημε «[Υ]»): 

1. Δηζαγσγή. 

2. Παξνπζίαζε ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο (άκεζεο θαη επξχηεξεο). 

3. Καηεπζχλζεηο απφ ηνλ ππεξθείκελν ζρεδηαζκφ-πξνγξακκαηηζκφ θαη 

θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο απφ ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ. 

4. Πεξηγξαθή θαη ηφρνη ηεο ζηξαηεγηθήο [Υ]. 

5. ρέδην Γξάζεο [Υ] (αλάιπζε δξάζεσλ, κε νξηδφληηεο δξάζεηο θαη 

δξάζεηο αλά ζέζε). 

6. ρέδην ρξεκαηνδφηεζεο [Υ]. 

7. Τινπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε [Υ]. 

8. χζηεκα δηαθπβέξλεζεο [Υ]. 

 

Ζ κειέηε ζα ζπκπεξηιάβεη θαη ην αλαγθαίν ραξηνγξαθηθφ πιηθφ, πνπ ζα ζπληαρζεί κε 

ηε ρξήζε Γεσγξαθηθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ (GIS). 

 

Β. Πεξηνρή κειέηεο: 

Ζ πεξηνρή κειέηεο είλαη ε εδαθηθή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Αραξλψλ. Οξηζκέλεο 

αλαιχζεηο ησλ θεθ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 2 ζα γίλνπλ ζε επξχηεξεο ρσξηθέο ελφηεηεο. 

 

Γ. Παξαδνηέα θαη Πξνζεζκίεο: 

Ζ κειέηε ζα πεξηιάβεη δχν παξαδνηέα: 

 Πξψην παξαδνηέν: θεθάιαηα 1, 2 θαη 3 (βι. άξζξν 2) 
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 Γεχηεξν παξαδνηέν: θεθάιαηα 1 (επηθαηξνπνηεκέλν), 4 5, 6, 7 θαη 8 

(βι. άξζξν 2).  

 

 

 

Γ. Οκάδα κειέηεο: 

Ζ κειέηε ζα εθπνλεζεί απφ δηεπηζηεκνληθή νκάδα ηνπ «Μειεηεηή» πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηνπο εμήο: 

 Γεκήηξε Οηθνλφκνπ, Καζ. πνιενδνκίαο-ρσξνηαμίαο, επηζηεκνληθφ ππεχζπλν. 

 Κππαξηζζία Ζιία, κεραληθφ ρσξνηαμίαο, πνιενδνκίαο θαη πεξηθεξεηαθήο 

αλάπηπμεο, MSc, 

 Πεξηθιή Πιαηαληά, κεραληθφ ρσξνηαμίαο, πνιενδνκίαο θαη πεξηθεξεηαθήο 

αλάπηπμεο, MSc, 

 ηπιηαλφ Σζαθίξε, αξρηηέθηνλα-πνιενδφκν, 

 Αθξνδίηε Μαθξπγηάλλε, Γξ. νηθνλνκνιφγν. 

 Άιιεο αλαγθαίεο εηδηθφηεηεο ζα πξνζηεζνχλ ζηελ νκάδα κειέηεο αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ, κε επζχλε ηνπ ΜΔΛΔΣΖΣΖ θαη πξνεγνχκελε 

έγθξηζε ηνπ εξγνδφηε. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 ΥΡΟΝΟ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

 

Σν πξψην παξαδνηέν ζα ππνβιεζεί ζηνλ εξγνδφηε κέζα ζε 45 εξγάζηκεο εκέξεο απφ 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Σν δεχηεξν παξαδνηέν ζα ππνβιεζεί κέζα ζε 30 

εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ πξψηνπ παξαδνηένπ. 

 

Παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ απνπεξάησζεο ηεο κειέηεο πέξα απφ ηηο πξνζεζκίεο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζην άξζξν απηφ, δχλαηαη λα ρνξεγεζεί κε απφθαζε ηνπ Δξγνδφηε, εάλ 

θαηά ηελ εθπφλεζή ηεο πξνθχςνπλ θαζπζηεξήζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζηελ 

απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ «Μειεηεηή», θαηά ηελ θξίζε ηνπ Δξγνδφηε. Ζ αίηεζε 

παξάηαζεο πξέπεη λα ππνβάιεηαη κέζα ζηε ζπκβαηηθή πξνζεζκία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζηαδίνπ εθπφλεζεο ηεο κειέηεο. 

