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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 

 

Σήμερα, Τρίτη 16 Ιουλίου 2019, 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, 

Μπολέτης Κωνσταντίνος, μέλος,  

Μανωλοπούλου Γεωργία, μέλος, 

Τσιαβός Πρόδρομος, μέλος, 

Τσολάκη Άρτεμις, μέλος 

 

Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν ακόμη, η κ. Αντωνάκου Δανάη, τακτικό μέλος του 

Διαζώματος και μέλος της επιστημονικής ομάδας του Διαζώματος για το πρόγραμμα 

«Διεθνές Δίκτυο Αρχαίων Θεάτρων», ο κ. Θάνος Πολυμενέας – Λιοντήρης, συνθέτης 

και ερευνητής νέων μέσων και η κ. Βάσια Χατζηγιαννάκη, σκηνοθέτης.  

 

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

την επικύρωση από το Ειρηνοδικείο Αθηνών του νέου καταστατικού του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Έγκριση οικονομικού απολογισμού (έξοδα κατάθεσης, 

πληρωμή πληρεξούσιας δικηγόρου). 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» κ. Σταύρος Μπένος, ενημέρωσε τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου πως ολοκληρώθηκε η επικύρωση από το Ειρηνοδικείο 

Αθηνών του νέου καταστατικού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Πρόσθεσε πως 

πρόκειται για μια μεγάλη στιγμή για την ιστορία του Σωματείου καθώς με την 

τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και συγκεκριμένα των 

άρθρων 3 και 4, επετεύχθη η εναρμόνιση του με την ιστορική, πνευματική και 

βιωματική πορεία του Σωματείου, καθώς και με το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Στα  άρθρα 3 και 4, συμπλήρωσε ο πρόεδρος,  ενθυλακώθηκε η φιλοσοφία 

της ολοκληρωμένης διαχείρισης των μνημείων και των νέων προγραμμάτων, όπως 

είναι οι Πολιτιστικές – Περιβαλλοντικές Διαδρομές και τα Αρχαιολογικά Πάρκα, 

καθώς και η ανάδειξη της πτυχής «κοινό αγαθό» ως αναπόσπαστο μέρος της 

ευρωπαϊκής ταυτότητας του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κ. Διδώ Σταθουλοπούλου, 

πληρεξούσια δικηγόρο του Διαζώματος, η οποία ενημέρωσε τα μέλη για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας τροποποίησης μετά και την δημοσίευση της διάταξης 

απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, τη δημοσίευση στην εφημερίδα Καθημερινή, 

και τη δημοσίευση στο Ταμείο του Δελτίου Νομικών. Επόμενο βήμα, πρόσθεσε η κ. 
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Σταθουλοπούλου, είναι να υποβληθεί ο σχετικός φάκελος στο Τμήμα Πολιτισμού της 

της Δ/νσης Αθλητισμού και Πολιτισμού, της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Ανάπτυξης & 

Κλιματικής αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής. 

Αμέσως μετά ο πρόεδρος του Διαζώματος εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση του 

οικονομικού απολογισμού της τροποποίησης καταστατικού, που περιλαμβάνει τα 

έξοδα κατάθεσης του καταστατικού,  ύψους 588,81 ευρώ, (Συν. 1) καθώς και την αμοιβή 

της πληρεξούσιας δικηγόρου, κ. Σταθουλοπούλου, συνολικού ύψους 1.000 ευρώ, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., δηλαδή 500 ευρώ για κάθε μια από τις δυο αναθέσεις 

τροποποίησης του καταστατικού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» που έχει αναλάβει.  

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από συζήτηση εξέφρασαν την ευαρέσκειά 

τους για την παραπάνω εξέλιξη. Τέλος, τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν τον 

οικονομικό απολογισμό που περιλαμβάνει τα έξοδα κατάθεσης του καταστατικού, 

ύψους 588,81 ευρώ, καθώς και την αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου, κ. 

Σταθουλοπούλου, συνολικού ύψους 1.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 

δηλαδή 500 ευρώ για κάθε μια από τις δυο αναθέσεις τροποποίησης του καταστατικού 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» που έχει αναλάβει. 

Τέλος, τα μέλη του συμβουλίου εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες που αφορούν τις απαραίτητες διαδικασίες για την τροποποίηση 

του καταστατικού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».  

 

2. Ενημέρωση από τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Βασίλη 

Λαμπρινουδάκη: α) για την επιλογή του νέου λογοτύπου της ιστοσελίδας του 

προγράμματος «Διεθνές Δίκτυο Αρχαίων Θεάτρων» και β) συζήτηση και λήψη 

απόφασης για την επιλογή της δομής/συστήματος για την σύνταξη των 

επιστημονικών δελτίων. 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» κ. Σταύρος Μπένος έδωσε το λόγο στον κ. 

Βασίλη Λαμπρινουδάκη, Γενικό Γραμματέα του Διαζώματος και επικεφαλής της 

επιστημονικής ομάδας του προγράμματος «Διεθνές Δίκτυο Αρχαίων Θεάτρων», 

προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη σχετικά με την εξέλιξη που έχει σημειωθεί στο 

πρόγραμμα. 

Αναφορικά με τη λογοτύπηση του προγράμματος, ο Γενικός Γραμματέας του 

Διαζώματος ενημέρωσε τα μέλη ότι προηγήθηκε συνάντηση (02/07/2019) ανάμεσα 

στον κ. Αντώνη Παπαδόπουλο - εκπρόσωπο της ΑΜΚΕ Ματαρόα, στην οποία το Δ.Σ. 

του Διαζώματος ανέθεσε με την υπ’αριθμ. 19/03/2019 απόφασή του την κατασκευή 

και υποστήριξη της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Δ.Δ.Α.Θ. και του σχεδιασμού του 

λογοτύπου – και τα μέλη της ελληνικής επιτροπής του Δ.Δ.Α.Θ.. Μετά από 

παρουσίαση τεσσάρων επιλογών που προετοίμασε η ΑΜΚΕ Ματαρόα, τα μέλη της 

ελληνικής επιστημονικής ομάδας κατέληξαν  στην παρακάτω επιλογή με τις σχετικές 

προτεινόμενες εφαρμογές (βλ. Συν. 2 α). Ο κ. Λαμπρινουδάκης  εισηγήθηκε στα μέλη 

του Δ.Σ.  την παρακάτω πρόταση προκειμένου να την αξιολογήσει και εγκρίνει: 
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η πρόταση που επέλεξε το Δ.Σ. του Διαζώματος (βλ. Συν. 2) 

Ο κ. Λαμπρινουδάκης εξήγησε πως η συγκεκριμένη επιλογή προκρίθηκε διότι τη 

χαρακτηρίζει μια σύγχρονη και minimal αισθητική. Πρόκειται για μια αφαιρετική 

υποδήλωση ημικυκλικής ρωμαϊκής ορχήστρας που αποδίδεται με τρισδιάστατη (3D) 

απεικόνιση. Η γραμματοσειρά είναι μοντέρνα και το γραφικό παραπέμπει στην 

ποικιλομορφία των μνημείων. Τέλος η επιλογή αυτή είναι ταιριαστή αισθητικά με το 

λογότυπο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από συζήτηση ενέκριναν ομόφωνα την 

συγκεκριμένη επιλογή του λογοτύπου με τις παρακάτω αλλαγές: 

• Na επιλεγεί η πρώτη από τις δύο εκδοχές του λογοτύπου, με μαύρη γραμματοσειρά 

σε λευκό φόντο, 

• το γράμμα  «T»  να στοιχηθεί πιο κοντά στην καμπύλη του θεάτρου (κίνηση προς 

αριστερά),  

• το γράμμα «n» από τη λέξη «Νetwork», που προτείνε ο κ. Πέτρος Θέμελης  να 

είναι με μικρογράμματη και επίσης  

• η δεύτερη λέξη («network») να στοιχηθεί κεντρικά κάτω από την 

πρώτη («Theatron») δηλαδή: 

 

Αμέσως μετά, το λόγο έλαβε ο κ. Κωνσταντίνος Μπολέτης, μέλος της επιστημονικής 

ομάδας του Δ.Δ.Α.Θ.. Ο κ. Μπολέτης ενημέρωσε πως ολοκληρώθηκε η διαδικασία για 

τη συμπλήρωση των πεδίων του επιστημονικού δελτίου του Δ.Δ.Α.Θ. Ο κ. Μπολέτης 

είπε πως το δελτίο διακρίνεται σε δυο ενότητες, την πρώτη με τα αντικειμενικά και τη 

δεύτερη με τα υποκειμενικά δεδομένα, που δείχνουν περισσότερο τη συμβολή του 

συντάκτη με πληροφορίες για την πρόσληψη και σύγχρονη χρήση του μνημείου. Στο 

σημείο αυτό έθεσε υπόψη στα μέλη του δικτύου το επιστημονικό δελτίο (Συν. 2 β).  

Μετά από συζήτηση τα μέλη συμφώνησαν ομόφωνα στις εξής αλλαγές/διορθώσεις: 

• Το πεδίο Intellectual - image rights να διορθωθεί σε Intellectual property – 

Image rights, 

• το πεδίο Preserved parts να διορθωθεί σε Surviving parts, 

• το πεδίο Legal Protection - Restrictions – Permitted use να διορθωθεί σε  Legal 

framework - Restrictions – Permitted use. 

Στη συνέχεια ο κ. Μπολέτης αναφέρθηκε στον τρόπο συμπλήρωσης των 

επιστημονικών δελτίων. Είπε συγκεκριμένα πως η εκπρόσωπος του Δ.Δ.Α.Θ. στην 

Ιταλία, κ. Monica Centanni, Καθηγήτρια Ελληνικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Iuav 

της Βενετίας, διευθύντρια του Κέντρου Σπουδών Classic.A και του Επιστημονικού 
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Περιοδικού Engramma, επέλεξε η συμπλήρωση των δελτίων να γίνει στο πλαίσιο 

σεμιναριακού μαθήματος στο Πανεπιστήμιο IUAV, όπου φοιτητές έχουν αναλάβει με 

την καθοδήγησή της να συντάξουν δελτία για τα αρχαία θέατρα της Β. Ιταλίας. Οι 

φοιτητές κατόρθωσαν να φέρουν σε πέρας ακόμη και πλούσια βιβλιογραφία μνημείων, 

όπως η αρένα της Βερόνα. Ο κ. Μπολέτης στη συνέχεια πρότεινε για τη συμπλήρωση 

των ελληνικών δελτίων να επιδιωχθεί συνεργασία με τους επιστήμονες που 

συνεργάζονται ήδη για τη δημιουργία του αποθετηρίου του Διαζώματος, τα οποία και 

θα ενημερώσουν, αλλά επιπλέον να επιδιωχθεί συνεργασία και με κάποιο 

Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας. 

Ο κ. Μπένος, στο σημείο αυτό πήρε το λόγο τονίζοντας πόσο σημαντικό για το όλο 

αυτό εγχείρημα είναι να μη χαθεί η αυθεντικότητα. Πρότεινε να αξιοποιηθούν τα 

επιστημονικά δελτία που ήδη έχουν συντάξει επιστήμονες σε συνεργασία με το 

ΔΙΑΖΩΜΑ και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Διαζώματος, ενώ η συνεργασία 

με Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, θα μπορούσε να έχει επικουρικό ρόλο. Πρόσθεσε ακόμη, 

πως αυτή η στρατηγική είναι σημαντικό να υιοθετηθεί από όλα τα μέλη στο δίκτυο.  

Ο κ. Θέμελης, στη συνέχεια σχολίασε ότι το επιστημονικό δελτίο δείχνει άριστο, 

ωστόσο η συμπλήρωση των πεδίων του είναι απαιτητική και απαιτεί σε βάθος έρευνα 

από επιστήμονες που έχουν γνώση για το μνημείο. 

