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ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ 

ΩΜΑΣΔΗΟΤ «ΓΗΑΕΩΜΑ» 

 

Σξίηε 24 Ηαλνπαξίνπ 2017 

 

ήκεξα, Σξίηε 24 Ηαλνπαξίνπ 2017, ζην επί ηεο νδνύ Μπνπκπνπιίλαο 30 γξαθείν ηνπ 

σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», έγηλε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 

Παξόληεο ήζαλ νη θ.θ.: 

ηαύξνο Μπέλνο, πξόεδξνο,  

Πέηξνο Θέκειεο, αληηπξόεδξνο, 

Βαζίιεο Λακπξηλνπδάθεο, γεληθόο γξακκαηέαο, 

Γηώξγνο Κνπξνππόο, ηακίαο, 

Κσλ/λνο Μπνιέηεο, κέινο,  

Παλαγηώηεο Νηαήο, κέινο, 

Γεσξγία Μαλσινπνύινπ, κέινο, 

Άξηεκηο Σζνιάθε, αλαπιεξσκαηηθό κέινο, 

Νέδαο Κσλζηαληίλνο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

 

Σε ζπλεδξίαζε παξαθνινύζεζαλ, επίζεο, νη θ.θ. Ησάλλεο Μαξηόιεο θαη Βαζίιεο 

Μαπξηδόγινπ, κέιε ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», 

Γηώξγνο θεπαζηαλόο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, Άλλα 

Καξαπαλαγηώηνπ, Έθνξνο Αξραηνηήησλ Αξθαδίαο, ηξαηήο Παπιίδεο, αξρηηέθησλ –

κεραληθόο, Γηώξγνο Καζηνύκεο, πξόεδξνο ηνπ Οξρνκελνύ Αξθαδίαο, Ησάλλεο 

Εεξίλεο, εκπεηξνγλώκσλ ζε ζέκαηα αλάπηπμεο θαη επξσπατθώλ πόξσλ θαη κέινο ηνπ 

σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», Μπέηηπ Υαηδεληθνιάνπ, εκπεηξνγλώκσλ ζε ζέκαηα 

ηνπξηζκνύ θαη κέινο ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», Μίρα Μαξία, πξόεδξνο ηεο 

Κίλεζεο Πνιηηώλ «ΔΠΗΚΖΝΗΟΝ» θαη επίηηκν κέινο ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», 

Σέηε Υαηδεληθνιάνπ, ηζηνξηθόο, ηέσο ζηέιερνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη 

κέινο ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», Γηώξγνο Μπηληάξεο, πνιηηηθόο – κεραληθόο θαη 

Αλδξέαο Πνηεξηάδεο, ινγηζηήο ηνπ σκαηείνπ. 

 

Μεηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ αθνινύζεζε ε θαζηεξσκέλε θνπή 

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

αληηζηνηρνύζε ζην πνζό ησλ 1.000 επξώ θέξδηζε  ε θα Άξηεκηο Σζνιάθε, 

αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνπ πκβνπιίνπ,  ε νπνία επηζπκεί λα δηαζέζεη ην πνζό γηα 

ηελ ελίζρπζε ηνπ θνπκπαξά ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Μαξώλεηαο. 
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1. Παξνπζίαζε ηεο αλαζεσξεκέλεο κειέηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ 

αξραίνπ ζεάηξνπ Οξρνκελνύ Αξθαδίαο από ηνλ αξρηηέθηνλα-

κεραληθό, θ. ηξαηή Παπιίδε. Παξαιαβή ηεο κειέηεο από ην Γ.. 

 

Ο θ. Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε, όηη ζε ζπλέρεηα ηεο απηνςίαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην αξραίν ζέαηξν Οξρνκελνύ Αξθαδίαο από ηνπο θ.θ. Άλλα 

Καξαπαλαγηώηνπ, Έθνξν Αξραηνηήησλ Αξθαδίαο, Βαζίιε Λακπξηλνπδάθε, γεληθό 

γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ, Κσλζηαληίλν Μπνιέηε, κέινο ηνπ πκβνπιίνπ θαη 

ηξαηή Παπιίδε, αξρηηέθηνλα-κεραληθό, αλαζεσξήζεθε ε αξρηθή κειέηε πνπ είρε 

εθπνλεζεί, κε αληηθείκελν ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ Αξραίνπ ζεάηξνπ Οξρνκελνύ 

Αξθαδίαο. 

 

Δλ ζπλερεία ν θ. Μπέλνο έδσζε ην ιόγν ζην κειεηεηή, θ. ηξαηή Παπιίδε, γηα λα 

παξνπζηάζεη ηελ αλαζεσξεκέλε κειέηε, ν νπνίνο αλέθεξε πεξίπνπ ηα εμήο: 

 

« Η αξραία πόιε ηνπ Οξρνκελνύ Αξθαδίαο βξίζθεηαη ζε κηα γεσγξαθηθή έμαξζε ηεο 

Οξρνκεληθήο  πεδηάδαο ζε πςόκεηξν 800 κ., ράξηλ ζηελ ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο έρεη ηελ 

δπλαηόηεηα ειέγρνπ όινπ ηνπ θάκπνπ.  

 

Τν Θέαηξν βξίζθεηαη ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο αξραίαο πόιεο. Πξόθεηηαη γηα έλα 

ζεκαληηθό κλεκείν θαη ηνπόζεκν γηα ηελ αξραία πόιε, από ηελ νπνία ζώδνληαη 

ειάρηζηα  κλεκεία. Η ζπζηεκαηηθή αξραηνινγηθή έξεπλα ζην ρώξν άξρηζε ππό ηελ 

αηγίδα ηεο Γαιιηθήο Αξραηνινγηθήο Σρνιήο ην 1913 από ηνπο G. Blum θαη A. Plassart.  

 

Τν ζέαηξν θαηαζθεπάζηεθε ζην θπζηθό πξαλέο κε ηελ θαηάιιειε δηακόξθσζε ηνπ 

εδάθνπο. Η βόξεηα πιεπξά ηνπ ζεάηξνπ, είλαη δηακνξθσκέλε θπξίσο πάλσ ζην θπζηθό 

βξάρν, αληίζεηα κε ηελ λόηηα πνπ ελ κέξεη εδξάδνληαλ ζε επηρώζεηο. Σηα αλαηνιηθά ηνπ 

Θεάηξνπ αλαπηύζζεηαη ην πξνζθήλην θαη ε ζθελή, κε θόλην ηελ παλνξακηθή ζέα πξνο 

ηελ εύθνξε πεδηάδα ηνπ Οξρνκελνύ θαη ηεο Καλδήιαο. 

 

Η ηξίθεληξε ράξαμε ηνπ θνίινπ είλαη ε ηππηθή πεηαιόζρεκε ράξαμε ησλ αξραίσλ 

ειιεληθώλ ζεάηξσλ: ην θεληξηθό ηκήκα ηνπ θνίινπ ζηηο πξνεδξίεο είλαη έλα εκηθύθιην 

αθηίλαο πεξίπνπ 8.45κ. θαη ην λόηην αθξαίν ηκήκα ηνπ είλαη ηόμν θύθινπ ζρεδόλ 

δηπιάζηαο αθηίλαο (17.17 κ.).  