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΟΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Ο Πξφεδξνο ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ», αθνχ θέξεη ηε κειέηε ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην, ηελ πξνσζεί γηα έγθξηζε ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, 

ηνπ Γήκνπ Αραξλψλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ 
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Πεξηβάιινληνο. Ο Μειεηεηήο, ππνρξενχηαη λα πξνζαξκφζεη ηε Μειέηε ζηηο ηπρφλ 

παξαηεξήζεηο πνπ ζα δηαηππσζνχλ απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο θνξείο. 

ΑΡΘΡΟ 5 ΑΜΟΗΒΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Ζ ζπλνιηθή ακνηβή ηνπ κειεηεηή γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο (κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%) αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 15.000,00 επξψ. 

Ζ ακνηβή θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθψο ζε πέληε δφζεηο, σο αθνινχζσο: 

 20 % κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 30 % κε ηελ ππνβνιή ηνπ α΄ παξαδνηένπ ηεο κειέηεο. 

 30 % κε ηελ ππνβνιή ηνπ β΄ παξαδνηένπ ηεο κειέηεο. 

 10 % κε ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο. 

 10% κε ηε ζπκκφξθσζε ηεο κειέηεο ζηηο ηπρφλ παξαηεξήζεηο ησλ αξκφδησλ 

θνξέσλ (αλ ε Μειέηε εγθξηζεί ρσξίο παξαηεξήζεηο, ην πνζνζηφ ηεο ακνηβήο 

πνπ θαηαβάιιεηαη κε ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο, απμάλεηαη ζην 20%).  

 

Ο «Μειεηεηήο» ζα εθδίδεη γηα ηελ θαηαβνιή θάζε δφζεο ηα απαηηνχκελα απφ ην 

λφκν παξαζηαηηθά (ηηκνιφγηα ή δειηία παξνρήο ππεξεζηψλ), κέρξη ηνπ χςνπο ηεο 

αληίζηνηρεο ηκεκαηηθήο δφζεο. 

 

Ζ ακνηβή θαηαλέκεηαη σο εμήο κεηαμχ ησλ δχν κειεηεηψλ:  

- Γεκήηξηνο Οηθνλφκνπ: επηά ρηιηάδεο (7.000) επξψ πιένλ Φ.Π.Α. 

- Κππαξηζζίαο Ζιία: νθηψ ρηιηάδεο (8.000) επξψ πιένλ Φ.Π.Α. 

 

 Όιεο νη δαπάλεο γηα ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ κειεηψλ πνπ απνηεινχλ 

αληηθείκελν ηεο παξνχζαο χκβαζεο, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ην «Μειεηεηή». 

ΑΡΘΡΟ 6 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ 

Ο κειεηεηήο κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο κεηαβηβάδεη ζηνλ εξγνδφηε ρσξίο 

επηπιένλ ακνηβή φια ηα πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ην πλεπκαηηθφ 

ηνπ δηθαίσκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2121/1993.  
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ΑΡΘΡΟ 7 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΜΔΛΔΣΖΣΟΤ 

Ο «Μειεηεηήο» αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθπνλήζεη ηελ αλαηηζέκελε κειέηε 

κε ηε δένπζα πξνζνρή θαη επηκέιεηα, θαηά επηζηεκνληθά άξηην ηξφπν θαη ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνζεζκίεο ηεο ζχκβαζεο.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζε θάζε πεξίπησζε παξαβάζεσο 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ «Μειεηεηή». ηελ πεξίπησζε απηή ν εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα 

αλαζέζεη ηε κειέηε ζε άιιν «Μειεηεηή», ή θαη λα καηαηψζεη ηελ εθπφλεζή ηεο. 