Ο κ. Λαμπρινουδάκης, πρόσθεσε πως στόχος είναι το επιστημονικό δελτίο να 

καταγράφει όλα τα στοιχεία του αρχαίου θεάτρου και πως  η συμπλήρωση του μπορεί 

να πραγματοποιείται σταδιακά, επομένως σε πρώτη φάση κάποια πεδία περισσότερο 

απαιτητικά μπορούν να παραμένουν είτε κενά, είτε να διορθώνονται όποτε προκύπτουν 

νέα στοιχεία. 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Διαζώματος έθεσε προς συζήτηση το θέμα της 

μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από συζήτηση αποφάσισαν σε πρώτη φάση 

τη συμπλήρωση τριών προτύπων επιστημονικών δελτίων από τους, κ. Λαμπρινουδάκη 

για το Αρχαίο Θεάτρο του Ασκληπιείου της Επιδαύρου, του κ. Θέμελη για το Αρχαίο 

Θέατρο της Αρχαίας Μεσσήνης και του κ. Μπολέτη για το Αρχαίο Θεάτρο του 

Ελευθερέως Διονύσου. 

 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από συζήτηση ενέκριναν ομόφωνα :  

(α) την επιλογή του λογοτύπου που παρουσιάστηκε για το Δ.Δ.Α.Θ. με τις 

προτεινόμενες διορθώσεις και (β) τη συμπλήρωση τριών προτύπων επιστημονικών 

δελτίων από τους, κ. Λαμπρινουδάκη για το Αρχαίο Θεάτρο του Ασκληπιείου της 

Επιδαύρου, του κ. Θέμελη για το Αρχαίο Θέατρο της Αρχαίας Μεσσήνης και του κ. 

Μπολέτη για το Αρχαίο Θεάτρο του Ελευθερέως Διονύσου, που θα σταλούν στη 

συνέχεια στους μελετητές των αρχαίων θεάτρων της χώρας για την έναρξη της 

παραγωγής των επιστημονικών δελτίων. Συμφώνησαν ακόμη, την έγκριση των 

συμπληρωμένων επιστημονικών δελτίων πριν την ανάρτησή τους να αναλάβει, ο κ. 

Μπολέτης. Tέλος, εξουσιοδότησαν τον κ. Λαμπρινουδάκη να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες.  
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3. Ενημέρωση από τον κ. Ευδόκιμο Φρέγκογλου, στέλεχος του Διαζώματος, για την 

ολοκλήρωση επίσκεψης εργασίας στην Ήπειρο στο πλαίσιο υποστήριξης του 

Προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία θέατρα της Ηπείρου» το 

διάστημα από 10 έως 11 Ιουλίου 2019. Έγκριση οικονομικού απολογισμού του 

ταξιδιού. 

 

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

το διάστημα από 10 έως και 11 Ιουλίου 2019, αντιπροσωπεία του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», εκπροσωπούμενη από τους κ.κ. Ευδόκιμο Φρέγκογλου και Νίκο 

Στακιά, πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στην Ήπειρο, στο πλαίσιο υποστήριξης 

του Προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία θέατρα της Ηπείρου» το 

διάστημα από 10 έως 11 Ιουλίου 2019. Πρόσθεσε ακόμη, ότι η αντιπροσωπεία αυτή 

αποτελεί τη δομή υποστήριξης του προγράμματος από πλευράς Διαζώματος και τα 

συμπεράσματα της επίσκεψης είναι πολύ ενθαρρυντικά για την πορεία εξέλιξης του 

προγράμματος. Αμέσως μετά, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Φρέγκογλου. 

 

Ο κ. Φρέγκογλου εξέφρασε στα μέλη την ικανοποίησή του για την πορεία εξέλιξης του 

προγράμματος, καθώς διαπίστωσε στη διάρκεια της επίσκεψής του πως έχει σημειωθεί 

σημαντική πρόοδος στην υλοποίηση των αρχαιολογικών υποδομών, στη σύνδεση της 

διαδρομής με την τοπική επιχειρηματικότητα, καθώς επίσης και στη διακυβέρνηση του 

προγράμματος. Συγκεκριμένα, ο κ. Φρέγκογλου, ενημέρωσε τα μέλη πως με τον κ. 

Στακιά πραγματοποίησαν συνάντηση εργασίας με τον πρόεδρο της δεκαπενταμελούς 

Επιτροπής Παρακολούθησης του Cluster της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων 

Θεάτρων και πρόεδρο του Ιδρύματος Ακτία Νικόπολις, κ. Νίκο Καράμπελα, και στη 

συνέχεια με τα στελέχη της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», του Φορέα Διαχείρισης του 

προγράμματος, τους κ. Τέλη Σταγκίκα και Γεωργία Κιτσάκη.   

 

Ως μείζον θέμα προς επίλυση ο κ. Φρέγκογλου ανέδειξε τη «νομιμοποίηση» των δύο 

παραπάνω στελεχών ως εκπροσώπων/στελεχών του DMMO της Διαδρομής της 

Ηπείρου, καθώς και τη χρηματοδότηση του Φορέα Διαχείρισης του προγράμματος. 

Πρόσθεσε επίσης, πως τα στελέχη είναι άριστα καταρτισμένα και έχουν ζωηρό 

ενδιαφέρον για τη διαχείριση του προγράμματος. Ανέφερε επίσης, ότι ένας ακόμη 

θετικός παράγοντας για τη διαμόρφωση του προγράμματος, είναι η συμμαχία που 

σταδιακά οικοδομείται με εταιρικά μέλη του Σωματείου, όπως ο Σ.Ε.Τ.Ε., η ΝΕΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε. , η Ε.Τ.Ε. και το Ίδρυμα Ι. Λάτση.  

 

Ο κ. Μπένος στη συνέχεια τόνισε την πολυπλοκότητα οικοδόμησης της διοίκησης του 

συγκεκριμένου προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού, καθώς όπως ανέφερε συγκροτείται 

από ετερόκλιτους δικαιούχους και συμμετόχους. Πρόσθεσε ακόμη πως είναι 

σημαντικό να επιτευχθεί αλλαγή νοοτροπιών, ώστε η Περιφέρεια Ηπείρου να 

«προικίσει» το DMMO του προγράμματος με τους απαραίτητους πόρους για την άρτια 

λειτουργία του.  

 

Ο πρόεδρος, ενημέρωσε τα μέλη πως σε ότι αφορά τη δημιουργία του cluster 

επιχειρηματικότητας, υπάρχει ήδη συμμετοχή από 60 επιχειρήσεις, που υπηρετούν 

άριστα τα κριτήρια της ισορροπημένης συμμετοχής γεωγραφικά και θεματικά. Η 
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μεγάλη προτεραιότητα τώρα, τόνισε ο πρόεδρος, είναι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις 

αυτές - που η ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. έχει διαπιστώσει ότι είναι ικανες να τηρήσουν τα 7 

κριτήρια ως προϋποθέση συμμετοχής στο σύμφωνο ποιότητας - να εκπληρώσουν σε 

καθορισμένο χρόνο και τα 7 κριτήρια (Φάση Διακρίβωσης). Το επόμενο βήμα είναι 

να προσληφθεί εξωτερικός πιστοποιητής που θα ελέγχει συνεχώς την τήρηση και των 

7 κριτηρίων  - και στη φάση εισδοχής και στη φάση της λειτουργίας των επιχειρήσεων 

- στα πλαίσια του συμφώνου ποιότητας (Φάση Πιστοποίησης).  Πρόσθεσε ακόμη πως 

είναι κρίσιμο άμεσα τα στελέχη της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. και του DMMO να εκπαιδευτούν 

στη διαχείριση και ενημέρωση της ιστοσελίδας του προγράμματος και πως είναι 

σημαντικό η ομάδα, σε επόμενη χρονική στιγμή, να εμπλουτιστεί με ένα ακόμη 

στέλεχος. Τέλος, ο πρόεδρος τόνισε πως είναι ζωτικής σημασίας να αποκτήσει η 

διαδρομή «συνείδηση λειτουργίας» (ωράρια λειτουργίας, μέσα μαζικής μεταφοράς, 

σύστημα υγείας κ.α.), με προτεραιότητα την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών για τις 

πιο κρίσιμες «λειτουργίες» που έχει ανάγκη ο επισκέπτης της διαδρομής . 

Στο σημείο αυτό, ο κ. Μπένος έθεσε υπόψη των μελών τον οικονομικό απολογισμό 

της επίσκεψης εργασίας των κ.κ Φρέγκογλου και Στακιά στην Ήπειρο, που είναι ο 

ακόλουθος:  

Οικονομικός απολογισμός ταξιδιού στην Ήπειρο, 10 και 11 Ιουλίου 2019 

Ξενοδοχείο 120 ευρώ 

Αυτοκίνητο –

καύσιμα - διόδια 

310 ευρώ 

Διατροφή 60 ευρώ 

Σύνολο  490 ευρώ  

 

Τα μέλη του συμβουλίου μετά από συζήτηση εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για τον 

ικανοποιητικό απολογισμό της επίσκεψης εργασίας των κ.κ. Φρέγκογλου και Στακιά 

στην Ήπειρο. Τέλος, τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν τον οικονομικό απολογισμό 

της επίσκεψης εργασίας στην Ήπειρο, ύψους 490 ευρώ. 

 

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

τον προγραμματισμό επίσκεψης εργασίας στη Θράκη στις 17 Ιουλίου 2019 για την 

υποστήριξη του Προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή Via Egnatia». Έγκριση 

οικονομικού προϋπολογισμού του ταξιδιού. 

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

στις 17 Ιουλίου 2019 έχει προγραμματιστεί επίσκεψη αντιπροσωπείας του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» στη Θράκη, στο πλαίσιο υποστήριξης του προγράμματος  «Πολιτιστική 

Διαδρομή Via Egnatia». 

Ο κ. Μπένος, υπενθύμισε στα μέλη πως η «Πολιτιστική Διαδρομή  Εγνατίας Οδού» 

είναι Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε), που σχεδιάστηκε από 

την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης (Π.Α.Μ.Θ.), στο πλαίσιο του 

Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) 2014-2020 και για την 

οικοδόμησή του έχουν δεσμευτεί συνολικά 55,2 εκ.€.  Πρόσθεσε στη συνέχεια, πως 

σκοπός της επίσκεψης είναι να πραγματοποιηθεί παρουσίαση σε εκπροσώπους του 

Δήμου των μελετών που έχει αναθέσει το ΔΙΑΖΩΜΑ στο πλαίσιο του Μνημονίου 

http://www.diazoma.gr/site-assets/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF-%CE%BC%CE%B5-%CE%A0%CE%91%CE%9C%CE%98.pdf
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Συνεργασίας που έχει υπογράψει με την Π.Α.Μ.Θ., στις 15-1-2018, προκειμένου να 

συμβάλει με την τεχνογνωσία που διαθέτει, στο έργο οικοδόμησης  του προγράμματος 

«Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού – Via Egnatia». 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την ανάθεση των ακόλουθων έργων και μελετών: 

• «Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό, ως Οδηγός για τη χρήση των 

τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο του Πολιτισμού» με 

υπότιτλο «τη δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για την Πολιτιστική 

Διαδρομή της Εγνατίας οδού, τη σχεδίαση τριών προτύπων ιστοσελίδας για 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών για τις 

ψηφιακές εφαρμογές ανάδειξης της Πολιτιστικής Διαδρομής» -  Χ. Χιώτης, 

Μάρτιος 2019 

• «Οργάνωση της συµµετοχής της τοπικής οικονομίας της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΑΜΘ) στην Πολιτιστική Διαδρομή της 

Εγνατίας Οδού», ΕΤΑΜ Α.Ε., Δεκέμβριος 2018 

Στο σημείο αυτό, ο κ. Μπένος έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

τον οικονομικό προϋπολογισμό της επίσκεψης εργασίας στη Θράκη: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ 

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

1.050 ευρώ  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

100 ευρώ  

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 150 ευρώ  

ΣΥΝΟΛΟ 1.300 ΕΥΡΩ 

 

Τα μέλη του συμβουλίου μετά από συζήτηση εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για τον 

προγραμματισμό επίσκεψης εργασίας αντιπροσωπείας του Διαζώματος στη Θράκη 

στις 17 Ιουλίου 2019 με αντικείμενο την παρουσίαση των μελετών που έχει αναθέσει 

το ΔΙΑΖΩΜΑ στο πλαίσιο του υπογεγραμμένου Μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα 

στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και την Π.Α.Μ.Θ.. Τέλος, τα μέλη του συμβουλίου 

ενέκριναν τον οικονομικό προϋπολογισμό της επίσκεψης εργασίας αντιπροσωπείας 

του Διαζώματος στη Θράκη, ύψους 1.300 ευρώ και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να 

προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες. 