 

Τν βόξεην, όκσο, ηκήκα ηνπ θνίινπ μεθεύγεη από ην πεηαινεηδέο ζρήκα ηνπ θαη 

δηακνξθώλεηαη αθνινπζώληαο ην θπζηθό πξαλέο. Τν θνίιν απνηειείηαη από έμη 

θεξθίδεο, ελώ δηαηεξνύληαη έσο θαη 11 ζεηξέο εδσιίσλ. Τν πιάηνο ηεο θάζε ζεηξάο 

θπκαίλεηαη από 80 εθ. έσο 85 εθ. Απνηεινύληαη έκπξνζζελ από ηα εδώιηα, πιάηνπο 50 

εθ πεξίπνπ, ελώ όπηζζελ ν ειεύζεξνο δηαζέζηκνο ρώξνο δηαηίζεηαη γηα ηε δηέιεπζε ησλ 

ζεαηώλ. Απνπζηάδεη, ινηπόλ, από ηα εδώιηα, ε παξνπζία ελόο ππνπνδίνπ, ελώ ε όδεπζε 

ησλ ζεαηώλ γίλεηαη  θαηεπζείαλ πάλσ ζην θπζηθό έδαθνο.  
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Από ηηο βαζκίδεο ησλ θιηκάθσλ ηεο νη θεληξηθέο θιίκαθεο δηαηεξνύλ κνλάρα ην 

κεγαιύηεξν αξηζκό. Κάζε βαζκίδα απνηειείηαη από κηα ή δπν ιηζόπιαθεο 

ηξαπεδνεηδνύο ζρήκαηνο, νη νπνίεο εθαξκόδνπλ ζηηο πιεπξέο ώζεσο ησλ εδσιίσλ. Σην 

θάησ όξην ηνπ θνίινπ μερσξίδεη ε καξκάξηλε πξνεδξία.  

 

Τα εδώιηα ηνπ θνίινπ ρσξίδνληαη ζε δπν ηύπνπο. Ο πξώηνο ηύπνο αλήθεη ζηα εδώιηα 

ηεο 1εο ζεηξάο. Δίλαη κνλνιηζηθά θαηαζθεπαζκέλα από ηνπηθό αζβεζηόιηζν θαη νη 

επηθάλεηέο ηνπο είλαη ιαμεπκέλεο αδξά κε ην βειόλη. Η άλσ έδξα ησλ εδσιίσλ ηεο 1
εο 

ζεηξάο ιεηηνπξγεί αθελόο σο θάζηζκα θαη αθεηέξνπ σο ππνπόδην ηεο δεύηεξεο θαη 

πιάθα δηαδξόκνπ γηα ηνπο ζεαηέο.  

 

Σηε δεύηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα εδώιηα από ηε δεύηεξε ζεηξά θαη πάλσ. Η απιή 

δηαηνκή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εδσιίσλ απνζθνπεί ζηελ εύθνιε θαη νηθνλνκηθή 

θαηαζθεπή ηνπο. Η άλσ έδξα ηνπο απνηειείηαη από αλεμάξηεηε ιηζόπιαθα, ε νπνία ζηα 

άθξα ηεο εδξάδνληαλ ζε θξαηεπηέο από νκόπαρεο ιηζόπιαθεο πεξίπνπ 0.25 εθ θαη ζην 

θπζηθό βξάρν πνπ ήηαλ θαηάιιεια δηακνξθσκέλνο.  

 

Οη πξώηεο ζεηξέο ηεο βόξεηαο πιεπξάο ηνπ ζεάηξνπ, είλαη δηακνξθσκέλεο θπξίσο πάλσ 

ζην θπζηθό βξάρν, αληίζεηα κε ηηο λόηηεο πνπ ελ κέξεη εδξάδνληαλ ζε ζεκέιην πνπ 

απνηεινύληαλ από  ελ μεξώ ιηζνδνκή. Οη ζπγθεθξηκέλεο ιηζνδνκέο ήηαλ ζρεδηαζκέλεο 

λα είλαη αζέαηεο πίζσ από ηηο ζέζεηο ησλ καξκάξηλσλ πξνεδξηώλ.   

 

Σε αθηίλα 30 πεξίπνπ κέηξσλ, ίρλε ηζρπξνύ αλαιεκκαηηθνύ ηνίρνπο καξηπξνύλ ην άλσ 

όξην  ηνπ θνίινπ. Σην ζεκείν απηό δηακνξθώλεηαη θαη ην δηάδσκα ηνπ ζεάηξνπ.        

 

Η λνεηή λόηηα πξνέθηαζε ηνπ αλαιήκκαηνο ζπλαληάηαη κε κεγάιν αγσγό όκβξησλ 

πδάησλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο αγσγόο κε θαηεύζπλζε αλαηνιή-δύζε απνηειεί ην λόηην όξην 

ηνπ θνίινπ ηνπ ζεάηξνπ. Σην αλαηνιηθό, ινηπόλ, πέξαο ηνπ ζπλαληάηαη ζην κέζνλ ηεο 

λόηηαο παξόδνπ, κε αγσγό πνπ δηέξρεηαη από ηελ νξρήζηξα. Οη δπν αγσγνί ελώλνληαη 

θαη θαηαιήγνπλ ζηελ λόηηα πιεπξά ηεο ζθελήο.  

 

Φαξαθηεξηζηηθό ζεκείν ηνπ ζεάηξνπ είλαη ε παξνπζία ζηε βόξεηα πιεπξά ηεο 

νξρήζηξαο ελόο θξέαηνο θαη ελόο ηξίηνπ αξξάβδσηνπ θίνλα, από ηνλ νπνίν ζήκεξα 

ζώδνληαη  in situ ε βαξηά νξζνγώληα ιηζόπιηλζνο έδξαζήο ηνπ θαη ν πξώηνο ζθόλδπινο 

ηνπ.  

 

Παξαηεξνύκε, επίζεο, όηη κπξνζηά από ηε βόξεηα θεξθίδα ηνπ ζεάηξνπ απνπζίαδαλ νη 

πξνεδξίεο, ελώ αληί απηώλ ππάξρεη ηζρπξόο αλαιεκκαηηθόο ηνίρνο  πνπ νξηνζεηεί ηελ 

νξρήζηξα. Οη ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπέο  απνηεινύλ βαζηθό ζηνηρείν ηνπ ζρεδηαζκνύ 

ηνπ ζεάηξνπ, θαζώο ε ιηζόπιηλζνο έδξαζεο ηνπ θίνλα απνηειεί έλα από ηα ηξία θέληξα 

ράξαμεο ηεο νξρήζηξαο. 

 

Οη αλαιεκκαηηθνί ηνίρνη ησλ παξόδσλ είλαη δνκεκέλνη κε ην πνιπγσληθό ζύζηεκα  

Σώδνληαη ζε ρακειό ύςνο. Η ζηέςε ηνπο είλαη αλώκαιε ιόγσ ηεο θαηάπησζεο ησλ 



 

4 
 

αλώηεξσλ ζεηξώλ θαη ηεο θζνξάο ηνπ ππξήλα. Σην ρώξν ηνπ δηαδξόκνπ ησλ παξόδσλ 

δελ έρεη νινθιεξσζεί ε αλαζθαθή.  

 

Από ην ζθεληθό νηθνδόκεκα ζώδεηαη ν ζηπινβάηεο ηνπ πξνζθελίνπ θαη νη ηνίρνη ηεο 

ζθελήο. Τν πξνζθήλην κε κήθνο 13,30 κ. είλαη ηζνζηαζκέο κε ηελ νξρήζηξα, ελώ 

βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 3 κ. κπξνζηά από ην ζθεληθό νηθνδόκεκα.     

 

Η ζθελή ηνπ ζεάηξνπ ζώδεηαη 3.00 κ θάησ από ην επίπεδν ηεο νξρήζηξαο. Λόγσ ηεο 

κεγάιεο πςνκεηξηθήο δηαθνξάο από ηελ νξρήζηξα ην πάρνο ησλ ηνίρσλ ηεο είλαη 

πεξίπνπ ζην 1 κ.  

 

Σπλεηδεηνπνηνύκε όηη  ε δηαβξσηηθή δξάζε ησλ λεξώλ ηεο βξνρήο, ε αλάπηπμε ηεο 

άλαξρεο βιάζηεζεο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ιηζνζεξία ησλ αξρηηεθηνληθώλ κειώλ ηνπ 

έρνπλ νδεγήζεη  ην κλεκείν ζε ζηαηηθή αλεπάξθεηα. Η αξπαγή ινηπόλ ηεο πξώηεο 

ζεηξάο ησλ πξνεδξηώλ θαη ηεο δεύηεξεο ησλ εδσιίσλ ηνπ πξώηνπ ηύπνπ ζε ζπλδπαζκό 

κε ηε απνζάζξσζε ηνπ ζεκειίνπ ησλ πξώησλ ζεηξώλ νδήγεζε ζε δνκηθή 

απνδηνξγάλσζε ηνπ θνίινπ.  