ΑΡΘΡΟ 9 ΜΑΣΑΗΩΖ ΛΟΓΩ ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΗΑ 

ε πεξίπησζε επειεχζεσο εμαηξεηηθνχ κε πξνβιέςηκνπ θαη κε απνηξέςηκνπ 

γεγνλφηνο πνπ θαζηζηά αδχλαηε ηελ έλαξμε, πξφνδν ή νινθιήξσζε ηεο κειέηεο, ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ειεπζεξψλνληαη ακνηβαίσο απφ ηηο εθ ηεο ζπκβάζεσο 

απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

ΑΡΘΡΟ 10 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΔΩ 

Όινη νη φξνη ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο θαη ε ηξνπνπνίεζε ή 

ζπκπιήξσζε νπνηνπδήπνηε φξνπ απηήο απνδεηθλχεηαη κφλν εγγξάθσο 

απνθιεηνκέλνπ παληφο άιινπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ.  

ΑΡΘΡΟ 11 ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπλάπηεηαη πξνο φθεινο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ησλ Αραξλψλ θαη 

εληεχζελ ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο, ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο ππάγεηαη ε 

επνπηεία, ν έιεγρνο, ε πξνζηαζία θαη ε αλάδεημε ηνπ ελ ιφγσ ζεάηξνπ. πλεπψο 

γίλεηαη  θαηαλνεηφ ην ελδηαθέξνλ ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη ηνπ Γήκνπ Αραξλψλ.  

ΑΡΘΡΟ 12  ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ – ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ 

Ζ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην θαη ην ππ‟ αξηζκφλ άξζξν 15 ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ». 
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Ο αλάδνρνο θαη ν «Μειεηεηήο» θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα θηιηθήο επίιπζεο 

ηπρφλ δηαθνξάο ζρεηηθήο κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκβάζεσο, ζχκθσλα 

κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεσο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηεο αλσηέξσ πξνζπάζεηαο, αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε ηεο 

δηαθνξάο θαηά ηφπνπ νξίδνληαη ηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. 

ε πίζησζε φισλ ησλ αλσηέξσ ζπλεηάγε ε παξνχζα ζχκβαζε, ε νπνία αθνχ 

αλαγλψζζεθε απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο ππνγξάθεηαη απφ απηνχο ζε έμη αληίηππα, 

απφ ηα νπνία έιαβε απφ έλα έθαζηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

ΔΠΗΜΔΣΡΟ 

Οη ζπκβαιιφκελνη αλαγλσξίδνπλ ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηεο Κίλεζεο Πνιηηψλ 

γηα ηελ αλάδεημε ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ Αραξλψλ «ΔΠΗΚΖΝΗΟΝ», ηφζν ζηε 

ζπγθέληξσζε ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ζεάηξνπ, φζν θαη 

ζηελ πξνψζεζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ζπνπδαίνπ απηνχ κλεκείνπ. 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ: 

 

Γηα ην ΓΗΑΕΩΜΑ: 

 

Γηα ην κειεηεηή: 

ηαχξνο Μπέλνο, πξφεδξνο ηνπ 

ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ 

Οηθνλφκνπ Γεκήηξηνο 

 

 

Κππαξηζζίαο Ζιίαο 
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Δπηζπλαπηόκελν 2
ν
: 

 

ΗΓΗΩΣΗΚΟ ΤΜΦΩΝΖΣΗΚΟ 

ηελ Αζήλα  ζήκεξα 5 Ηαλνπαξίνπ  2016, κεηαμχ: 

 

 Αθελφο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία “ODEON A.E - 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΘΔΑΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ 

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ”, πνπ εδξεχεη ζην 

Υαιάλδξη Αηηηθήο (Λ. Μεζνγείσλ 275), κε Α.Φ.Μ. 094155151 Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ 

Αζελψλ θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ ππνγξάθνληα ην παξφλ θ. Δκκαλνπήι 

Κξεδία θαη ζα απνθαιείηαη απφ ηψξα θαη ζην εμήο “ΔΚΜΗΘΩΣΡΗΑ” θαη 

 Αθεηέξνπ ηνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΕΩΜΑ» πνπ εδξεχεη ζηελ 