 

5. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο και 

λήψη απόφασης για την ακύρωση και εκ νέου ανάθεση σύμβασης έργου στον κ. 

Θάνο Πολυμενέα - Λιοντήρη για την παραγωγή της ενημερωτικής – ψηφιακής 

εφαρμογής «Ακουστική Περιήγηση στην Αρχαία Δωδώνη»  

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

την ανάγκη τακτοποίησης ενός διαδικαστικού θέματος που ανέκυψε σχετικά με την 

από 11 Δεκεμβρίου 2018 υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» και του συνθέτη και ερευνητή νέων μέσων, κου Θάνου Πολυμενέα – 

Λιοντήρη  για το έργο  «Ακουστική περιήγηση στην Αρχαία Δωδώνη». 

http://www.diazoma.gr/site-assets/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF-%CE%BC%CE%B5-%CE%A0%CE%91%CE%9C%CE%98.pdf
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Ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στον κ. Πολυμενέα- Λιοντήρη, ο οποίος υπενθύμισε στα 

μέλη ότι στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαζώματος στις 07 Μαΐου 

2019 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση και η παραλαβή του έργου σύμφωνα με τα 

οριζόμενα από την υπογεγραμμένη σύμβαση. Ανέκυψε ωστόσο πρόβλημα με την 

καταβολή της αμοιβής του, καθώς εκ παραδρομής στην από 11 Δεκεμβρίου 2018 

υπογεγραμμένη σύμβαση με το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» χρησιμοποίησε την ελληνική 

αντί της βρετανικής νομοθεσίας για το Φ.Π.Α. κάτι που αγνοούσε το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

 

Ο κ. Μπένος, για την αντιμετώπιση του λογιστικού τύπου αυτού σφάλματος, 

εισηγήθηκε στα μέλη την ακύρωση της από 11 Δεκεμβρίου 2018  σύμβασης μεταξύ 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και του κ. Θάνου Πολυμενέα -Λιοντήρη και την 

υπογραφή νέας σύμβασης μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και του κ. Θάνου 

Πολυμενέα -Λιοντήρη για την ανάθεση του έργου παραγωγής της ενημερωτικής – 

ψηφιακής εφαρμογής «Ακουστική Περιήγηση στην Αρχαία Δωδώνη». 

 

Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος του Διαζώματος έθεσε υπόψιν των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου το σχέδιο της νέας σύμβασης  για την ανάθεση έργου από το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» στον κ. Θάνο Πολυμενέα - Λιοντήρη για την παραγωγή της 

ενημερωτικής – ψηφιακής εφαρμογής «Ακουστική Περιήγηση στην Αρχαία Δωδώνη»  

(Συν. 3).  

Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, ενέκριναν ομόφωνα την ακύρωση της 

από 11 Δεκεμβρίου 2018 σύμβασης μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και του κ. 

Θάνου Πολυμενέα -Λιοντήρη και την υπογραφή νέας σύμβασης μεταξύ του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» και του κ. Θάνου Πολυμενέα -Λιοντήρη για την ανάθεση του έργου 

παραγωγής της ενημερωτικής – ψηφιακής εφαρμογής «Ακουστική Περιήγηση στην 

Αρχαία Δωδώνη». Τέλος, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης. 

6. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο και 

λήψη απόφασης για την ακύρωση της σύμβασης για το έργο «Μελέτη 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Οργάνωσης Πολιτιστικών Διαδρομών με επίκεντρο το 

Αρχαίο Θέατρο στις Αχαρνές»  

Ο πρόεδρος του Διαζώματος ενημέρωσε τα μέλη ότι με την υπουργοποίηση του κ. 

Δημήτριου Οικονόμου, Αρχιτέκτονα – Πολεοδόμου, ως υφυπουργού αρμόδιου για 

θέματα χωροταξίας και περιβάλλοντος, στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

προκύπτει, λόγω του ασυμβίβαστου, η ανάγκη ακύρωσης της  ανάθεσης σε αυτόν από 

το ΔΙΑΖΩΜΑ της σύμβασης έργου με τίτλο «Μελέτη Ολοκληρωμένης Χωρικής 

Οργάνωσης Πολιτιστικών Διαδρομών με επίκεντρο το Αρχαίο Θέατρο στις Αχαρνές». Ο 

πρόεδρος θύμισε στα μέλη ότι η υπογραφή της σύμβασης είχε λάβει χώρα στις 09-

03-2016, σε συνέχεια της υπ’αριθ. 12/01/2016 απόφαση Δ.Σ. Διαζώματος. (Συν. 4 α,β), 

και η χρηματοδότηση της μελέτης στηρίχθηκε αποκλειστικά στον «ηλεκτρονικό 

κουμπαρά» της Κίνησης Πολιτών για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών 

«ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ» που διατηρεί το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

http://www.diazoma.gr/deltia-typou/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B1/
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Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα την εισήγηση του προέδρου 

του Διαζώματος για την ακύρωση της σύμβασης για το έργο «Μελέτη Ολοκληρωμένης 

Χωρικής Οργάνωσης Πολιτιστικών Διαδρομών με επίκεντρο το Αρχαίο Θέατρο στις 

Αχαρνές» και την ανάθεσή της σε νέο μελετητή. Τέλος, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο 

να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ακύρωση της παρούσας σύμβασης 

και την σύναψη νέας σύμβασης σε συνεργασία με την Κίνηση Πολιτών για την 

ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών, «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ».  

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παρουσίαση των μελετών που έχουν 

υλοποιηθεί μετά από ανάθεση ή με τη συμβολή του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», στον 

ιστότοπο του Διαζώματος και επιλογή κατάλληλου προτύπου για την ανάρτησή 

τους. 

Ο πρόεδρος του Διαζώματος ενημέρωσε τα μέλη ότι είναι σε εξέλιξη από εθελοντές 

του Σωματείου, η αναβάθμιση του επίσημου ιστότοπου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

προκειμένου να παρουσιάζεται με αποτελεσματικότερο τρόπο το πολυσχιδές έργο του 

Σωματείου στο σχεδιασμό και την οικοδόμηση των προγραμμάτων «Πολιτιστικές 

Διαδρομές και Αρχαιολογικά Πάρκα». 

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη του Συμβουλίου να προστεθεί 

στον ιστότοπο του Διαζώματος μια νέα ενότητα για τις μελέτες για τα αρχαία θέατρα 

που έχουν υλοποιηθεί από το ΔΙΑΖΩΜΑ ή με τη συμβολή του Διαζώματος. Ο 

πρόεδρος εισηγήθηκε να αναλάβει ο κ. Κωνσταντίνος Μπολέτης τη δημιουργία του 

κατάλληλου προτύπου / υποδείγματος μελέτης για ανάρτηση στον ιστότοπο του 

Διαζώματος. Πρόσθεσε ακόμη, ότι το υπόδειγμα αυτό θα αποτελέσει το πρότυπο που 

θα ζητηθεί να ετοιμάσουν οι μελετητές που έχουν συνεργαστεί με το ΔΙΑΖΩΜΑ. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από συζήτηση, ενέκριναν ομόφωνα την 

εισήγηση του προέδρου να προστεθεί στον ιστότοπο μια νέα ενότητα για τις μελέτες 

για τα αρχαία θέατρα που έχουν υλοποιηθεί από το ΔΙΑΖΩΜΑ ή με τη συμβολή του 

Διαζώματος. Τα μέλη τέλος, ενέκριναν την πρόταση του προέδρου να αναλάβει ο κ. 

Κωνσταντίνος Μπολέτης την δημιουργία του προτύπου που θα ζητηθεί να ετοιμάσουν 

οι μελετητές που έχουν συνεργαστεί με το ΔΙΑΖΩΜΑ. 

 

8. Εισήγηση του προέδρου του Διαζώματος για την αποδοχή της χορηγίας της 

εταιρείας ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ύψους 37.200 ευρώ, για την υποστήριξη του 

προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή Οιδίπους» (Πολιτιστική Διαδρομή Φύσης 

και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας). 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η εταιρεία ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., 

που είναι εταιρικό μέλος του Σωματείου, κατέθεσε στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

χορηγία ύψους 37.200 ευρώ για την υποστήριξη του προγράμματος «Πολιτιστική 

Διαδρομή Οιδίπους» (Πολιτιστική Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς 

Ελλάδας). 

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε θερμά την εταιρεία ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. για την προσφορά της 

στο έργο του Σωματείου και εισηγήθηκε στα μέλη την αποδοχή της παραπάνω 

χορηγίας. 
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Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά  την εταιρεία ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. για τη 

συμβολή της στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον 

πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω 

χορηγίας. 

 

9. Εισήγηση του προέδρου του Διαζώματος για την αποδοχή της χορηγίας της 

εταιρείας ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε., ύψους 18.600 ευρώ, για την υποστήριξη του 

προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή Οιδίπους» (Πολιτιστική Διαδρομή Φύσης 

και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας). 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η εταιρεία ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ 

Α.Ε., που είναι εταιρικό μέλος του Σωματείου, κατέθεσε στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

χορηγία ύψους 18.600 ευρώ για την υποστήριξη του προγράμματος «Πολιτιστική 

Διαδρομή Οιδίπους» (Πολιτιστική Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς 

Ελλάδας). 

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε θερμά την εταιρεία ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. για την 

προσφορά της στο έργο του Σωματείου και εισηγήθηκε στα μέλη την αποδοχή της 

παραπάνω χορηγίας. 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την εταιρεία ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. 

για τη συμβολή της στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν 

τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της 

παραπάνω χορηγίας. 

 

10. Αποδοχή της χορηγίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, ύψους 

3.000 ευρώ, ως τρίτη δόση για την δημιουργία της ιστοσελίδας του προγράμματος 

«Πολιτιστική Διαδρομή Οιδίπους». 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε  τα μέλη ότι το Κοινωφελές Ίδρυμα 

Ιωάννη Σ. Λάτση, που είναι εταιρικό μέλος του Σωματείου, κατέθεσε στο Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» χορηγία ύψους 3.000 ευρώ, ως τρίτη δόση για την δημιουργία της 

ιστοσελίδας του προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή Οιδίπους». 

 

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε θερμά το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση για την 

προσφορά του στο έργο του Σωματείου και εισηγήθηκε στα μέλη την αποδοχή της 

παραπάνω χορηγίας. 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. 

Λάτση για τη συμβολή του στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και 

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

αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

11. Αποδοχή της χορηγίας του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, 

ύψους 20.000 ευρώ, ως τρίτης δόσης για την εκπόνηση των μελετών κατασκευής 

του χώρου υποδοχής στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης. 
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Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το ίδρυμα Παύλου και 

Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, που είναι εταιρικό μέλος του Σωματείου, κατέθεσε στο 

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» χορηγία ύψους  20.000 ευρώ, ως τρίτης δόσης για την 

εκπόνηση των μελετών κατασκευής του χώρου υποδοχής στον αρχαιολογικό χώρο της 

Νικόπολης. 