 

Σήκεξα κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα από ηα δεδνκέλα ηεο αξραηνινγηθήο ηεθκεξίσζεο 

θαη ηελ αξρηηεθηνληθή απνηύπσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζε θιίκαθα 1/20,  πξνθύπηεη ε δπλαηόηεηα απνθαηάζηαζεο ηνπ ζεάηξνπ. Μηα γεληθή, 

όκσο, πξόηαζε αλαπαξάζηαζεο ηεο αξρηθήο κνξθήο ηνπ ζεάηξνπ ζα είρε πνιιέο 

πηζαλόηεηεο απνθιίζεσλ, αθνύ ε αλαζθαθηθή έξεπλα έρεη ζπλέρεηα. 

 

Πξνηείλεηαη, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ όκβξησλ πδάησλ, κεηά ηελ αλάδεημε ηνπ 

πεξηκεηξηθνύ αλαιήκκαηνο, ε θαηαζθεπή αλνηρηνύ αγσγνύ πνπ ζα ζπιιέγεη ηα όκβξηα 

ύδαηα θαη ζα ηα κεηαθέξεη καθξηά από ην θνίιν, ηελ νξρήζηξα θαη ηε ζθελή. 

 

Ταπηνρξόλσο θαη, εθόζνλ κεηά ηελ αξραηνινγηθή έξεπλα δε βξεζνύλ επαξθή 

αξρηηεθηνληθά κέιε γηα ηελ ζπλέρεηα ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ θνίινπ, πξνηείλεηαη ζην 

πέξαο ησλ εδσιίσλ ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ε ηνπνζέηεζε ελόο δεύηεξνπ αγσγνύ 

γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ απνξξνή ησλ όκβξησλ πδάησλ ηνπ θνίινπ. Η απνθαηάζηαζε ηνπ 

θνίινπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ αλάηαμε ησλ δηαηεξνύκελσλ ζεηξώλ εδσιίσλ ησλ 

θεξθίδσλ Ι-IV. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ ελδηάκεζσλ θελώλ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ λέα 

κέιε.  

 

Σε όζνπο ιίζνπο ζεκειίσλ δελ πξνβιέπεηαη αλάηαμε, αιιά έρεη δηαπηζησζεί ππνζθαθή 

ηνπ ζεκειίνπ ζα γίλεη θαζαξηζκόο ηνπ θαη ππνζεκειίσζε. Η δηακόξθσζε ηεο ππόβαζεο 

εδσιίσλ θαη ησλ βαζκίδσλ ζα γίλεη ηνπηθά κε κηθξήο θιίκαθαο θαηαζθεπέο από 

αξγνιηζνδνκή κεηά από επίπαζή ηνπο, ώζηε λα πξνζνκνηώλνπλ ην θπζηθό βξάρν πάλσ 

ζηνλ νπνίν εδξάδνληαλ νη πιάθεο ησλ εδσιίσλ. 

 

Σηνλ αλαιεκκαηηθό ηνίρν ηεο λόηηαο παξόδνπ είλαη αλαγθαία ε πξνζζήθε 

πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ ιηζνπιίλζσλ από λέν πιηθό. Η επηθάλεηα ηνπ λένπ πιηθνύ ζα 
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εθηείλεηαη έσο ην ύςνο ησλ πξώησλ ζεηξώλ εδσιίσλ πνπ πξνηείλεηαη λα 

αλαζηεισζνύλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αξραηνινγηθήο έξεπλαο ησλ αλαιεκκάησλ 

ησλ παξόδσλ, θαζώο θαη ηνπ πεξηκεηξηθνύ αλαιήκκαηνο ηνπ θνίινπ, ζα δηεξεπλεζεί ε 

δπλαηόηεηα αλαζηήισζήο ηνπο από ηελ πνζόηεηα ηνπ απνθαιπθζέληνο νηθνδνκηθνύ 

πιηθνύ.   

 

Σην αλαηνιηθό πέξαο ηνπ δαπέδνπ ηεο νξρήζηξαο θαη πιεζίνλ ηεο ζθελήο πξνηείλεηαη 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζθεληθνύ νηθνδνκήκαηνο ε ηνπνζέηεζε δηάηξεηνπ αγσγνύ από 

PVC κε ηελ θαηάιιειε θιίζε γηα ηελ απνξξνή ησλ όκβξησλ πδάησλ.   

 

Σπγρξόλσο, ζα απνθαηαζηαζνύλ νη αλαιεκκαηηθνί ηνίρνη ηνπ ζθεληθνύ νηθνδνκήκαηνο  

κε εξγαζίεο ζηεξέσζεο θαη ζπκπιήξσζεο, όρη κεγαιύηεξεο ησλ 80 εθ., ώζηε λα 

θαηαζηνύλ εκθαλείο θαη λα απνθηήζνπλ ηελ απαηηνύκελε ππόζηαζε γηα ηζόξξνπε 

παξνπζία ζην κλεκείν». 

 

Δλ ζπλερεία, ην ιόγν έιαβε ε θα Άλλα Καξαπαλαγηώηνπ, ε νπνία αξρηθά 

επραξίζηεζε ην «ΓΗΑΕΩΜΑ» θαη ην κειεηεηή, θ. Παπιίδε, γηα ηε ζπκβνιή ηνπο 

ζηελ απνθαηάζηαζε απηνύ ηνπ ζπνπδαίνπ ζεάηξνπ. Έπεηηα, ελεκέξσζε ηα κέιε όηη 

απαηηείηαη ε πεξαηηέξσ αλαζθαθηθή δηεξεύλεζε ηνπ κλεκείνπ.  

 

ην ζεκείν απηό, ν θ. Λακπξηλνπδάθεο ζπκθώλεζε κε ηελ αλαγθαηόηεηα ζπλέρηζεο 

ησλ αλαζθαθώλ ζην κλεκείν, ζπκπιήξσζε δε όηη κε απηόλ ηνλ ηξόπν είλαη πηζαλόλ 

λα απνθαιπθζνύλ θαη ίρλε ππνβάζεσλ θαη άιισλ εδσιίσλ. 

 

Ακέζσο κεηά, ν θ. Κσλζηαληίλνο Μπνιέηεο πξόζζεζε όηη ππάξρεη αηζζεηηθό 

πξόβιεκα κε ηελ πξνηεηλόκελε απνθαηάζηαζε ηνπ κλεκείνπ, θαζώο απνθαζίζηαηαη 

κόλν ην κηζό ηκήκα ηνπ ζεάηξνπ θαη ζπλεπώο ε εηθόλα ηνπ ζα είλαη παξαπιαλεηηθή. 

Δπίζεο, πξόηεηλε ν λένο αγσγόο πνπ πξνζηίζεηαη από ην κειεηεηή λα κελ είλαη 

νξαηόο.  

 

ην ζεκείν απηό, ε θα Καξαπαλαγηώηνπ απάληεζε όηη είρε ζπκθσλεζεί κε ην 

κειεηεηή ε απνθαηάζηαζε κόλν ησλ πθηζηάκελσλ ζεηξώλ εδσιίσλ. Δπίζεο, 

πξόζζεζε όηη, κεηά ην πέξαο ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ κλεκείνπ, ζα ηνπνζεηεζεί κηα 

καθέηα πνπ ζα δείρλεη ηελ αξρηθή εηθόλα ηνπ κλεκείνπ.   

 

Δπίζεο, ν θ. Λακπξηλνπδάθεο πξόζζεζε όηη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ππόινηπνπ 

ηκήκαηνο ηνπ θνίινπ πξέπεη λα γίλεη, κόιηο νινθιεξσζεί ε αλαζθαθή ηνπ κλεκείνπ. 

ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ν θ. Μπνιέηεο πξόηεηλε ε παξαπάλσ κειέηε λα ζεσξείηαη 

σο ε Α΄ θάζε απνθαηάζηαζεο ηνπ κλεκείνπ. 