Αζήλα (Μπνπκπνπιίλαο 30), κε Α.Φ.Μ.  998191496, Γ.Ο.Τ. Γ΄Αζελψλ θαη 

εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ ππνγξάθνληα ην παξφλ Πξφεδξφ ηνπ θ. ηαχξν 

Μπέλν, θαη ζα απνθαιείηαη απφ ηψξα θαη ζην εμήο “ΜΗΘΩΣΖ”, 

ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαίσο απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

 

1. Ζ ΔΚΜΗΘΩΣΡΗΑ εθκηζζψλεη ζην ΜΗΘΩΣΖ ην θνπαγηέ θαη ηελ αίζνπζα «1» ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ ODEON ΟΠΔΡΑ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα (Αθαδεκίαο 57) γηα ηελ 21
ε
  

Φεβξνπαξίνπ 2016, εκέξα Κπξηαθή, θαη κφλν θαηά ηηο ψξεο απφ 11:00 π.κ έσο 15:00 κ.κ 

πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη εθδήισζε πξνο ηηκήλ ηνπ θαζεγεηή ηεο αξραηνινγίαο θ 

Υαξάιακπνπ Μπνχξα. Ζ είζνδνο γηα ην θνηλφ ζα είλαη δσξεάλ θαη δελ ζα δηαηεζνχλ 

εηζηηήξηα.  

 

2. ηελ σο άλσ αίζνπζα  ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηηο ψξεο απφ 12:00 πκ έσο 14:30 κκ 

πξνο ηηκήλ ηνπ σο άλσ θαζεγεηή πξνβνιή ηνπ ληνθηκαληέξ κε ηίηιν „Υαξάιακπνο 

Μπνχξαο: Ο Άλζξσπνο, ν Δπηζηήκσλ, ν Γάζθαινο» ζε ζθελνζεζία Υαξάιακπνπ Σζφθα, 

ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 56 πεξίπνπ ιεπηψλ.  

 

3. Ζ πξνζέιεπζε ησλ  ζεαηψλ ζην ρψξν ηνπ θνπαγηέ ηνπ σο άλσ θηλεκαηνγξάθνπ ζα 

γίλεηαη κε ηελ επίδεημε πξφζθιεζεο πνπ ζα έρεη ήδε δηαλεκεζεί ζηνπο πξνζεξρνκέλνπο 

ζεαηέο κε επηκέιεηα, επζχλε θαη δαπάλε ηνπ ΜΗΘΩΣΖ,  θαηά ηε ζεηξά πξνζέιεπζήο ηνπο 

θαη κέρξη ηελ πιήξσζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο  εθκηζζσκέλεο αίζνπζαο. 

 

4. Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ε επζχλε ειέγρνπ ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξνζψπσλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζηνλ ρψξν ηνπ θνπαγηέ θαη ηελ εθκηζζσκέλε αίζνπζα θαη ηνπ δηθαηψκαηνο 

εηζφδνπ ηνπο ζε απηά αλήθεη απνθιεηζηηθά ζην ΜΗΘΩΣΖ. Ο ΜΗΘΩΣΖ δειψλεη φηη 

έρεη ελεκεξσζεί γηα ηελ ρσξεηηθφηεηα  ηεο αίζνπζαο θαη ξεηά ζπκθσλεί φηη ζε 
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πεξίπησζε πνπ πιεξσζεί ε λφκηκε ρσξεηηθφηεηά ηεο ζα απαγνξεχεη ηελ είζνδν επηπιένλ 

αηφκσλ ζε απηή. 

5. Με ηε ιήμε ηνπ σο άλσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ν ΜΗΘΩΣΖ ζα απνδψζεη ζηελ 

ΔΚΜΗΘΩΣΡΗΑ ην ρψξν ηνπ θνπαγηέ θαη ηεο εθκηζζσκέλεο αίζνπζαο εληειψο ειεχζεξα 

θαη ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία  απηά παξαιήθζεθαλ, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ακέζσο γηα θηλεκαηνγξαθηθέο πξνβνιέο (εμαηξνπκέλνπ ηνπ 

θαζαξηζκνχ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ  απφ ην ΜΗΘΩΣΖ ρψξσλ, ν νπνίνο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ ΔΚΜΗΘΩΣΡΗΑ). 