 

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε θερμά το ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου 

για την προσφορά του στο έργο του Σωματείου και εισηγήθηκε στα μέλη την αποδοχή 

της παραπάνω χορηγίας. 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά  το ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας 

Κανελλοπούλου για τη συμβολή του στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και 

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

αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

12. Αποδοχή της χορηγίας της ΑΜΚΕ ΑΙΓΕΑΣ, ύψους 6.000 ευρώ, για την 

υποστήριξη της μελέτης (masterplan) για το πρόγραμμα «Πολιτιστική Διαδρομή 

της Νάξου». 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η ΑΜΚΕ ΑΙΓΕΑΣ, κατέθεσε 

στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» χορηγία ύψους 6.000 ευρώ για την υποστήριξη της 

μελέτης (masterplan) για το πρόγραμμα «Πολιτιστική Διαδρομή της Νάξου». 

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε θερμά την ΑΜΚΕ ΑΙΓΕΑΣ  για την προσφορά της στο έργο 

του Σωματείου και εισηγήθηκε στα μέλη την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την ΑΜΚΕ ΑΙΓΕΑΣ για τη συμβολή 

της στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να 

προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

13.  Αποδοχή της χορηγίας της τράπεζας Alpha Bank, ύψους 1.500 ευρώ, για την 

κάλυψη μέρους των δαπανών διοργάνωσης της 5ης Συνάντησης του Άνω 

Διαζώματος. 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Τράπεζα Alpha Bank, που 

είναι εταιρικό μέλος του Σωματείου, κατέθεσε στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» χορηγία 

ύψους 1.500 ευρώ για την κάλυψη μέρους των δαπανών διοργάνωσης της 5ης 

Συνάντησης του Άνω Διαζώματος. 

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε θερμά την Τράπεζα Alpha Bank για την προσφορά της στο 

έργο του Σωματείου και εισηγήθηκε στα μέλη την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Τράπεζα Alpha Bank για τη 

συμβολή της στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον 

πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω 

χορηγίας. 
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14. Αποδοχή της δωρεάς του Ιδρύματος Μποδοσάκη, ύψους 12.000 ευρώ, για την 

κάλυψη του κόστους εκπόνησης της μελέτης «Οργάνωση της συµµετοχής της 

τοπικής οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΑΜΘ) 

στην Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού». 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος, ενημέρωσε τα μέλη ότι το Ίδρυμα Μποδοσάκη, που 

είναι εταιρικό μέλος του Διαζώματος, ενέκρινε δωρεά προς το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», ύψους 12.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την κάλυψη του 

κόστους εκπόνησης  της μελέτης «Οργάνωση της συµµετοχής της τοπικής οικονομίας 

της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΑΜΘ) στην Πολιτιστική Διαδρομή 

της Εγνατίας Οδού», η οποία εκπονείται από την εταιρεία ΕΤΑΜ Α.Ε., 

εκπροσωπούμενη από τον κ. Νικόλαο Δρακωνάκη. 

 

Ο κ. Μπένος  υπενθύμισε στα μέλη πως η παραπάνω σύμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο 

του Μνημονίου Συνεργασίας που υπέγραψε το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» με την 

Π.Α.Μ.Θ., στις 15-1-2018, προκειμένου να συμβάλλει με την τεχνογνωσία που 

διαθέτει, στο έργο οικοδόμησης  του προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας 

Οδού – Via Egnatia». Στη συνέχεια ο κ. Μπένος ευχαρίστησε θερμά το Ίδρυμα για την 

προσφορά του στο έργο του Σωματείου και εισηγήθηκε στα μέλη την αποδοχή της 

παραπάνω δωρεάς. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το Ίδρυμα Μποδοσάκη για τη συμβολή 

του στην ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να 

προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω δωρεάς. 

 

15. Έγκριση αποδοχής της χορηγίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη, ύψους 5.000 ευρώ, 

ως ετήσιας συνδρομής εταιρικού μέλους για το 2019.  

Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το Ίδρυμα Μποδοσάκη, εταιρικό μέλος 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή του προς το Σωματείο, 

ύψους 5.000 ευρώ, για το έτος 2019. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 5.000 ευρώ, 

του Ιδρύματος Μποδοσάκη, ως ετήσιας συνδρομής εταιρικού μέλους για το έτος 2019. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το Ίδρυμα για τη συμβολή του στην 

ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε 

όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

16. Έγκριση αποδοχής της χορηγίας του Ομίλου Interamerican, ύψους 3.000 ευρώ ως 

ετήσιας συνδρομής εταιρικού μέλους για το 2019. 

Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο Όμιλος  Interamerican, εταιρικό μέλος 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή της προς το Σωματείο, 

ύψους 3.000 ευρώ, για το έτος 2019. 
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Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 3.000 ευρώ, 

του Ομίλου Interamerican, ως ετήσιας συνδρομής εταιρικού μέλους για το έτος 2019. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά τον Όμιλο για τη συμβολή του στην 

ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε 

όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

17. Έγκριση αποδοχής της χορηγίας της εταιρείας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε, ύψους 

1.500 ευρώ ως δεύτερης δόσης της ετήσιας συνδρομής εταιρικού μέλους για το 

2019. 

Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε., 

εταιρικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε τη δεύτερη δόση της ετήσιας 

συνδρομής της προς το Σωματείο, ύψους 1.500 ευρώ, για το έτος 2019. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 1.500 ευρώ, 

της Εταιρείας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε, ως δεύτερης δόσης της ετήσιας συνδρομής 

εταιρικού μέλους για το έτος 2019. 

 

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

ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε 

όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

18. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού ως 30 Ιουνίου 2019  

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

του Οικονομικού και Διαχειριστικού Απολογισμού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έως 

30 Ιουνίου 2019 (Συν. 5 α, β). 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τον Οικονομικό και Διαχειριστικό 

Απολογισμό του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έως 30 Ιουνίου 2019. 

 

19. Έγκριση αποδοχής των παρακάτω νέων μελών στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»: 

 

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: 

- Ιωάννα –Άννα Αγγέλη, Συνταξιούχος Τράπεζας Ελλάδος, ως τακτικό μέλος 

- Μπούρα Δήμητρα, Αρχιτέκτων, ως τακτικό μέλος 

- Σκούφου Λένα, Φιλόλογος, ως τακτικό μέλος 

- Kωνσταντίνου Φανή, Συνταξιούχος, τ. Υπεύθυνη Φωτογραφικού Αρχείου 

Μουσείου Μπενάκη, ως τακτικό μέλος 

- Πέτσης Ηλία, Αρχιτέκτονας – Μηχανικός, ως τακτικό μέλος 

- Ξαρλή Ζωή, Συνταξιούχος, ως τακτικό μέλος 

- Σταματοπούλου Αγγελική, Δικηγόρος, ως αρωγό μέλος 

- Aργυρόπουλος Β. Ιωάννης, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, ως αρωγό μέλος 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση του 

προέδρου. 

 

20. Άλλα θέματα που προτάθηκαν.  

1. Μετάφραση εκδόσεων  

Ο κ. Κωνσταντίνος Μπολέτης εισηγήθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την 

ανάγκη να μεταφραστούν κάποιες από τις εκδόσεις του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην 

αγγλική γλώσσα προκειμένου να μπορούν να αναγνωστούν και από κοινά που δεν 

ομιλούν την ελληνική γλώσσα. 

Ο κ. Μπολέτης, πρότεινε  συγκεκριμένα ότι θα είναι πολύ χρήσιμη η έκδοση των 

παρακάτω βιβλίων του Διαζώματος: 

• «Ένα μοναδικό ταξίδι στην ιστορία της Υγείας», του Καθηγητή Βασίλη 

Λαμπρινουδάκη, που εκδόθηκε  στο πλαίσιο της Θ’ Γενικής Συνέλευσης,  

•  «Διάζωμα,  κίνηση πολιτών για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων», που θα  

περιέχει και το νέο Καταστατικό του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», καθώς και  

• «Τα θέατρα του άστεως», τη νέα έκδοση για τα αρχαία θέατρα της Αττικής, 

(τόμος Α’)  

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από συζήτηση ενέκριναν ομόφωνα την 

εισήγηση του κ. Μπολέτη και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο του Διαζώματος να 

διερευνήσει τη δυνατότητα εύρεσης χρηματοδότησης για τη μετάφραση και έκδοση 

των συγκεκριμένων εκδόσεων του Διαζώματος. 

 

2. Ντοκιμαντέρ με τίτλο «Κρυμμένα τοπία της Νάξου», κ. Βάσιας 

Χατζηγιαννάκη  

Ο πρόεδρος του Διαζώματος ενημέρωσε τα μέλη ότι η σκηνοθέτης κ. Βάσια 

Χατζηγιαννάκη έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ για το νησί της Νάξου, 

με τίτλο «Κρυμμένα τοπία της Νάξου», το οποίο προσφέρει προς αξιοποίηση στη φετινή 

Γενική Συνέλευση των μελών του Διαζώματος στη Νάξο.   

Αμέσως μετά ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κ. Χατζηγιαννάκη, για να παρουσιάσει 

την πρότασή της.  

Η σκηνοθέτης αναφέρθηκε στο περιεχόμενο του ντοκιμαντέρ που έχει ως θέμα την 

αρχαιολογία τοπίου της Νάξου, στην περιοχή του κάστρου τ’Απαλίρου. Το 

ντοκιμαντέρ, το οποίο έχει αγγλικούς υπότιλους, εξερευνά κάποια απ’ αυτά τα 

κρυμμένα τοπία του μεγαλύτερου νησιού των Κυκλάδων, μέσα από αρχεία, μνημεία 

και αφηγήσεις ανθρώπων που ζουν και εργάζονται εκεί και είναι το αποτέλεσμα 

πολυετούς έρευνας στην περιοχή. Το ντοκιμαντέρ αυτό έγινε ως αποτέλεσμα της 

συνέργειας του Πανεπιστημίου του Νιούκαστλ, της εφορείας αρχαιοτήτων Κυκλάδων 

και της ΕΡΤ. Προβλήθηκε δύο φορές στην ΕΡΤ τον Απρίλιο, αλλά και στο Νιουκάστλ 

σε ένα διεθνές συνέδριο αρχαιολογίας τοπίου και η σκηνοθέτης σημείωσε πως θα ήταν 

τιμή της να συμπεριληφθεί η προβολή του εν λόγω ντοκιμαντέρ στη 12 Γενική 

Συνέλευση του Διαζώματος στη Νάξο. 

https://docplayer.gr/42977210-Ena-uonadiko-taxidi-stin-istoria-tis-ygeias.html
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Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την πρόταση 

της κ. Χατζηγιαννάκη και την συνεχάρησαν για την ποιότητα της δουλειάς της. 

Έκριναν ωστόσο, πως το περιεχόμενο του ντοκιμαντέρ δεν είναι συναφές με το 

περιεχόμενο της Γενικής Συνέλευσης που είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του 

προγράμματος  «Πολιτιστική Διαδρομή της Νάξου», και συμφώνησαν ομόφωνα η 

προβολή του να γίνει σε μια διαφορετική εκδήλωση του Διάζωματος. 

 

  

Ο πρόεδρος  Ο γενικός γραμματέας 

 

   

   

Σταύρος Μπένος  Βασίλης Λαμπρινουδάκης 
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Σύμβαση για την ανάθεση του έργου: 

«ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΔΩΔΩΝΗ» 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, … Ιουλίου  του έτους 2019, μετά την υπ’ αριθμόν …. απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του στις 16 Ιουλίου 2019, 

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  - Chaoscope - , η οποία εδρεύει στη  M. Βρετανία (York, 

U.K.), επί της οδού  Baille Hill Terrace YO1 6HF, με  UTR number. 

6485540383 και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Athanasios 

Polymeneas -  Liontiris,  εφ’ εξής καλούμενος «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,  

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Στην Ήπειρο εξελίσσεται αυτή την περίοδο το καινοτομικό πρόγραμμα  «Πολιτιστική 

Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», το οποίο έχει σχεδιασθεί με 

πρωταγωνιστικό ρόλο της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Πολιτισμού. Η 

«Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», 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. 