 

Ακέζσο κεηά, ην ιόγν έιαβε ν θ. Πέηξνο Θέκειεο, ν νπνίνο ζπλέζηεζε λα κε 

ρξεζηκνπνηεζεί λέν πιηθό θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ κλεκείνπ. Δπίζεο, 

ζπκπιήξσζε όηη νη ιίζνη ηνπ κλεκείνπ έρνπλ αθαηξεζεί ιόγσ ιηζνζεξίαο θαη όηη δε 

ζα βξεζνύλ αξραία κέιε θαηά ηε λέα αλαζθαθή ηνπ κλεκείνπ. πλεπώο, πξόηεηλε λα 
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γίλεη ε δηακόξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηνπ κλεκείνπ, ε θαηάρσζε ησλ 

αλαζθαθηθώλ ηνκώλ, ε απνθαηάζηαζε ηεο γεσκεηξίαο θαη ηεο αξρηθήο ράξαμεο ηνπ 

κλεκείνπ, κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θιηκάθσλ θαη ηελ θαηάιιειε θύηεπζε ηνπ 

θνίινπ. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά από ζπδήηεζε, απνθάζηζαλ νκόθσλα: 

Α) ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο κειέηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ 

Οξρνκελνύ Αξθαδίαο, 

Β) ηελ απνζηνιή ηεο κειέηεο πξνο ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Αξθαδίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί γηα ηηο θαηά λόκνλ εγθξίζεηο. 

 

 

2. Δλεκέξσζε από ηνλ πξόεδξν, θ. ηαύξν Μπέλν γηα ηελ έγθξηζε από 

ην Ίδξπκα ηαύξνο Νηάξρνο ηεο αλάζεζεο κειεηώλ απνθαηάζηαζεο 

ηνπ ζηαδίνπ ηεο Νηθόπνιεο. 

 

Ο θ. ηαύξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε όηη νινθιεξώζεθαλ νη δηαβνπιεύζεηο κε 

ην Ίδξπκα ηαύξνο Νηάξρνο θαη όηη πιένλ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ε αλάζεζε ησλ 

κειεηώλ απνθαηάζηαζεο ηνπ ζηαδίνπ ηεο Νηθόπνιεο (1. αξρηηεθηνληθή κειέηε 

απνθαηάζηαζεο, 2. γεσηερληθή κειέηε, 3. αλάιπζε αξραίσλ δνκηθώλ πιηθώλ θαη 

πξόηαζε λέσλ ζπκβαηώλ πιηθώλ θαη θνληακάησλ επέκβαζεο, 4. ηνπνγξαθηθή 

απνηύπσζε θαη εθπόλεζε θηεκαηνινγηθώλ δηαγξακκάησλ ηνπ κλεκείνπ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρώξνπ), όπσο είρε απνθαζηζηεί ζε πξνεγνύκελε ζπλεδξίαζε ηνπ 

πκβνπιίνπ (ππ’ αξηζκόλ 4 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 

«ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ», ε νπνία ειήθζε ζε ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο 22 Ννεκβξίνπ 2016).  

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ εμέθξαζαλ ηελ επαξέζθεηά ηνπο γηα ηελ παξαπάλσ εμέιημε 

θαη εμνπζηνδόηεζαλ ηνλ πξόεδξν λα πξνβεί ζηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ 

ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ. 

 

 

3. Δλεκέξσζε από ηνλ πξόεδξν, θ. ηαύξν Μπέλν γηα ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ Κξήηεο θαη ηνπ σκαηείνπ 

«ΓΗΑΕΩΜΑ» κε αληηθείκελν ηελ αλάδεημε ηεο παιηάο πόιεο ηνπ 

Ζξαθιείνπ θαη ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ηεο Κλσζνύ, θαζώο θαη ηε 

ζύλδεζε ηεο πόιεο κε ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν. Έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνύ 

κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο (πλ. 1). 

 

Ο πξόεδξνο ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», θ. ηαύξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε 

όηη ζηελ πόιε ηνπ Ζξαθιείνπ ζα εθαξκνζηεί, ζην πιαίζην ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 

Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο (Π.Δ.Π.) 2014-2020, Πξόγξακκα Βηώζηκεο Αζηηθήο 

Αλάπηπμεο (Β.Α.Α.), ην νπνίν ζα βειηηώζεη ηηο ζπλζήθεο δσήο θαη δηαθίλεζεο ζηελ 

πόιε θαη ζα αλαδείμεη εληόο απηήο ζεκεία ηδηαίηεξνπ πνιηηηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο.  
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Δλ ζπλερεία, ν θ. Μπέλνο αλέθεξε ζηα κέιε όηη, κεηά ηελ ηειεπηαία επίζθεςε 

θιηκαθίνπ ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» ζηελ Κξήηε, πξνηάζεθε ε ζπλεξγαζία  κεηαμύ ηνπ 

Γήκνπ Ζξαθιείνπ Κξήηεο θαη ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», κε αληηθείκελν ηελ 

αλάδεημε ηεο παιηάο πόιεο ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ηεο 

Κλσζνύ, θαζώο θαη ηε ζύλδεζε ηεο πόιεο κε ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν.  

Ο θ. Μπέλνο ελεκέξσζε, επίζεο, ηα κέιε όηη αλαηέζεθε ζηελ θα Μπέηηπ 

Υαηδεληθνιάνπ, λνκηθό, εκπεηξνγλώκνλα ζε ζέκαηα ηνπξηζκνύ θαη κέινο ηνπ 

σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», λα ζπληάμεη ην κλεκόλην ζπλεξγαζίαο, ην νπνίν θαη ζα 

δηαβηβαζηεί πξνο έγθξηζε θαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην. Ακέζσο κεηά, ν πξόεδξνο 

έδσζε ην ιόγν ζηελ θα Μπέηηπ Υαηδεληθνιάνπ.  

 

Ζ θα Υαηδεληθνιάνπ αλέθεξε όηη πξνηείλεηαη ε ζύλαςε κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο 

κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ Κξήηεο θαη ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ»,  κε ζηόρν 

ηελ επηδίσμε ηεο πεξαηηέξσ πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ηεο 

Κλσζνύ θαη ηεο πεξηνρήο, πνπ ηνλ πεξηβάιιεη, θαζώο θαη ηε ζηελόηεξε ζύλδεζή ηνπ 

κε ηελ πόιε ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ηδηαίηεξα ηελ Παιηά Πόιε.  

 

«Σην πιαίζην ηεο θνηλήο απηήο επηδίσμεο, πξόζζεζε ε θα Υαηδεληθνιάνπ, ην 

“Γηάδσκα” ζα ζπκβάιεη κε ηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνύ ησλ 

παξεκβάζεσλ (πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο, αξραηνινγηθά πάξθα), αιιά θαη ζα κεηαθέξεη, 

κε ηηο ζρεηηθέο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο,  ηελ ηερλνγλσζία, πνπ απέθηεζε ή απνθηά από 

κειέηεο νξγαλσηηθνύ ραξαθηήξα, πνπ έρνπλ αλαηεζεί θαη πινπνηεζεί γηα ηελ Ο.Φ.Δ. 

“Γξόκνο ησλ Αξραίσλ Θεάηξσλ ηεο Ηπείξνπ”.  

 

Σπγθεθξηκέλα ην ζσκαηείν κπνξεί λα ζπκβάιεη κεηαμύ άιισλ ζηηο παξαθάησ κειέηεο: 

• Μειέηε Marketing Plan γηα ηε δεκηνπξγία επώλπκνπ πξντόληνο πνιηηηζηηθνύ 

ηνπξηζκνύ. 

• Μειέηε Υπνβάζξνπ γηα ηα πηζαλνινγνύκελα έζνδα ηεο Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο. 

• Μειέηε “Οξγάλσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηελ Πνιηηηζηηθή 

Γηαδξνκή”. 

• Μειέηε “Χεθηαθή Σηξαηεγηθή γηα ηνλ Πνιηηηζκό, σο Οδεγόο γηα ηε ρξήζε ησλ 

ηερλνινγηώλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο ζην ρώξν ηνπ πνιηηηζκνύ”». 