 

6. Σν κίζζσκα ηεο αίζνπζαο γηα ηελ σο άλσ ρξήζε νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ  ηεηξαθνζίσλ 

πελήληα (450) επξψ πιένλ Φ.Π.Α., ην νπνίν ζα θαηαβιεζεί απφ ην ΜΗΘΩΣΖ ζε 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε  ΔΚΜΗΘΩΣΡΗΑ ην αξγφηεξν εληφο κίαο 

εβδνκάδαο απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο ελ ιφγσ εθδήισζεο. 

 

7. Ο ΜΗΘΩΣΖ έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επηκέιεηα θαη επζχλε νξγαλψζεσο θαη 

πξαγκαηνπνηήζεσο ηεο σο  άλσ εθδήισζεο θαζψο θαη ηεο σο άλσ πξνβνιήο. 

Όιεο νη πξνο ηνχην απαηηνχκελεο δαπάλεο θαη φιεο νη ζρεηηθέο πξνο ηξίηα θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα πάζεο θχζεσο ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ απνθιεηζηηθψο θαη κφλν ην 

ΜΗΘΩΣΖ. 

 

8. Ο ΜΗΘΩΣΖ έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηεξήζεσο φισλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο σο άλσ πξνβνιήο θνξνινγηθψλ, αζηπλνκηθψλ θαη άιισλ 

δηαηάμεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

 

9. Ρεηά ζπλνκνινγείηαη φηη ε παξνχζα κίζζσζε αλαθέξεηαη κφλν ζηελ αίζνπζα «1» ηνπ 

Κηλεκαηνγξάθνπ θαζψο θαη ζην θνπαγηέ απηνχ. 

 

10.Ζ ΔΚΜΗΘΩΣΡΗΑ ζα δηαηεξήζεη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πξαγκαηνπνηήζεσο 

ηεο σο άλσ εθδήισζεο ην θπιηθείν ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Ρεηά 

ζπκθσλείηαη φηη ηα έζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπιηθείνπ θαηά ην αλσηέξσ 

ρξνληθφ δηάζηεκα ζα αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζηελ ΔΚΜΗΘΩΣΡΗΑ.  

 

11. Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ν ΜΗΘΩΣΖ ζα θάλεη ρξήζε ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ 

εμνπιηζκνχ (νζφλεο, κηθξνθσληθήο εγθαηάζηαζεο), ηνλ νπνίν ε ΔΚΜΗΘΩΣΡΗΑ ζα ηνπ 

δηαζέζεη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο κίζζσζεο. πκθσλείηαη φηη ε ρξήζε ηνπ σο 

άλσ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη απνθιεηζηηθά απφ εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηελ ΔΚΜΗΘΩΣΡΗΑ 

πξφζσπν, ην νπνίν ζα δηαζέηεη επαξθείο γλψζεηο ρεηξηζκνχ ηνπ.  
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12.Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ παξνχζα κίζζσζε δελ πεξηιακβάλεηαη ην δηθαίσκα 

αλαξηήζεσο εκπνξηθψλ δηαθεκίζεσλ. Γηεπθξηλίδεηαη φκσο φηη επηηξέπεηαη ε αλάξηεζε 

δηαθεκίζεσλ πνπ αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εθδήισζεο ζε ζεκεία πνπ  ζα ηχρνπλ ηεο εγθξίζεσο ηεο ΔΚΜΗΘΩΣΡΗΑ. 

 

13.Ρεηά απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε απφ ην ΜΗΘΩΣΖ εληφο ηεο αίζνπζαο ηνπ 

Κηλεκαηνγξάθνπ νπνησλδήπνηε θηλεηψλ θαζηζκάησλ (επηπιένλ ησλ ήδε 

εγθαηεζηεκέλσλ). 