Πρόκειται για το πρώτο έργο της χώρας που εντάχθηκε στο νέο Ε.Σ.Π.Α. (2014-2020), 

και συνιστά πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) του 

Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Ηπείρου 2014 – 2020 , που 

υλοποιείται με χρηματοδότηση, ύψους 37 εκ. ευρώ. 

Το έργο «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΔΩΔΩΝΗ» αφορά στην 

παραγωγή ενημερωτικής – ψηφιακής έκδοσης / εφαρμογής που έχει ως στόχο την 

ανάδειξη της «Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου». Πρόκειται 

για ένα εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό ακουστικό υλικό βασισμένο στη 

δραματοποιημενη αφήγηση και στην ηχοκεντρική αναπαράσταση των ιστορικών 

γεγονότων που διαδραματίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή του αρχαιολογικού χώρου. 

Το υλικό θα διατίθεται ψηφιακά προς ακρόαση και σκοπό έχει την γνωριμία του 

ακροατή με τον αρχαιολογικό χώρο και τα ιστορικά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στην 

αρχαία Δωδώνη. 
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ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Αντικείμενο της σύμβασης αφορά την ανάθεση του έργου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΔΩΔΩΝΗ». 

Πρόκειται για μια δραματοποιημένη αφήγηση η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν 

ψηφιακή ακουστική περιήγηση στον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας 

Δωδώνης για εκπαιδευτικούς, ψυχαγωγικούς και τουριστικούς σκοπούς. Σκοπός για 

τον επισκέπτη είναι, με τον ερχομό του στο χώρο, περιτριγυρισμένος από τα μνημεία 

και από την ενέργεια που εκβάλλεται από αυτά και ακούγοντας το ειδικά 

διαμορφωμένο ακουστικό υλικό να έρθει σε μια πρώτη επαφή με τα ιστορικά γεγονότα 

των αρχαιολογικών μνημείων και της ευρύτερης περιοχής μέσω μιας «ηχοκεντρικής» 

βιωματικής εμπειρίας. 

Οι επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου θα μπορούν να «κατεβάσουν» στο κινητό τους 

το ψηφιακό ηχητικό αρχείο και με τη χρήση ακουστικών να ακούσουν τα ειδικά 

διαμορφωμένα αναπαραστατικά ιστορικά ηχοτοπία καθώς και την αφήγηση που τα 

πλαισιώνει και συγχρόνως να περιηγηθούν αυτόνομα στο χώρο. Η εμπειρία μπορεί να 

συγκριθεί με ένος είδους τοποειδικού αφηγηματικού ραδιοθεάτρου. Η χρήση 

ακουστικών για την συγκεκριμένη εμπειρία είναι ουσιώδης και απαραίτητη καθώς η 

(binaural) τεχνική που χρησιμοποιείται για την δημιουργία του ηχοτοπίου στηρίζεται 

σε αρχές ψυχοακουστικής για να δώσει την ψευδαίσθηση στον ακροατή της 

«εμβύθισης» στα ακουστικά γεγονότα. Είναι επι της ουσίας μια εμπειρία επαυξημένης 

(ηχητικής) πραγματικότητας μέσα στον ίδιο τον αρχαιολογικό χώρο. 

Η πρόταση βασίζεται σε προηγούμενη εργασία που έχει ήδη περατωθεί για τον 

αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μεσσήνης. Η προηγούμενη αυτή εργασία έχει 

ολοκληρωθεί ήδη σε δυό γλώσσες (Ελληνικά-Αγγλικά), και έχει χρησιμοποιηθεί 

επανειλημμένα στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων του Νεανικού Φεστιβάλ 

Αρχαίου Δράματος Αρχαίας Μεσσήνης. http://thanospl.net/?p=36 

Επίσης σημαντικό να ειπωθεί είναι, πως έρευνα που έγινε από το Falmouth University 

(UK) για την ακουστική περιήγηση της αρχαίας Μεσσήνης (τα αποτελέσματα της 

οποίας είναι προς δημοσίευση απο το επιστημονικό περιοδικό της Ελληνικής Εταιρίας 

Ακουστικής Οικολογίας) παρουσιάζει πως υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις οτι η 

συγκεκριμένη δραστηριότητα αποφέρει θετικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα σε νεαρές 

ηλικίες (8-18 ετών). Η έρευνα έδειξε οτι οι νέοι άνθρωποι έρχονται σε επαφή με την 

ιστορική πληροφορία μέσω μιας ανώδυνης διαδικασίας βιωματικής εκπαίδευσης και 

πως το αναπαραστατικό, ψυχοακουστικό ηχοτοπίο συμβάλει θετικά στην αποτύπωση 

της ιστορικής πληροφορίας. 

ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το παραδοτέο έργο αποτελεί μια ψηφιακή εφαρμογή ακουστικής ξενάγησης στον 

αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης, η οποία θα παραδοθεί σε μορφή ψηφιακού 

πολυμεσικού αρχείου.  

Οι ιστορικές πληροφορίες που θα αποτυπωθούν στο υλικό της δραματοποιημένης 

αφήγησης (storyboard), θα προκύψουν από τη συνομιλία του δημιουργού με τους 

http://thanospl.net/?p=36
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αρχαιολόγους και ερευνητές που εργάζονται στον συγκεκριμένο χώρο και έχουν 

ιστορική γνώση της συγκεκριμένης περιοχής. 

Το Ψηφιακό υλικό που θα προκύψει θα είναι δυο τύπων .mp3 και .aiff. Η αφήγηση σε 

πρώτη φάση θα είναι στα Ελληνικά με δυνατότητα μετάφρασης της και σε άλλες 

γλώσσες και το ψηφιακό υλικό θα είναι διάρκειας τουλάχιστον 5 λεπτών. 

ΑΡΘΡΟ 3 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ως χρόνος έναρξης του έργου θεωρείται η υπογραφή της παρούσης σύμβασης. Ως 

καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του έργου στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ορίζεται η 31η  Αυγούστου 2019. 

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 4  ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ TOY ΕΡΓΟΥ 

Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου ορίζεται στο ποσόν των  3.000,00  

ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Η αμοιβή θα καταβληθεί, ως ακολούθως: 

• 100% με την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου στο Διοικητικό Συμβούλιο 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 ΑΡΘΡΟ 5  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 6  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 7  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 8  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. 
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ΑΡΘΡΟ 9   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 10  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                         Για την εταιρεία - Chaoscope - 

 

 

 

 

Σταύρος Μπένος                                               Athanasios Polymeneas - Liontiris 

 

 



 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:   

«ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΏΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ, 

ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ» 

 

 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

  

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : 

Δημήτριος Οικονόμου, Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος 

Κυπαρισσίας Ηλίας, Μηχανικός - Χωροταξίας Πολεοδομίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, 2016 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

«ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΏΝ 

ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ» 

 

Στην Αθήνα σήμερα την Τετάρτη 09 του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, μετά την υπ’ αριθμόν 

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

συνεδρίασή του στις 12 Ιανουαρίου 2016, 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, εφεξής καλούμενο «Εργοδότης»,  

• αφ’ ετέρου οι μελετητές Δημήτριος Οικονόμου, αρχιτέκτων-πολεοδόμος, που εδρεύει 

στην Αθήνα, Αγγέλου Πυρρή 9, ΤΚ 11527, με ΑΦΜ 015275735, ΔΟΥ ΙΒ΄ Αθηνών και 

Ηλίας Κυπαρισσίας, μηχανικός χωροταξίας πολεοδομίας, που εδρεύει στην Νέα Ιωνία, 

Παύλου Μελά 7, ΤΚ 14231, με ΑΦΜ 128564341, ΔΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ,  

αποκαλούμενοι στο εξής «Μελετητής» και εκπροσωπούμενοι νόμιμα από τον κ. 

Δημήτριο Οικονόμου συνεφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση μελέτης για την οργάνωση δικτύου πολιτιστικών 

διαδρομών στο Δήμο Αχαρνών, με επίκεντρο το αρχαίο θέατρο που αποκαλύφθηκε πρόσφατα 

στο κέντρο του σημερινού Δήμου Αχαρνών. 

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α. Αντικείμενο μελέτης: 

1. Το Αρχαίο Θέατρο που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στο κέντρο του σημερινού Δήμου 

Αχαρνών αποτελεί βασικό στοιχείο προς ανάδειξη και αξιοποίηση από τη μελέτη. Το θέατρο 

κατασκευάστηκε πιθανότατα τον 4ο αιώνα π.Χ., αποτελεί σημαντικό εύρημα διεθνούς 

σημασίας, και είναι ένα από τα επτά θέατρα περιφερειακών δήμων της Αττικής, από τα οποία 

σώζονται κατάλοιπά τους.  
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Σημειώνεται ότι στο νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας (άρθρο 15 παρ. 5) προβλέπεται 

δημιουργία δικτύου πολιτιστικών-περιηγητικών διαδρομών με αφετηρία το Αρχαίο Θέατρο, 

που χαρακτηρίζεται ως «διαχρονικό κέντρο της πόλης», και σύνδεση με διάσπαρτα στον 

οικιστικό ιστό και στον περιαστικό χώρο μνημεία όλων των ιστορικών περιόδων (Μυκηναϊκός 

θολωτός τάφος, Τύμβος Σοφοκλή, Αδριάνειο και Ρωμαϊκή δεξαμενή, Ρωμαϊκές αγροικίες, 

αρχαία νεκροταφεία, Βυζαντινοί και Μεταβυζαντινοί ναΐσκοι, αρχαία Ιερά Πάρνηθας), με 

στόχους, πέραν της ενίσχυσης του πολιτισμού (υπερτοπικής εμβέλειας), την ανάδειξη της 

διαχρονικότητας της πόλης των  Αχαρνών, τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, και την 

ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος. 

 

2. Η μελέτη θα συνταχθεί στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των πόρων του Π.Ε.Π. Αττικής 

2014-2020, τόσο αυτών που προβλέπονται για τις επενδυτικές προτεραιότητες, οι οποίες είναι 

επιλέξιμες στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (Ο.Χ.Ε.) όσο και, 

ενδεχομένως, άλλων κατάλληλων επενδυτικών προτεραιοτήτων. Θα ληφθεί υπ’ όψιν, ως εκ 

τούτου, και η Εγκύκλιος «Σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των  Ολοκληρωμένων 

Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Ιούλιος 2015). 

 

3. Η μελέτη θα περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια (η αντιστοιχία με κεφάλαια του προτεινόμενου 

περιεχομένου της ολοκληρωμένης χωρικής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΒΑΑ), 

όπως αυτό προσδιορίζεται στην Εγκύκλιο που αναφέρεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, 

επισημαίνονται με την ένδειξη «[Χ]»): 

1. Εισαγωγή. 

2. Παρουσίαση της περιοχής παρέμβασης (άμεσης και ευρύτερης). 

3. Κατευθύνσεις από τον υπερκείμενο σχεδιασμό-προγραμματισμό και 

κανονιστικές διατάξεις από τον πολεοδομικό σχεδιασμό. 

4. Περιγραφή και Στόχοι της στρατηγικής [Χ]. 

5. Σχέδιο Δράσης [Χ] (ανάλυση δράσεων, με οριζόντιες δράσεις και δράσεις ανά 

θέση). 

6. Σχέδιο χρηματοδότησης [Χ]. 

7. Υλοποίηση και παρακολούθηση [Χ]. 

8. Ανάλυση κινδύνου [Χ] 

9. Σύστημα διακυβέρνησης [Χ]. 

10. Διαδικασίες διαβούλευσης [Χ] 
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Η μελέτη θα συμπεριλάβει και το αναγκαίο χαρτογραφικό υλικό, που θα συνταχθεί με τη χρήση 

Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS). 

 

Β. Περιοχή μελέτης: 

Η περιοχή μελέτης είναι η εδαφική περιοχή του Δήμου Αχαρνών. Ορισμένες αναλύσεις των 

κεφ. 2 και 3 του άρθρου 2 θα γίνουν σε ευρύτερες χωρικές ενότητες. 