 

Δλ ζπλερεία, ν θ. Μπέλνο εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπ Γήκνπ 

Ζξαθιείνπ Κξήηεο θαη ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», θαζώο θαη ζύλαςε ζρεηηθνύ 

κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο. ην ζεκείν απηό έζεζε ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ 

ην ζρέδην κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο (πλ. 1). 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά από εθηελή ζπδήηεζε, απνθάζηζαλ νκόθσλα ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ Κξήηεο θαη ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», θαζώο 

θαη ηε ζύλαςε ζρεηηθνύ κλεκνλίνπ. Σέινο, εμνπζηνδόηεζαλ ην πξόεδξν, θ. ηαύξν 

Μπέλν λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

κλεκνλίνπ. 
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4. Δηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, θ. ηαύξνπ Μπέλνπ γηα ηελ απόθηεζε 

πξόζβαζεο ζε ππεξεζίεο ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ κε ηελ Σξάπεδα 

Πεηξαηώο. 

 

Ο πξόεδξνο ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», θ. ηαύξνο Μπέλνο εηζεγήζεθε ζηα κέιε 

ηνπ πκβνπιίνπ ηελ απόθηεζε πξόζβαζεο ζε ππεξεζίεο ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ κε 

ηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο. Δπίζεο, ν θ. Μπέλνο εηζεγήζεθε ζηα κέιε λα 

εμνπζηνδνηήζνπλ ηνλ θ. Κσλζηαληίλν Γηθαίν, κέινο ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ»: 

α) λα ζπγθεληξώζεη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα, 

β) λα ηα θαηαζέζεη ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο γηα έγθξηζε, 

γ) λα ππνγξάςεη γηα ινγαξηαζκό ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ» ηε ζρεηηθή ζύκβαζε. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά από ζπδήηεζε, απνθάζηζαλ νκόθσλα ηελ εθθίλεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ απόθηεζε πξόζβαζεο από ην σκαηείν «ΓΗΑΕΩΜΑ» ζε 

ππεξεζίεο ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο. Σέινο, εμνπζηνδόηεζαλ 

ηνλ θ. Κσλζηαληίλν Γηθαίν: 

α) λα ζπγθεληξώζεη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα, 

β) λα ηα θαηαζέζεη ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο γηα έγθξηζε, 

γ) λα ππνγξάςεη γηα ινγαξηαζκό ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ» ηε ζρεηηθή ζύκβαζε. 

 

 

5. Δηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, θ. ηαύξνπ Μπέλνπ γηα ηε ζύλδεζε ηνπ 

σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ» κε ζύζηεκα ειεθηξνληθώλ πιεξσκώλ 

(P.O.S.) ζηελ Σξάπεδα Αηηηθήο. 

 

Ο θ. ηαύξνο Μπέλνο, θαηόπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε εθπξόζσπν ηεο  

Σξάπεδαο Αηηηθήο, ελεκέξσζε ηα κέιε όηη ην σκαηείν πξέπεη λα δηαηεξεί 

ινγαξηαζκνύο όςεσο θαη όρη ηακηεπηεξίνπ. 

 

Δλ ζπλερεία, ν θ. Μπέλνο εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηελ θαηάξγεζε ησλ 

ινγαξηαζκώλ ηακηεπηεξίνπ πνπ δηαηεξεί κέρξη ζήκεξα ην σκαηείν ζηελ Σξάπεδα 

θαη ην άλνηγκα λέσλ ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ όςεσο. 

 

Δπίζεο, ν θ. Μπέλνο εηζεγήζεθε ζηα κέιε λα εμνπζηνδνηήζνπλ ηνλ θ. Κσλζηαληίλν 

Γηθαίν, κέινο ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ»: 

α) λα ζπγθεληξώζεη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα, 

β) λα ηα θαηαζέζεη ζηελ Σξάπεδα Αηηηθήο γηα έγθξηζε. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά από ζπδήηεζε, ζπκθώλεζαλ νκόθσλα κε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ ινγαξηαζκώλ 
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ηακηεπηεξίνπ θαη ην άλνηγκα λέσλ ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ όςεσο. Σέινο, 

εμνπζηνδόηεζαλ ηνλ θ. Κσλζηαληίλν Γηθαίν: 

α) λα ζπγθεληξώζεη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα, 

β) λα ηα θαηαζέζεη ζηελ Σξάπεδα Αηηηθήο γηα έγθξηζε. 

6. Δηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, θ. ηαύξνπ Μπέλνπ γηα ην άλνηγκα 

ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ όςεσο ζηελ Σξάπεδα Αηηηθήο. 

 

Ο θ. ηαύξνο Μπέλνο, θαηόπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε εθπξόζσπν ηεο  

Σξάπεδαο Αηηηθήο, ελεκέξσζε ηα κέιε όηη ην σκαηείν πξέπεη λα δηαηεξεί 

ινγαξηαζκνύο όςεσο θαη όρη ηακηεπηεξίνπ. 

 

Δλ ζπλερεία, ν θ. Μπέλνο εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηελ θαηάξγεζε ησλ 

ινγαξηαζκώλ ηακηεπηεξίνπ πνπ δηαηεξεί κέρξη ζήκεξα ην σκαηείν ζηελ Σξάπεδα 

θαη ην άλνηγκα λέσλ ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ όςεσο. 

 

Δπίζεο, ν θ. Μπέλνο εηζεγήζεθε ζηα κέιε λα εμνπζηνδνηήζνπλ ηνλ θ. Κσλζηαληίλν 

Γηθαίν, κέινο ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ»: 

α) λα ζπγθεληξώζεη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα, 

β) λα ηα θαηαζέζεη ζηελ Σξάπεδα Αηηηθήο γηα έγθξηζε, 

γ) λα ππνγξάςεη γηα ινγαξηαζκό ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ» ηε ζρεηηθή ζύκβαζε. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά από ζπδήηεζε, ζπκθώλεζαλ νκόθσλα κε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ του πκβνπιίνπ ηελ θαηάξγεζε ησλ ινγαξηαζκώλ 

ηακηεπηεξίνπ θαη ην άλνηγκα λέσλ ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ όςεσο. 

 

Σέινο, εμνπζηνδόηεζαλ ηνλ θ. Κσλζηαληίλν Γηθαίν: 

α) λα ζπγθεληξώζεη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα, 

β) λα ηα θαηαζέζεη ζηελ Σξάπεδα Αηηηθήο γηα έγθξηζε, 

γ) λα ππνγξάςεη γηα ινγαξηαζκό ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ» ηε ζρεηηθή ζύκβαζε. 

 

 

7. Δλεκέξσζε από ην κέινο ηνπ πκβνπιίνπ, θ. Άξηεκε Σζνιάθε γηα ηε 

δηαζεζηκόηεηα θαη ηηο ηηκέο ησλ θαηαιπκάησλ ζηελ Κνκνηελή θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο 10εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ σκαηείνπ 

«ΓΗΑΕΩΜΑ». Έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο πξνζθνξάο. 

 

Σν κέινο ηνπ πκβνπιίνπ, θ. Άξηεκηο Σζνιάθε, ζε ζπλέρεηα ηεο ππ’ αξ. 2 / 22-11-

2016 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ σκαηείνπ, ελεκέξσζε ηα κέιε γηα 

ηε δηαζεζηκόηεηα θαη ηηο ηηκέο ησλ θαηαιπκάησλ ζηελ Κνκνηελή θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο 10εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ».  

 

Ζ θα Σζνιάθε αλέθεξε εηζαγσγηθά όηη ε δηαζεζηκόηεηα ησλ θαηαιπκάησλ θαηά ην 

κήλα επηέκβξε ζηελ Κνκνηελή είλαη πεξηνξηζκέλε, ιόγσ ηεο απμεκέλεο δήηεζήο 

ηνπο από ηνπο θνηηεηέο. «Ψζηόζν, πξόζζεζε ε θα Σζνιάθε, κεηά από αιιεπάιιειεο 
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δηαβνπιεύζεηο, θαηαθέξακε λα εμαζθαιίζνπκε γηα ηα κέιε ηνπ Σσκαηείνπ 174 

δσκάηηα». 