 

14.Ο ΜΗΘΩΣΖ δειψλεη ξεηά φηη δελ ζα πξνβεί ζε αθηζνθφιιεζε εληφο νπνηνπδήπνηε 

Γήκνπ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο ζρεηηθά κε ηελ δηεμαγσγή ηεο ελ ιφγσ εθδήισζεο. ε 

πεξίπησζε πνπ πξνβεί ζηελ ελ ιφγσ αθηζνθφιιεζε, ππνρξενχηαη λα έρεη εθ ησλ 

πξνηέξσλ ιάβεη κε απνθιεηζηηθή επηκέιεηα, επζχλε θαη δαπάλε ηεο ηηο απαξαίηεηεο θαηά 

ην Νφκν άδεηεο θαη λα πξνζθνκίζεη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο παξνχζαο κίζζσζεο ζηελ 

ΔΚΜΗΘΩΣΡΗΑ επηθπξσκέλν αληίγξαθν απηψλ. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ν ΜΗΘΩΣΖ ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ηελ 

ΔΚΜΗΘΩΣΡΗΑ γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία ππνζηεί εθ ηεο ελ ιφγσ παξάβαζεο 

εθ κέξνπο ηνπ ΜΗΘΩΣΖ. 

 

15.Όινη νη φξνη ηνπ παξφληνο είλαη νπζηψδεηο θαη ε παξάβαζε νηνπδήπνηε απφ ηνπο 

φξνπο απηνχο εθ κέξνπο θάπνηνπ απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, παξέρεη ζην άιιν, 

αζξνηζηηθψο ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα θαη λα αμηψζεη ηελ απνθαηάζηαζε 

θάζε ζεηηθήο θαη απνζεηηθήο δεκίαο ηνπ απφ ηελ παξάβαζε θαη πξφσξε ιχζε ηεο 

κηζζσηηθήο ζρέζεο. 

 

16.Ζ ηξνπνπνίεζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηνπ παξφληνο απνδεηθλχεηαη κφλν εγγξάθσο  

απνθιεηνκέλνπ θάζε άιινπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ. 

 

17.Κάζε δηαθσλία θαηά ηελ εξκελεία ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο ζα επηιπζεί θαηαξρήλ κε 

ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, άιισο αξκφδηα ζα είλαη ηα Γηθαζηήξηα 

ηεο Αζήλαο. 

 

ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπλεηάρζε ην παξφλ ην νπνίν έγηλε δεθηφ θαη ππεγξάθε ζε δχν 

(2) φκνηα πξσηφηππα σο αθνινχζσο. 

 

ΟΗ   ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΜΗΘΩΣΡΗΑ                                                             ΓΗΑ ΣΟ ΜΗΘΩΣΖ 

ΔΜΜ. ΚΡΔΕΗΑ                                                                               ΣΑΤΡΟ ΜΠΔΝΟ 
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Δπηζπλαπηόκελν 3
ν
:  

 

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΓΗΑΕΩΜΑ 

 

1. ΑΓΟΡΑ HARDWARE 

 MOTHERBOARD, ΣΗΜΖ 63.43 € 

 CPU: 1 x Μλήκε DDR4 2133 288 pin K2 Unbuffered-DIMM ADATA 

Premier Series 16GB (2x 8GB) AD4U2133W8G15-2 (ADAT.0096), TIMH 

130,60€ 

 ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΚΟ, ΣΗΜΖ 27.42 € 

 ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΖ  Intel Core i3 6100 3.7 GHz Dual Core Socket 1151 47W 

Box (BX80662I36100), ΣΗΜΖ: 138,60€ 

 

2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 

 

 FORMAT  3 ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ / ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ /ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΓΗΚΣΤΟΤ /ΒΑCKUP Δ OUTLOOK/ 

INSTALL OFFICE / INSTALL ANTIVIRUS SYSTEMS/ ΚΑΘΑΡΗΜΟ 

ΔΩΣΔΡΗΚΟ 5 ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ/ ΤΝΓΔΖ ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΟΤ 

ΔΚΣΤΠΩΣΖ ΜΔ ΓΗΚΣΤΟ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ, ΣΗΜΖ 500 ΔΤΡΩ 

 ΑΓΟΡΑ ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ-ΔΚΣΤΠΩΣΖ RICOH SG3110SFNW-

405781, ΣΗΜΖ 218 ΔΤΡΩ 

 ΑΓΟΡΑ ΜΔΛΑΝΗΩΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΚΣΤΠΩΣΖ, ΣΗΜΖ  130 

ΔΤΡΩ 

 

ΤΝΟΛΟ 1207,47  (ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ Φ.Π.Α.) 
 