 

Γ. Παραδοτέα και Προθεσμίες: 

Η μελέτη θα περιλάβει δύο παραδοτέα: 

Πρώτο παραδοτέο: κεφάλαια 1, 2 και 3 (βλ. άρθρο 2) 

Δεύτερο παραδοτέο: κεφάλαια 1 (επικαιροποιημένο), 4 5, 6, 7 και 8 (βλ. άρθρο 2).  

 

Δ. Ομάδα μελέτης: 

Η μελέτη θα εκπονηθεί από διεπιστημονική ομάδα του «Μελετητή» που θα περιλαμβάνει κατ’ 

ελάχιστον τους εξής: 

• Δημήτρη Οικονόμου, Καθ. πολεοδομίας-χωροταξίας, επιστημονικό υπεύθυνο. 

• Κυπαρισσία Ηλία, μηχανικό χωροταξίας, πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης, 

MSc, 

• Περικλή Πλατανιά, μηχανικό χωροταξίας, πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης, 

MSc, 

• Στυλιανό Τσακίρη, αρχιτέκτονα-πολεοδόμο, 

• Αφροδίτη Μακρυγιάννη, Δρ. οικονομολόγο. 

• Άλλες αναγκαίες ειδικότητες θα προστεθούν στην ομάδα μελέτης ανάλογα με τις ανάγκες 

που θα προκύψουν, με ευθύνη του ΜΕΛΕΤΗΤΗ και προηγούμενη έγκριση του εργοδότη. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Το πρώτο παραδοτέο θα υποβληθεί στον εργοδότη μέσα σε 45 εργάσιμες ημέρες από την 

υπογραφή της σύμβασης. Το δεύτερο παραδοτέο θα υποβληθεί μέσα σε 30 εργάσιμες ημέρες 

από την παραλαβή του πρώτου παραδοτέου. 

 

Παράταση του χρόνου αποπεράτωσης της μελέτης 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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«Μελετητή», κατά την κρίση του Εργοδότη. Η αίτηση παράτασης πρέπει να υποβάλεται μέσα 

στη συμβατική προθεσμία του συγκεκριμένου σταδίου εκπόνησης της μελέτης. 

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο Πρόεδρος του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», αφού φέρει τη μελέτη στο Διοικητικό Συμβούλιο, την 

προωθεί για έγκριση στα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αχαρνών, του 

Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ο Μελετητής, υποχρεούται να 

προσαρμόσει τη Μελέτη στις τυχόν παρατηρήσεις που θα διατυπωθούν από τους 

προαναφερόμενους φορείς. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η συνολική αμοιβή του μελετητή για την εκπόνηση της μελέτης (μη συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 23%) ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 ευρώ. 

Η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικώς σε πέντε δόσεις, ως ακολούθως: 

• 20 % με την υπογραφή της σύμβασης. 

• 30 % με την υποβολή του α΄ παραδοτέου της μελέτης. 

• 30 % με την υποβολή του β΄ παραδοτέου της μελέτης. 

• 10 % με την έγκριση της μελέτης. 

• 10% με τη συμμόρφωση της μελέτης στις τυχόν παρατηρήσεις των αρμόδιων φορέων 

(αν η Μελέτη εγκριθεί χωρίς παρατηρήσεις, το ποσοστό της αμοιβής που καταβάλλεται 

με την έγκριση της μελέτης, αυξάνεται στο 20%).  

 

Ο «Μελετητής» θα εκδίδει για την καταβολή κάθε δόσης τα απαιτούμενα από το νόμο 

παραστατικά (τιμολόγια ή δελτία παροχής υπηρεσιών), μέχρι του ύψους της αντίστοιχης 

τμηματικής δόσης. 

 

Η αμοιβή κατανέμεται ως εξής μεταξύ των δύο μελετητών:  

- Δημήτριος Οικονόμου: επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

- Κυπαρισσία Ηλία: οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 
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 Όλες οι δαπάνες για τη σύνταξη και υποβολή των μελετών που αποτελούν αντικείμενο της 

παρούσας Σύμβασης, βαρύνουν αποκλειστικά το «Μελετητή». 

ΑΡΘΡΟ 6 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Ο μελετητής 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 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΟΥ 

Ο «Μελετητής» αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει την ανατιθέμενη μελέτη 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 παραβάσεως των 

υποχρεώσεων του «Μελετητή». Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης δικαιούται να αναθέσει τη 

μελέτη σε άλλο «Μελετητή», ή και να ματαιώσει την εκπόνησή της. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 

Σε περίπτωση επελεύσεως εξαιρετικού μη προβλέψιμου και μη αποτρέψιμου γεγονότος που 

καθιστά αδύνατη την έναρξη, πρόοδο ή ολοκλήρωση της μελέτης, τα συμβαλλόμενα μέρη 

ελευθερώνονται αμοιβαίως από τις εκ της συμβάσεως απορρέουσες υποχρεώσεις τους. 
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ΑΡΘΡΟ 10 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

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

συμπλήρωση οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται μόνο εγγράφως αποκλειομένου παντός 

άλλου αποδεικτικού μέσου.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται προς όφελος του αρχαίου θεάτρου των Αχαρνών και εντεύθεν 

της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η εποπτεία, ο έλεγχος, 

η προστασία και η ανάδειξη του εν λόγω θεάτρου. Συνεπώς γίνεται  κατανοητό το ενδιαφέρον 

της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 

Αττικής και του Δήμου Αχαρνών.  

 

ΑΡΘΡΟ 12  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

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

του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ». 

Ο ανάδοχος και ο «Μελετητής» καταβάλλουν κάθε προσπάθεια φιλικής επίλυσης τυχόν 

διαφοράς σχετικής με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της συμβάσεως, σύμφωνα με τους κανόνες 

της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών. 

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

κατά τόπου ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 

Σε πίστωση όλων των ανωτέρω συνετάγη η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε 

από τους συμβαλλομένους υπογράφεται από αυτούς σε έξι αντίτυπα, από τα οποία έλαβε από 

ένα έκαστος των συμβαλλομένων. 
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ 

Οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν την καθοριστική συμβολή της Κίνησης Πολιτών για την 

ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Αχαρνών «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ», τόσο στη συγκέντρωση των 

απαιτούμενων πόρων για την αποκατάσταση του θεάτρου, όσο και στην προώθηση της 

διαδικασίας για την ανάδειξη του σπουδαίου αυτού μνημείου. 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

 

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ: 

 

 

Για το μελετητή: 

Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του 

ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 

Οικονόμου Δημήτριος 

 

 

Κυπαρισσίας Ηλίας 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:   

«ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΏΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ, 

ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ» 

 

 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

  

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : 

Δημήτριος Οικονόμου, Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος 

Κυπαρισσία Ηλία, Μηχανικός - Χωροταξίας Πολεοδομίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, 2017 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ:  

«ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΏΝ 

ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ» 

 

Στην Αθήνα σήμερα τη Δευτέρα 27 του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, μετά την υπ’ αριθμόν 

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

συνεδρίασή του στις 21 Μαρτίου 2017, 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, εφεξής καλούμενο «Εργοδότης»,  

• αφ’ ετέρου οι μελετητές Δημήτριος Οικονόμου, αρχιτέκτων-πολεοδόμος, που εδρεύει 

στην Αθήνα, Αγγέλου Πυρρή 9, ΤΚ 11527, με Α.Φ.Μ. 015275735, Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών 

και Κυπαρισσία Ηλία, μηχανικός χωροταξίας πολεοδομίας, που εδρεύει στην Νέα 

Ιωνία, Παύλου Μελά 7, Τ.Κ. 14231, με Α.Φ.Μ 128564341, Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ,  

αποκαλούμενοι στο εξής «Μελετητής» και εκπροσωπούμενοι νόμιμα από τον κ. 

Δημήτριο Οικονόμου συνεφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης που είχε υπογραφεί στις 

09 Μαρτίου 2016 μεταξύ του μελετητή και του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» για την ανάθεση της 

εκπόνησης της μελέτης του έργου «Μελέτη ολοκληρωμένης χωρικής οργάνωσης πολιτιστικών 

διαδρομών με επίκεντρο το αρχαίο θέατρο στις Αχαρνές». Η σύμβαση τροποποιήθηκε ως προς 

Άρθρο 2 (φυσικό αντικείμενο της μελέτης), άρθρο 3 (χρόνο εκπόνησης της μελέτης), άρθρο 5 

(αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης), άρθρο 11 (δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου). Το 

άρθρο 6 (πνευματικά δικαιώματα) της παλαιάς σύμβασης καταργήθηκε. 
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ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α. Αντικείμενο μελέτης: 

1. Το Αρχαίο Θέατρο που αποκαλύφθηκε στο κέντρο του σημερινού Δήμου Αχαρνών αποτελεί 

βασικό στοιχείο προς ανάδειξη και αξιοποίηση από τη μελέτη. Το θέατρο κατασκευάστηκε 

πιθανότατα τον 4ο αιώνα π.Χ., αποτελεί σημαντικό εύρημα διεθνούς σημασίας, και είναι ένα 

από τα επτά θέατρα περιφερειακών δήμων της Αττικής, από τα οποία σώζονται κατάλοιπά 

τους.  

 

Προβλέπεται δημιουργία δικτύου πολιτιστικών-περιηγητικών διαδρομών με αφετηρία το 

Αρχαίο Θέατρο, που χαρακτηρίζεται ως «διαχρονικό κέντρο της πόλης», και σύνδεση με 

διάσπαρτα στον οικιστικό ιστό και στον περιαστικό χώρο μνημεία όλων των ιστορικών 

περιόδων (Μυκηναϊκός θολωτός τάφος, Τύμβος Σοφοκλή, Αδριάνειο και Ρωμαϊκή δεξαμενή, 

Ρωμαϊκές αγροικίες, αρχαία νεκροταφεία, Βυζαντινοί και Μεταβυζαντινοί ναΐσκοι, αρχαία 

Ιερά Πάρνηθας), με στόχους, πέραν της ενίσχυσης του πολιτισμού (υπερτοπικής εμβέλειας), 

την ανάδειξη της διαχρονικότητας της πόλης των  Αχαρνών, τη βελτίωση του αστικού 

περιβάλλοντος, και την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος. 

 

2. Η μελέτη θα εκπονηθεί σε άμεση συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής 

Αττικής, ως καθ’ ύλην αρμόδια για τις υπό ανάδειξη αρχαιότητες. 

 

3. Η μελέτη θα συνταχθεί στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των πόρων του Π.Ε.Π. Αττικής 

2014-2020, τόσο αυτών που προβλέπονται για τις επενδυτικές προτεραιότητες, οι οποίες είναι 

επιλέξιμες στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (Ο.Χ.Ε.) όσο και, 

ενδεχομένως, άλλων κατάλληλων επενδυτικών προτεραιοτήτων. Θα ληφθεί υπ’ όψιν, ως εκ 

τούτου, και η Εγκύκλιος «Σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των  Ολοκληρωμένων 

Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Ιούλιος 2015). 

 

4. Η μελέτη θα περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια (η αντιστοιχία με κεφάλαια του προτεινόμενου 

περιεχομένου της ολοκληρωμένης χωρικής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΒΑΑ), 

όπως αυτό προσδιορίζεται στην Εγκύκλιο που αναφέρεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, 

επισημαίνονται με την ένδειξη «[Χ]»): 

1. Εισαγωγή. 

2. Παρουσίαση της περιοχής παρέμβασης (άμεσης και ευρύτερης). 
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3. Κατευθύνσεις από τον υπερκείμενο σχεδιασμό-προγραμματισμό και 

κανονιστικές διατάξεις από τον πολεοδομικό σχεδιασμό. 

4. Περιγραφή και Στόχοι της στρατηγικής [Χ]. 

5. Σχέδιο Δράσης [Χ] (ανάλυση δράσεων, με οριζόντιες δράσεις και δράσεις ανά 

θέση). 