 

Δλ ζπλερεία ε θα Σζνιάθε παξέζεζε ην παξαθάησ ελεκεξσηηθό ζεκείσκα: 

 

A
/A

 

Ό
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κ

α
 

Α
ξ
..

Γ
σ

κ
α

ηί
σ

λ 

Α
π
ό
ζ

ηα
ζ
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 α

π
ό

 

ην
 θ

έλ
ηξ

ν
 

Δ
ζ

ηη
α

ηό
ξ
ην

 

Α
ζ

ηέ
ξ
ηα

 

Α
μη

ν
ι
ό
γε

ζ
ε

 

1 Arcadia Hotel  85 4,9 Klm ΝΑΗ 4 8,2 

2 Chris & Eve Mansion 81 4,5 Klm ΝΑΗ 4 8,2 

3 Achillio Hotel 44 4,5 Klm ΝΑΗ 4 8,4 

4 Ρνδόπε 18 1,7 Klm ΝΑΗ 3 8,4 

5 Olympos Hotel 28 0,2 Klm OXI 3 8,7 

6 Κπξίδεο 67 0,4 Klm OXI 3 8,1 

7 Γεκόθξηηνο 82 0,2 Klm OXI 2 8 

8 Οξθέαο 79 0,1 Klm ΌΥΗ 3 6,4 

9 Anatolia 53 0,1 Klm ΝΑΗ 3 9 

10 Astoria 14 0,1 Klm OXI   7,4 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, αθνύ επραξίζηεζαλ ζεξκά ηελ θα Άξηεκε Σζνιάθε γηα ηε 

ζπκβνιή ηεο ζηε δηνξγάλσζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ σκαηείνπ, εμέθξαζαλ 

ηελ επαξέζθεηά ηνπο γηα ηελ παξαπάλσ εμέιημε.  

 

 

8. Δλεκέξσζε από ηνλ πξόεδξν, θ. ηαύξν Μπέλν γηα ηε δηνξγάλσζε 

από ην Αζιεηηθό σκαηείν «ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ ΚΑΛΑΜΑΣΑ» (ηκήκα 

ζηίβνπ) ππό ηελ αηγίδα ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ» αγώλσλ ζηίβνπ 

ζην αξραίν ζηάδην ηεο Αξραίαο Μεζζήλεο κε ζηόρν ηελ αλαβίσζε ηνπ 

αξραίνπ πεληάζινπ. Έγθξηζε γηα ηελ παξαγσγή από ην σκαηείν 

«ΓΗΑΕΩΜΑ» 400 κπινπδώλ θαη 400 θαπέισλ κε ηνπο ινγνηύπνπο ηνπ 

σκαηείνπ θαη ηεο δηνξγάλσζεο (πλ. 2). 

 

Ο πξόεδξνο ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», θ. ηαύξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε 

όηη ην ηκήκα ζηίβνπ ηνπ Αζιεηηθνύ σκαηείνπ «ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ ΚΑΛΑΜΑΣΑ» 

θαη ε Δθνξεία Αξραηνηήησλ Μεζζελίαο ζα ζπλδηνξγαλώζνπλ ηελ 20
ε
 Μαΐνπ 2017 

αγώλεο ζηίβνπ ζην αξραίν ζηάδην ηεο Αξραίαο Μεζζήλεο, κε ζηόρν ηελ αλαβίσζε 

ηνπ αξραίνπ πεληάζινπ. 

 

Ο θ. Μπέλνο πξόζζεζε, επίζεο, όηη ε θα Σζηάια Παλαγηώηα, θαζεγήηξηα Φπζηθήο 

Αγσγήο, πξνπνλήηξηα ζηίβνπ θαη πξόεδξνο ηνπ αζιεηηθνύ ζσκαηείνπ «Οιπκπηάδα 
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Καιακάηαο» δήηεζε ηελ αηγίδα ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ» ζηε δηνξγάλσζε ηεο 

παξαπάλσ εθδήισζεο, θαζώο θαη ηελ παξαγσγή από ην σκαηείν 400 κπινπδώλ θαη 

400 θαπέισλ κε ηνπο ινγνηύπνπο ηόζν ηνπ σκαηείνπ, όζν θαη ηεο δηνξγάλσζεο. 

 

Σα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ απνθάζηζαλ νκόθσλα: α) ηελ παξαγσγή από ην σκαηείν 

«ΓΗΑΕΩΜΑ» 400 κπινπδώλ θαη 400 θαπέισλ κε ηνπο ινγνηύπνπο ηνπ σκαηείνπ 

θαη ηεο δηνξγάλσζεο, β) ηελ παξνρή ηεο αηγίδαο ηνπ σκαηείνπ ζηελ παξαπάλσ 

δηνξγάλσζε, πνιύ πεξηζζόηεξν δε αθνύ ε παξαπάλσ εθδήισζε απνηειεί 

ζπλδηνξγάλσζε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ θαη ηνπ Αζιεηηθνύ σκαηείνπ 

«ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ ΚΑΛΑΜΑΣΑ». 

 

 

9. Απνδνρή ηεο β΄ δόζεο ηεο ρνξεγίαο ηνπ Ηδξύκαηνο Παύινπ & 

Αιεμάλδξαο Καλειινπνύινπ, ύςνπο 45.000 επξώ πξνο ην σκαηείν 

«ΓΗΑΕΩΜΑ» γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ 

αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Λάξηζαο. 

 

Ο πξόεδξνο ελεκέξσζε ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ όηη ην Ίδξπκα Παύινπ & 

Αιεμάλδξαο Καλειινπνύινπ δηέζεζε πξνο ην σκαηείν «ΓΗΑΕΩΜΑ» ηε Β΄ δόζε 

ηεο ρνξεγίαο, ε νπνία αληηζηνηρεί ζην πνζό ησλ 45.000 επξώ θαη ζα δηαηεζεί γηα ηελ 

εθπόλεζε ηεο κειέηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Λάξηζαο. 

 

Δλ ζπλερεία, ν θνο Μπέλνο εηζεγήζεθε ηελ απνδνρή ηεο παξαπάλσ ρνξεγίαο. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ επραξίζηεζαλ ζεξκά ην Ίδξπκα Παύινπ & Αιεμάλδξαο 

Καλειινπνύινπ γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ ηνπ ζσκαηείνπ. 

 

Σέινο, ηα κέιε εμνπζηνδόηεζαλ ηνλ πξόεδξν λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ απνδνρή ηεο παξαπάλσ ρνξεγίαο. 

 

 

10. Έγθξηζε Οηθνλνκηθνύ Απνινγηζκνύ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2016 (πλ. 3). 

 

Ο θ. Γηώξγνο Κνπξνππόο, ηακίαο ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», εηζεγήζεθε ζηα κέιε 

ηελ έγθξηζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θαη δηαρεηξηζηηθνύ απνινγηζκνύ ηνπ σκαηείνπ έσο ηελ 

31ε Γεθέκβξε ηνπ 2016 (πλ. 3).  

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ελέθξηλαλ νκόθσλα ηνλ νηθνλνκηθό θαη δηαρεηξηζηηθό 

απνινγηζκό έσο ηελ 31ε Γεθέκβξε ηνπ 2016. 

 

 

11. Απνδνρή λέσλ κειώλ: 
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Ο πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηελ έγθξηζε ησλ 

αηηήζεσλ ησλ παξαθάησ θπζηθώλ πξνζώπσλ γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ΓΗΑΕΩΜΑ» 

σο ηαθηηθά θαη αξσγά κέιε: 

 

 θνο Εήζεο  Καθνπιίδεο, ηδησηηθόο ππάιιεινο, σο αξσγό κέινο. 

 θνο Γεκήηξηνο Καξβνύληδεο, θσηνγξάθνο, σο ηαθηηθό κέινο. 

 θνο Νηθόιανο Ληλαξδάηνο, αξραηνιόγνο – μελαγόο, σο ηαθηηθό κέινο. 