 

ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΑ 

https://www.eurosupplies.com.gr/?cat=19&subcat=8&product=21245&utm_source=s

kroutz.gr&utm_campaign=Price+Comparison&utm_medium=cpc&utm_content=text

link&utm_term=HP+304A+LaserJet+Dual+Pack+Black+Toner+Cartridge%2C+2x+3

500+Pages%2C+CC530AD 

https://www.eurosupplies.com.gr/?cat=19&subcat=8&product=21245&utm_source=s

kroutz.gr&utm_campaign=Price+Comparison&utm_medium=cpc&utm_content=text

link&utm_term=HP+304A+LaserJet+Dual+Pack+Black+Toner+Cartridge%2C+2x+3

500+Pages%2C+CC530AD 

 

https://www.eurosupplies.com.gr/?cat=19&subcat=8&product=21245&utm_source=skroutz.gr&utm_campaign=Price+Comparison&utm_medium=cpc&utm_content=textlink&utm_term=HP+304A+LaserJet+Dual+Pack+Black+Toner+Cartridge%2C+2x+3500+Pages%2C+CC530AD
https://www.eurosupplies.com.gr/?cat=19&subcat=8&product=21245&utm_source=skroutz.gr&utm_campaign=Price+Comparison&utm_medium=cpc&utm_content=textlink&utm_term=HP+304A+LaserJet+Dual+Pack+Black+Toner+Cartridge%2C+2x+3500+Pages%2C+CC530AD
https://www.eurosupplies.com.gr/?cat=19&subcat=8&product=21245&utm_source=skroutz.gr&utm_campaign=Price+Comparison&utm_medium=cpc&utm_content=textlink&utm_term=HP+304A+LaserJet+Dual+Pack+Black+Toner+Cartridge%2C+2x+3500+Pages%2C+CC530AD
https://www.eurosupplies.com.gr/?cat=19&subcat=8&product=21245&utm_source=skroutz.gr&utm_campaign=Price+Comparison&utm_medium=cpc&utm_content=textlink&utm_term=HP+304A+LaserJet+Dual+Pack+Black+Toner+Cartridge%2C+2x+3500+Pages%2C+CC530AD
https://www.eurosupplies.com.gr/?cat=19&subcat=8&product=21245&utm_source=skroutz.gr&utm_campaign=Price+Comparison&utm_medium=cpc&utm_content=textlink&utm_term=HP+304A+LaserJet+Dual+Pack+Black+Toner+Cartridge%2C+2x+3500+Pages%2C+CC530AD
https://www.eurosupplies.com.gr/?cat=19&subcat=8&product=21245&utm_source=skroutz.gr&utm_campaign=Price+Comparison&utm_medium=cpc&utm_content=textlink&utm_term=HP+304A+LaserJet+Dual+Pack+Black+Toner+Cartridge%2C+2x+3500+Pages%2C+CC530AD
https://www.eurosupplies.com.gr/?cat=19&subcat=8&product=21245&utm_source=skroutz.gr&utm_campaign=Price+Comparison&utm_medium=cpc&utm_content=textlink&utm_term=HP+304A+LaserJet+Dual+Pack+Black+Toner+Cartridge%2C+2x+3500+Pages%2C+CC530AD
https://www.eurosupplies.com.gr/?cat=19&subcat=8&product=21245&utm_source=skroutz.gr&utm_campaign=Price+Comparison&utm_medium=cpc&utm_content=textlink&utm_term=HP+304A+LaserJet+Dual+Pack+Black+Toner+Cartridge%2C+2x+3500+Pages%2C+CC530AD
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Δπηζπλαπηόκελν 4
ν
: Οηθνλνκηθφο απνινγηζκφο 