 θα Νέιιε Σδάθνπ – Λακπξνπνύινπ, ηδησηηθόο ππάιιεινο, σο ηαθηηθό κέινο. 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από ζπδήηεζε έθαλε νκόθσλα δεθηή ηελ εηζήγεζε 

ηνπ πξνέδξνπ. 

 

 

11. Άιια ζέκαηα πνπ ζα πξνηαζνύλ. 
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Δπηζπλαπηόκελν 1
ν
: 

 

ΜΝΖΜΟΝΗΟ ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

ΜΔΣΑΞΤ 

ΓΖΜΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΩΜΑΣΔΗΟΤ «ΓΗΑΕΩΜΑ» 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ  ΣΖ ΠΑΛΗΑ ΠΟΛΖ ΣΟΤ 

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ  

ΚΑΗ ΣΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟΎ ΥΩΡΟΤ ΣΖ ΚΝΩΟΤ 

 

ην Ζξάθιεην Κξήηεο, ζήκεξα, ………………………..κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ 

Κξήηεο, εθπξνζσπνύκελνπ από ην Γήκαξρν, θ Βαζίιε Λακπξηλό θαη ηνπ κε 

θεξδνζθνπηθνύ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», εθπξνζσπνύκελνπ από ηνλ πξόεδξό ηνπ θ. 

ηαύξν Μπέλν, ππνγξάθεηαη ην παξόλ Μλεκόλην πλεξγαζίαο, κε ζηόρν λα 

επηδηώμνπλ από θνηλνύ ηελ πεξαηηέξσ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ αξραηνινγηθνύ 

ρώξνπ ηεο Κλσζνύ θαη ηεο πεξηνρήο, πνπ ηνλ πεξηβάιιεη, θαζώο θαη ηε ζηελόηεξε 

ζύλδεζή ηνπ κε ηελ πόιε ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ηδηαίηεξα ηελ Παιηά Πόιε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

1. ηελ πόιε ηνπ Ζξαθιείνπ ζα εθαξκνζηεί, ζην πιαίζην ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 

Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο (Π.Δ.Π.) 2014-2020 Πξόγξακκα Βηώζηκεο Αζηηθήο 

Αλάπηπμεο (Β.Α.Α), ην νπνίν ζα βειηηώζεη ηηο ζπλζήθεο δσήο θαη δηαθίλεζεο ζηελ 

πόιε θαη ζα αλαδείμεη εληόο απηήο ζεκεία  ηδηαίηεξνπ πνιηηηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο, 

όπσο π.ρ. ην ελεηηθό ηείρνο, ζην νπνίν ζα πξνζδνζνύλ θαη λέεο πνιηηηζηηθέο θαη 

ηνπξηζηηθέο ρξήζεηο. Καηά ζπλέπεηα, κε όζα έξγα έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί θαη κε 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Β.Α.Α, ε πόιε θαη δε ε Παιηά Πόιε θαη ην 

παξαιηαθό κέησπν, ζα γίλεη, κεηαμύ άιισλ, πνιύ πην ειθπζηηθή γηα ηνλ Σνπξηζκό, νη 

ξνέο ηνπ νπνίνπ ζήκεξα, είηε απιά ηε δηαζρίδνπλ, πξνσζνύκελεο θαη’ επζείαλ ζηελ 

Κλσζό (π.ρ. θξνπαδηέξεο), είηε παξακέλνπλ ειάρηζηα ζ’ απηή πεξηνξηδόκελεο κόλν 

ζηελ επίζθεςε ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν, θη απηό παξά ηελ ύπαξμε ζην Βόξεην 

Άμνλα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο κηαο εμαηξεηηθά αλεπηπγκέλεο ηνπξηζηηθήο δώλεο θαη, 

θαηά ζπλέπεηα, πιήζνπο ηνπξηζηώλ θαζ’ όιε ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν. 

2. Δμάιινπ, ζην ρέδην Οινθιεξσκέλσλ Αζηηθώλ Παξεκβάζεσλ (.Ο.Α.Π.) ηνπ 

Γήκνπ Ζξαθιείνπ, πνπ θαηαιακβάλεη θαη κεγάιν ηκήκα ηνπ εθηόο ηεο θπξίσο πόιεο 

πεξηβάιινληα ρώξν (βι. ζπλεκκέλν ράξηε) δηαηππώλνληαη ηα αθόινπζα:  

«Βαζηθή αλαπηπμηαθή θαηεύζπλζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Πιαηζίνπ Φσξνηαμηθνύ 

Σρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο (ΠΠΦΣΑΑ) ηζρύνληνο αιιά θαη 

αλαζεσξνύκελνπ, γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Ηξαθιείνπ είλαη η ανάδειξή ηηρ ζε 

μηηποπολιηικό κένηπο διαπεπιθεπειακήρ εμβέλειαρ για ηον Μινωικό Πολιηιζμό κε 

άμνλα ηελ έξεπλα – ηερλνινγία θαη ηον πολιηιζμό, θαζώο θαη ηζρπξό θέληξν 

θξνπαδηέξαο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. Σην πιαίζην απηήο ηεο αλαπηπμηαθήο 

θαηεύζπλζεο, ζην ΠΠΦΣΑΑ, αιιά θαη ζηα ζηξαηεγηθά πιαίζηα ρσξηθνύ ζρεδηαζκνύ ζην 

ηνπηθό επίπεδν, ππάξρεη πξόβιεςε γηα ρσξνζεηήζεηο κνλαδηαίσλ ρξήζεσλ γεο 

κεηξνπνιηηηθήο εκβέιεηαο, θαζώο θαη λειηοςπγική ζύνδεζη, δςο μηηποπολιηικών 

πόλων, ηηρ Κνωζού και ηηρ Παλιάρ Πόληρ, πνπ αλαδεηθλύεη ην ηδηαίηεξν 

ραξαθηεξηζηηθό ηεο ζςνύπαπξηρ ζηοισείων από «5+1» πολιηιζμούρ. Σηελ ίδηα ινγηθή 
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πξνβιέπνληαη θαη εθηεηακέλεο αλαπιάζεηο, κε πξνηεξαηόηεηα ζηελ παιηά πόιε, θαζώο 

θαη ζε ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ, κε πεξηβαιινληηθή θαηεύζπλζε. 

Δπίζεο ζηελ ίδηα ινγηθή πξνβιέπεηαη και η ηαςηόσπονη ενίζσςζη ηηρ ζύνδεζηρ ηηρ 

παλιάρ πόληρ και ηηρ Κνωζού, κε ην παξάθηην κέησπν θαη ην ιηκάλη – θόκβν 

θξνπαδηέξαο». 

Όια ηα παξαπάλσ ζα εληζρύζνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Ζξαθιείνπ λα αλαδεηρζεί σο 

πόιε «Αλζεθηηθή», «Έμππλε», κε ηζρπξή «πνιηηηζηηθή θαη ηνπξηζηηθή» 

ηαπηόηεηα. 

3. Καζίζηαηαη, ινηπόλ, αλάγθε λα απμεζεί ε  ηνπξηζηηθή ειθπζηηθόηεηα ηεο πόιεο, 

ηνπ Ζξαθιείνπ θαη λα επηκεθπλζεί ε παξακνλή ησλ ηνπξηζηώλ εληόο απηήο: 

α) αθελόο κε ηε δεκηνπξγία εζσηεξηθά ζηελ πόιε αμηόινγσλ πνιηηηζηηθώλ  

δηαδξνκώλ, πνπ λα πεξηιακβάλνπλ ην ηείρνο θαη ελδηαθέξνληα ηζηνξηθά, πνιηηηζηηθά 

ή θνηλσληθά ζηνηρεία ηεο παιηάο πόιεο (πεδνδξνκήζεηο, Λόηδηα, Κξήλε ησλ 

Λεόλησλ, Άγηνο Σίηνο, ζύγρξνλεο θαηαζθεπέο θαη δξάζεηο, ζύγρξνλε πνιηηηζηηθή 

παξαγσγή, γαζηξνλνκία θαη νίλνο θ.ιπ.)  θαη  

β) κε ηελ θαιύηεξε ζύλδεζή ηεο κε ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν θαη ηελ επξύηεξε πεξηνρή 

ηεο Κλσζνύ, ε νπνία ζα πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί αηζζεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά, κε 

απώηεξν κάιηζηα ζηόρν λα εληαρζεί ν Μηλσηθόο πνιηηηζκόο ζηνλ θαηάινγν ησλ 

κλεκείσλ  Παγθόζκηαο Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. 

4. Σν σκαηείν «Γηάδσκα» ζην πιαίζην ησλ ζθνπώλ ηνπ, επηζπκεί λα ζπκβάιεη ζην 

κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, ζηελ θαηά ηα αλσηέξσ ελίζρπζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη 

ηνπξηζηηθήο ειθπζηηθόηεηαο ηεο πόιεο ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ηελ αύμεζε ηεο 

επηζθεςηκόηεηάο ηεο, θαζώο θαη ζηε ζύλδεζε ηεο Πόιεο Ζξαθιείνπ θαη ηεο Κλσζνύ 

θαη γεληθά ζηελ αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο ηεο Κλσζνύ.  

5. Παξάιιεια, όκσο, ην σκαηείν «Γηάδσκα» έρεη, εθηόο ησλ αλσηέξσ, ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλαζηήισζε ηνπ κεγάινπ ζεάηξνπ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ 

αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ηεο Γόξηπλαο, πνπ ήδε ζα  ππνζηεξίδεηαη ζεκαληηθά  θαη κε 

ηελ πξνζερή έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ κνπζείνπ ηεο Μεζζαξάο. Με Πξνγξακκαηηθή 

ύκβαζε κεηαμύ ΤΠΠΟΑ θαη Πεξηθέξεηαο νινθιεξώλεηαη ε κειέηε ηεο 

αλαζηήισζεο ηνπ ζεάηξνπ, πνπ εθπνλείηαη ππό ηελ επίβιεςε  ηεο νηθείαο Δθνξείαο 

Αξραηνηήησλ, ελώ επηδηώθεηαη ε ζύλδεζε ηνπ ζεάηξνπ κε ηνλ Άγην Σίην.  Σν 

ελδηαθέξνλ απηό ηνπ «Γηαδώκαηνο» ζπλαληηέηαη κε ην ελδηαθέξνλ ηνπ Γήκνπ 

Ζξαθιείνπ λα εληάμεη ηελ λόηηα πεξηνρή ηνπ Γήκνπ ζε κηα επξύηεξε Ο.Υ.Δ. κε ηελ 

ελδνρώξα ηνπ λνκνύ Ζξαθιείνπ γηα νινθιεξσκέλν αλαπηπμηαθό απνηέιεζκα.  

Λακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ, νη δύν θνξείο, πνπ ππνγξάθνπλ ην παξόλ 

ζπκθσλνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

1. Σν σκαηείν «Γηάδσκα» λα ππνζηεξίμεη κε ηηο δπλάκεηο ηνπ ην Γήκν Ζξαθιείνπ 

ζην ζρεδηαζκό ηεο αζηηθήο ηνπξηζηηθήο/πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο εληόο ηεο Πόιεο, πνπ 

ζα απνηειεί κέξνο ηεο Β.Α.Α, θαη λα κειεηήζεη θαη λα πξνηείλεη ηηο αλαγθαίεο 

νξγαλσηηθέο (soft) δξάζεηο  γηα ηελ πξνβνιή θαη θαζηέξσζή ηεο 

2. Δθόζνλ νη πξνβιεπόκελεο από ην .Ο.Α.Π.  αζηηθέο παξεκβάζεηο κεηαμύ πόιεο 

θαη Κλσζνύ θαη πεξί ηελ πεξηνρή ηεο Κλσζνύ, θαζώο θαη εληόο ησλ γεηηνληθώλ 

νηθηζκώλ, δελ πεξηιεθζνύλ ζηελ νξηδόληηα πνιηηηζηηθή δηαδξνκή ηνπ Μηλσηθνύ 

Πνιηηηζκνύ ή/θαη δελ εμαζθαιίζνπλ άιιε ρξεκαηνδόηεζε (πιελ απηήο πνπ ήδε 
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εμαζθάιηζε ν Γήκνο από ίδηνπο πόξνπο), λα επηδηώμνπλ ην ζρεδηαζκό θαη ηελ 

πινπνίεζε κηαο Ο.Υ.Δ. εληόο ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ηεο ζεκεξηλήο 

Πεξηθεξεηαθήο  Δλόηεηαο Ζξαθιείνπ, πνπ λα πεξηιακβάλεη κεηαμύ άιισλ θαη ηηο 

πξνβιεπόκελεο ζην .Ο.Α.Π. αζηηθέο παξεκβάζεηο ζύλδεζεο ηεο Πόιεο κε ηελ 

Κλσζζό, θαη ηα έξγα αλαζηήισζεο ηνπ ζεάηξνπ θαη αλάδεημεο ηνπ αξραηνινγηθνύ 

ρώξνπ ηεο Γόξηπλαο ζε νινθιεξσκέλν Αξραηνινγηθό Πάξθν, αιιά θαη ηηο αλαγθαίεο 

νξγαλσηηθέο δξάζεηο, ώζηε νη δύν πόινη (Κλσζόο θαη Γόξηπλα, ελδερνκέλσο δε πξνο 

εμέηαζε θαη ε Φαηζηόο) λα απνηειέζνπλ κηα επηηπρεκέλε επώλπκε 

πνιηηηζηηθή/ηνπξηζηηθή δηαδξνκή (κάξθεηηλγθ γηα ηε δεκηνπξγία επώλπκνπ 

πνιηηηζηηθνύ πξντόληνο, ζύλδεζεο κε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία, 

ζηνρεπκέλεο θξαηηθέο εληζρύζεηο ζε επηρεηξήζεηο-παξαγσγνύο πξντόλησλ θαη 

ππεξεζηώλ, θαηάξηηζε επηρεηξεκαηηώλ θαη εξγαδνκέλσλ, ςεθηαθή ζηξαηεγηθή  θ.ιπ.). 

3. ην πιαίζην ηεο θνηλήο απηήο επηδίσμεο, ην «Γηάδσκα» λα ζπκβάιεη κε ηηο δηθέο 

ηνπ δπλάκεηο ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνύ ησλ παξεκβάζεσλ (πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο, 

αξραηνινγηθά πάξθα), αιιά θαη λα κεηαθέξεη ζηελ θνηλή πξνζπάζεηα, κε ηηο ζρεηηθέο 

αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο,  ηελ ηερλνγλσζία, πνπ απέθηεζε ή απνθηά από κειέηεο 

νξγαλσηηθνύ ραξαθηήξα, πνπ έρνπλ αλαηεζεί θαη πινπνηεζεί γηα ηελ Ο.Υ.Δ. «Γξόκνο 

ησλ Αξραίσλ Θεάηξσλ ηεο Ηπείξνπ». πγθεθξηκέλα ην «Γηάδσκα» κπνξεί λα 

ζπκβάιεη κεηαμύ άιισλ ζηηο παξαθάησ κειέηεο: 

 Μειέηε Marketing Plan γηα ηε δεκηνπξγία επώλπκνπ πξντόληνο πνιηηηζηηθνύ 

ηνπξηζκνύ. 

 Μειέηε Τπνβάζξνπ γηα ηα πηζαλνινγνύκελα έζνδα ηεο Πνιηηηζηηθήο 

Γηαδξνκήο. 

 Μειέηε «Οξγάλσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηελ Πνιηηηζηηθή 

Γηαδξνκή». 

 Μειέηε «Χεθηαθή Σηξαηεγηθή γηα ηνλ Πνιηηηζκό, σο Οδεγόο γηα ηε ρξήζε ησλ 

ηερλνινγηώλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο ζην ρώξν ηνπ πνιηηηζκνύ».  

 

Τπνγξαθέο 
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Δπηζπλαπηόκελν 2
ν
: pdf Οιπκπηάδα Καιακάηαο 
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Δπηζπλαπηόκελν 3
ν
: νηθνλνκηθνί απνινγηζκνί 

 