6. Σχέδιο χρηματοδότησης [Χ]. 

7. Υλοποίηση και παρακολούθηση [Χ]. 

8. Ανάλυση κινδύνου [Χ] 

9. Σύστημα διακυβέρνησης [Χ]. 

10. Διαδικασίες διαβούλευσης [Χ] 

 

Η μελέτη θα συμπεριλάβει και το αναγκαίο χαρτογραφικό υλικό, που θα συνταχθεί με τη χρήση 

Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS). 

 

Β. Περιοχή μελέτης: 

Η περιοχή μελέτης είναι η εδαφική περιοχή του Δήμου Αχαρνών. Ορισμένες αναλύσεις των 

κεφ. 2 και 3 του άρθρου 2 θα γίνουν σε ευρύτερες χωρικές ενότητες. 

 

Γ. Παραδοτέα και Προθεσμίες: 

Η μελέτη θα περιλάβει δύο παραδοτέα: 

Πρώτο παραδοτέο: κεφάλαια 1, 2 και 3 (βλ. άρθρο 2) 

Δεύτερο παραδοτέο: κεφάλαια 1 (επικαιροποιημένο), 4 5, 6, 7 και 8 (βλ. άρθρο 2).  

 

Δ. Ομάδα μελέτης: 

Η μελέτη θα εκπονηθεί από διεπιστημονική ομάδα του «Μελετητή» που θα περιλαμβάνει κατ’ 

ελάχιστον τους εξής: 

• Δημήτρη Οικονόμου, Καθ. πολεοδομίας-χωροταξίας, επιστημονικό υπεύθυνο. 

• Κυπαρισσία Ηλία, μηχανικό χωροταξίας, πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης, 

MSc, 

• Περικλή Πλατανιά, μηχανικό χωροταξίας, πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης, 

MSc, 

• Στυλιανό Τσακίρη, αρχιτέκτονα-πολεοδόμο, 

• Αφροδίτη Μακρυγιάννη, Δρ. οικονομολόγο. 

• Άλλες αναγκαίες ειδικότητες θα προστεθούν στην ομάδα μελέτης ανάλογα με τις ανάγκες 

που θα προκύψουν, με ευθύνη του ΜΕΛΕΤΗΤΗ και προηγούμενη έγκριση του εργοδότη. 

 



- 5 - 

 

Στην ομάδα μελέτης θα συμμετέχει ενεργά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, με 

επιστημονικό προσωπικό επιλογής της. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Το πρώτο παραδοτέο θα υποβληθεί στον εργοδότη μέσα σε 45 εργάσιμες ημέρες από την 

υπογραφή της τροποποίησης της σύμβασης. Το δεύτερο παραδοτέο θα υποβληθεί μέσα σε 30 

εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του πρώτου παραδοτέου. 

 

Παράταση του χρόνου αποπεράτωσης της μελέτης 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 

«Μελετητή», κατά την κρίση του Εργοδότη. Η αίτηση παράτασης πρέπει να υποβάλεται μέσα 

στη συμβατική προθεσμία του συγκεκριμένου σταδίου εκπόνησης της μελέτης. 

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο Πρόεδρος του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», αφού φέρει τη μελέτη στο Διοικητικό Συμβούλιο, την 

προωθεί για έγκριση στα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αχαρνών, του 

Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ο Μελετητής, υποχρεούται να 

προσαρμόσει τη Μελέτη στις τυχόν παρατηρήσεις που θα διατυπωθούν από τους 

προαναφερόμενους φορείς. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η συνολική αμοιβή του μελετητή για την εκπόνηση της μελέτης (μη συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 23%) ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 ευρώ (ήτοι 18.450 ευρώ με Φ.Π.Α.). Η 

αμοιβή αυτή κατανέμεται ως εξής μεταξύ των δύο μελετητών:  

- Δημήτριος Οικονόμου: επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 
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- Κυπαρισσία Ηλία: οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

Ο μελετητής έχει ήδη λάβει το ποσό των 3.690 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο 20% του ποσού 

της αρχικής σύμβασης. 

Το ποσό που υπολείπεται για την αμοιβή του μελετητή είναι 14.760,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα καταβληθεί τμηματικώς και σε τέσσερις δόσεις, ως 

ακολούθως: 

• 30 % με την υποβολή του α΄ παραδοτέου της μελέτης. 

• 30 % με την υποβολή του β΄ παραδοτέου της μελέτης. 

• 10 % με την έγκριση της μελέτης.   

• 10% με τη συμμόρφωση της μελέτης στις τυχόν παρατηρήσεις των αρμόδιων φορέων 

(αν η Μελέτη εγκριθεί χωρίς παρατηρήσεις, το ποσοστό της αμοιβής που καταβάλλεται 

με την έγκριση της μελέτης, αυξάνεται στο 20%).  

 

Ο «Μελετητής» θα εκδίδει για την καταβολή κάθε δόσης τα απαιτούμενα από το νόμο 

παραστατικά (τιμολόγια ή δελτία παροχής υπηρεσιών), μέχρι του ύψους της αντίστοιχης 

τμηματικής δόσης. 

 

 Όλες οι δαπάνες για τη σύνταξη και υποβολή των μελετών που αποτελούν αντικείμενο της 

παρούσας Σύμβασης, βαρύνουν αποκλειστικά το «Μελετητή». 

ΑΡΘΡΟ 6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΟΥ 

Ο «Μελετητής» αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει την ανατιθέμενη μελέτη με τη 

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

τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

υποχρεώσεων του «Μελετητή». Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης δικαιούται να αναθέσει τη 

μελέτη σε άλλο «Μελετητή», ή και να ματαιώσει την εκπόνησή της. 
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ΑΡΘΡΟ 8 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 

Σε περίπτωση επελεύσεως εξαιρετικού μη προβλέψιμου και μη αποτρέψιμου γεγονότος που 

καθιστά αδύνατη την έναρξη, πρόοδο ή ολοκλήρωση της μελέτης, τα συμβαλλόμενα μέρη 

ελευθερώνονται αμοιβαίως από τις εκ της συμβάσεως απορρέουσες υποχρεώσεις τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

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

συμπλήρωση οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται μόνο εγγράφως αποκλειομένου παντός 

άλλου αποδεικτικού μέσου.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται προς όφελος των μνημείων των Αχαρνών και εντεύθεν της 

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η εποπτεία, ο έλεγχος, η 

προστασία και η ανάδειξή τους.  

Γίνεται αποδεκτό από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη ότι η μελέτη θα παραχωρηθεί στις 

αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και θα εισαχθεί στα αρμόδια 

συμβούλια για την κατά νόμο γνωμοδότηση. 

 

ΑΡΘΡΟ 12  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

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

του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ». 

Ο ανάδοχος και ο «Μελετητής» καταβάλλουν κάθε προσπάθεια φιλικής επίλυσης τυχόν 

διαφοράς σχετικής με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της συμβάσεως, σύμφωνα με τους κανόνες 

της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών. 



- 8 - 

 

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

κατά τόπου ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 

Σε πίστωση όλων των ανωτέρω συνετάγη η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε 

από τους συμβαλλομένους υπογράφεται από αυτούς σε έξι αντίτυπα, από τα οποία έλαβε από 

ένα έκαστος των συμβαλλομένων. 

ΕΠΙΜΕΤΡΟ 

Οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν την καθοριστική συμβολή της Κίνησης Πολιτών για την 

ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Αχαρνών «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ», τόσο στη συγκέντρωση των 

απαιτούμενων πόρων για την αποκατάσταση του θεάτρου, όσο και στην προώθηση της 

διαδικασίας για την ανάδειξη του σπουδαίου αυτού μνημείου. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ: Για το μελετητή: 

Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του 

ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 

Οικονόμου Δημήτριος 

 

Κυπαρισσία Ηλία 

 



Εσοδα  ΧΡ 2008-18 ΧΡΗΣΗ 2019 30/06/2019 Έξοδα ΧΡ 2008-18 ΧΡΗΣΗ 2019 30/06/2019

Τακτικές Εισφορές Μελών 403.616,64 € 29.715,00 € 433.331,64 € Έξοδα Ίδρυσης 139,02 0,00 139,02

Εισφορές Τακτικών Μελών 403.616,64 € 29.715,00 € 433.331,64 € Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης 139,02 139,02

0,00 €

Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ 56.447,93 € 1.250,00 € 57.697,93 €

Δωρεές Μελών-Φίλων 56.447,93 € 900,00 € 57.347,93 €

Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα Πάγια 16.375,19 690,00 17.065,19

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 300,00 € 300,00 € Η/Υ και Εξοπλισμός 15.747,19 15.747,19

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 50,00 € 50,00 € Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων 628,00 690,00 1.318,00

0,00 € Έξοδα μίσθωσης ακινήτων 84.148,25 3.763,13 87.911,38

0,00 € Μίσθωση ακινήτων (έδρα )

0,00 € Ενοίκια 74.972,20 3.300,00 78.272,20

Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή  Εταιρικών Μελών-Χορηγίες 1.538.621,16 € 146.620,00 € 1.685.241,16 € Κοινόχρηστα 7.675,05 463,13 8.138,18

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 294.122,95 € 294.122,95 € Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ) 1.501,00 1.501,00

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 102.150,00 € 0,00 € 102.150,00 €

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 55.940,21 € 0,00 € 55.940,21 € 'Εξοδα λειτουργίας 225.898,15 12.612,59 238.510,74

ELPEN A.E ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 91.500,00 € 5.000,00 € 96.500,00 € Εξοδα λειτουργίας 

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ  Α.Ε. 24.800,00 € 24.800,00 € Δ.Ε.Η 17.254,00 450,00 17.704,00

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 64.800,00 € 12.400,00 € 77.200,00 € Ο.Τ.Ε 27.184,52 1.281,50 28.466,02

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ 60.000,00 € 10.000,00 € 70.000,00 € COSMOTE 4.996,41 253,32 5.249,73

ΤΕΜΕS-COSTA NAVARINO  Α.Ε. 55.000,00 € 5.000,00 € 60.000,00 € Ε.Υ.Δ.Α.Π 539,00 23,00 562,00

FOURLIS A.E 45.000,00 € 5.000,00 € 50.000,00 € Επισκευές Συντήρησεις 4.326,08 136,40 4.462,48

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 36.080,00 € 6.200,00 € 42.280,00 € ΄Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας 14.352,93 889,54 15.242,47

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 45.000,00 € 45.000,00 € Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά 25.106,42 1.299,72 26.406,14

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ  Α.Ε. 24.750,00 € 24.750,00 € Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες 19.846,94 3.175,97 23.022,91

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 43.340,00 € 6.200,00 € 49.540,00 € Ταχυδρομικά -Μεταφορικά 23.339,78 1.111,24 24.451,02

ΚΟΣΜΟΤΕ 70.800,00 € 18.600,00 € 89.400,00 € Διάφορα Εξοδα λειτουργίας 12.778,46 137,70 12.916,16

ΒΙΚΟΣ Α.Ε 30.000,00 € 30.000,00 € Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή 4.275,47 142,60 4.418,07

ZARA  Α.Ε. 30.000,00 € 30.000,00 € Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη 58.183,43 3.711,60 61.895,03

ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε. 34.000,00 € 5.000,00 € 39.000,00 € Συνδρομές σε συλλόγους 11.284,95 0,00 11.284,95

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  Α.Ε. 39.000,00 € 5.000,00 € 44.000,00 € Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές 2.429,76 0,00 2.429,76

ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 24.400,00 € 3.000,00 € 27.400,00 € 0,00 0,00

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ  Α.Ε. 12.000,00 € 2.500,00 € 14.500,00 € 0,00 0,00

INTERAMERICAN  Α.Ε. 18.000,00 € 18.000,00 €  Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων 727.244,79 64.187,55 791.432,34

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 34.840,00 € 34.840,00 € Κόστος μισθοδοσίας 546.714,61 39.492,26 586.206,87

ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ 50.000,00 € 50.000,00 € Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ) 180.530,18 24.695,29 205.225,47

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ 20.000,00 € 10.000,00 € 30.000,00 € 0,00 0,00

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ 25.000,00 € 25.000,00 €  Φ.Π.Α. 22.183,93 5.631,45 27.815,38

Σ.Ε.Β. 15.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 € Φ.Π.Α. 5.631,45 5.631,45

ΣΑΝΗ Α.Ε. 9.000,00 € 9.000,00 € 0,00

APIVITA ΑΕΒΕ 9.000,00 € 9.000,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων 88.380,00 7.600,00 95.980,00

ΣΕΤΕ 9.000,00 € 9.000,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων 88.380,00 7.600,00 95.980,00

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ  Α.Ε. 8.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 €

ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ 12.400,00 € 18.600,00 € 31.000,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 530.607,75 77.932,58 608.540,33

ΗΠΕΙΡΟΣ  ΑΕΒΕ 9.766,00 € 9.766,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 278.611,81 278.611,81

ΟΠΤΙΜΑ ΑΕΒΕ 9.766,00 € 9.766,00 € Animus A.E.,Ντοκιμαντέρ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας 16.000,00 16.000,00

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ 9.766,00 € 9.766,00 € Αρχαίο θέατρο Λάρισας - Ίδρυμα Π. & Α. Κανελλοπούλου 99.000,00 99.000,00

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 12.000,00 € 3.000,00 € 15.000,00 € Μυτιληναίος Α.Ε. Τόπος Συμβουλευτική,Διαδρομή Στ.Ελλάδας 10.464,00 4.536,04 15.000,04

ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. 12.400,00 € 12.400,00 € 24.800,00 € Αρχαιολογική Ιστορία Ασκληπιείου Επιδάυρου 2.658,19 240,00 2.898,19

ΕΛΑΙΣ Α.Ε. 18.000,00 € 18.000,00 € Launch Event Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου,Νέα Οδός 58.345,00 933,36 59.278,36

EUROBANK  ERGASIAS 11.200,00 € 11.200,00 € Αεροπορία Αιγαίου,Πολιτιστική Διαδρομή Θήρας 10.000,00 10.000,00 20.000,00

Mc CAIN HELLAS 17.600,00 € 17.600,00 € Ιδρυμα Ι.Λάτσης,Ιστοσελίδα Πολ.Διαδρομής Στερεάς Ελλάδας 9.000,00 3.000,00 12.000,00

ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6.000,00 € 6.000,00 € ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ,Μελέτη προσβασιμότητας Αρχ.Χώρων Θήρας 12.000,00 8.000,00 20.000,00

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ  Α.Ε. 11.200,00 € 11.200,00 € Ιδρυμα Π.@Α.Κανελλόπουλου,Πολ.ΔιαδρΗπείρου-Αρχ.Νικόπολη 33.598,75 6.963,75 40.562,50

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 3.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € Ίδρυμα Π.@Α.Κανελλόπουλου,Συνάντηση Διεθνούς Δικτύου 8.056,54 8.056,54

ΟΜΙΛΟΣ QUEST 10.000,00 € 10.000,00 € Ελληνικά πετρέλαια,μελέτη ενοποίησης Αρχ.χώρων Ερέτριας 21.040,00 21.040,00

ΓΣΕΒΕΕ 6.000,00 € 6.000,00 € Νέα Οδός,Δράσεις στις Πολιτ. Διαδρομές Ηπείρου και Στερεάς 930,00 10.162,89 11.092,89

GOOGLE 9.000,00 € 9.000,00 € Κεντρική Οδός,Δράσεις στη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας 5.000,00 5.000,00

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  Α.Ε. 5.000,00 € 5.000,00 € Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος 79.395,11 4.289,69 83.684,80

FREZYDERM  A.E. 3.720,00 € 3.720,00 € Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος 4.289,69 4.289,69

0,00 € 0,00 0,00

0,00 € Εξοδα προβολής & διαφήμισης 29.161,84 1.496,56 30.658,40

Μεταβιβαστικές εισροές 603.612,27 € 113.671,60 € 717.283,87 € Διαδραστικές εφαρμογές 0,00

Μεταβιβαστικές εισροές 419.483,87 € 419.483,87 € Ανάπτυξη Ιστοσελίδας 0,00 0,00

Ίδρυμα Ι. Λάτσης,για την ιστοσελίδα Πολ . Διαδρ.Στ.Ελλάδας 9.000,00 € 3.000,00 € 12.000,00 € Προβολή Διαζώματος 1.496,56 1.496,56

Animus A.E.,ντοκιμαντέρ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας 16.000,00 € 16.000,00 € 0,00 0,00

Αεροπορία Αιγαίου, Πολιτιστική Διαδρομή Θήρας 16.000,00 € 4.000,00 € 20.000,00 € 0,00 0,00

Launch Event Πολιτιστικης Διαδρομής Ηπείρου,Νέα Οδός 62.000,00 € 62.000,00 € 0,00 0,00

Μυτιληναίος Α.Ε.,Τόπος Συμβουλευτική Διαδρομή Στ.Ελλάδας 18.600,00 € 18.600,00 € ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 390.144,39 5.500,00 395.644,39

Η Αρχαιολογική Ιστορία του Ασκληπιείου της Επιδαύρου 4.228,40 € 1.971,60 € 6.200,00 € Γενικές Συνελεύσεις εως και 2018 390.144,39 390.144,39

ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ,Μελέτη προσβασιμότητας Αρχ.Χώρων Θήρας 12.000,00 € 8.000,00 € 20.000,00 € ΙA΄Γεν.Συνέλευση στο Λαύριο 0,00

Ίδρυμα Π.@Α. Κανελλόπουλου,Πολ.Δ.Ηπείρου,Αρχ.Νικόπολη 46.300,00 € 46.300,00 € ΙΒ΄Γεν.Συνέλευση στη Νάξο 5.500,00

Ίδρυμα Π.@Α. Κανελλόπουλου,Συνάντηση Διεθνούς Δικτύου 9.900,00 € 9.900,00 € Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις 269.234,29 60.372,63 329.606,92

Ελληνικά Πετρέλαια,μελέτη ενοποίησης Αρχ.χώρων Ερέτριας 31.000,00 € 31.000,00 € Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις 153.472,17 153.472,17

Νέα Οδός, 37.200,00 € 37.200,00 € 1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών 25.146,48 3.196,95 28.343,43

Κεντρική Οδός 18.600,00 € 18.600,00 € 2.Εκδόσεις Διαζώματος 74.131,74 1.650,50 75.782,24

Διάφορα έσοδα 6.270,38 € 0,88 € 6.271,26 € 3.Προσομοίωση Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου 11.210,90 11.210,90

Τόκοι καταθέσεων 0,88 € 0,88 € 4.Μεταφράσεις κειμένων 593,00 65,52 658,52

0,00 € 5.Λογότυπο Δήμου Ηρακλείου 6.819,40 6.819,40

Επιστροφές διαθεσίμων 25.102,76 € 393,09 € 25.495,85 € 6.Μελέτη ΕΤΑΜ,Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού 3.720,00 11.160,00 14.880,00

393,09 € 393,09 € 7.Εικονογράφηση Αρχαιολογικής Ιστορίας Επιδαύρου 960,00 868,00 1.828,00

0,00 € 8.Μελέτες Χώρου Υποδοχής Αρχαιολογικού Χώρου Νικόπολης 20.000,00 20.000,00

Σύνολο Εσόδων 2.633.671,14 € 291.650,57 € 2.925.321,71 € 9.MARKETING Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου (Κούτουλας Δ.) 5.032,26 5.032,26

Χρηματικά Διαθέσιμα Υπόλοιπο 651,39 € 10.MARKETING Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου (Στάδιον Α.Ε.) 6.000,00 6.000,00

Ταμείο στο Διάζωμα 651,39 € 11.WEB SITE Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού 5.580,00 5.580,00

Λογαριασμοί Καταθέσεων 0,00 € 57.533,34 € 12. 0,00

Τράπεζα ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ 13. 0,00

ΑLPHA BANK               11.465,13 € 11.465,13 € Λοιπές Εκδηλώσεις 119.345,55 34.667,26 154.012,81

Eurobank Ergasias         1.214,30 € 1.214,30 € Εκδηλώσεις 119.345,55 119.345,55

Εθνική Τράπεζα              7.950,19 € 7.950,19 € Έκτη συνάντηση του Διαζώματος με τα Eταιρικά του Μέλη 34.667,26 34.667,26

Τράπεζα Αττικής           6.899,51 € 6.899,51 € Πέμτη συνάντηση Άνω Διαζώματος 0,00

Τράπεζα Πειραιώς          29.580,98 € 29.580,98 € Διάφορα Έξοδα 5.785,01 350,21 6.135,22

ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ EUROBANK 100,58 € 100,58 € Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα 350,21 350,21

PAY PAL 322,65 € 322,65 € Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  58.184,73 € Σύνολο Εξόδων 2.588.043,27 279.093,65 2.867.136,92

To μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2018 ανέρχεται στο ποσό των  ευρώ . 45.627,87 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΌ 01/09/2008 ΕΩΣ 30/6/2019



Μελέτες Αδιάθετο

Ύψος κατάθεσης Εξοδα Θεάτρων Υπόλοιπο

1 Αρχαίο Θέατρο Σικυώνος 13.000,00 € 12.914,40 85,60

2 Αρχαίο Θέατρο Αρκαδικού Ορχομενού 48.778,76 € 48.563,69 215,07

3 Αρχαίο Θέατρο Δήλου 105.192,28 € 96.745,39 8.446,89

4 Αρχαίο Θέατρο Δελφών 106.004,79 € 104.861,15 1.143,64

5 Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης 22.855,56 € 21.796,88 1.058,68

6 Αρχαίο Θέατρο Αβδήρων 780,00 € 550,00 230,00

7 Αρχαίο Θέατρο Σπάρτης 102.169,61 € 99.894,23 2.275,38

8 Αρχαίο Θέατρο Καρθαίας Κέας 16.850,00 € 16.824,61 25,39

9 Αρχαίο Θέατρο Χερσονήσου 200,00 € 200,00

10 Αρχαίο Θέατρο Γόρτυνας 1.414,90 € 0,00 1.414,90

11 Αρχαίο Θέατρο Απτέρας 700,00 € 700,00

12 Αρχαίο Θέατρο Βεργίνας 420,00 € 420,00

13 Αρχαίο Θέατρο Μακύνειας 22.360,00 € 21.156,96 1.203,04

14 Αρχαίο Θέατρο Καλυδώνας 19.280,00 € 19.195,91 84,09

15 Αρχαίο Θέατρο Νέας Πλευρώνας 350,00 € 350,00

16 Αρχαίο Θέατρο Οινιάδων 400,00 € 400,00

17 Αρχαίο Θέατρο Στράτου 346,00 € 346,00

18 Αρχαίο Θέατρο Αμφιλοχικού Άργους 320,00 € 320,00

19 Ωδείο Ηρώδου του Αττικού 102,00 € 102,00

20 Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου 100,00 € 100,00

21 Ρωμαϊκό Ωδείο Επιδαύρου 2.501,00 € 2.470,32 30,68

22 Αρχαίο Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών 8.150,00 € 6.416,00 1.734,00

23 Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων 3.120,00 € 2.460,00 660,00

24 Αρχαίο Θέατρο στο Κουφονήσι / Λεύκης 200,00 € 200,00

25 Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης 885,00 € 885,00

26 Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών 26.876,60 € 6.773,93 20.102,67

27 Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης 1.400,00 € 1.400,00

28 Αρχαίο Θέατρο Θήρας 400,00 € 400,00

29 Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού Βοιωτίας 198.767,75 € 198.710,62 57,13

30 Αρχαίο Θέατρο Θορικού 715,00 € 715,00

31 Αρχαίο Θέατρο Μεσσήνης 22.490,80 € 22.264,19 226,61

32 Αρχαίο Θέατρο Αιγείρας 230,00 € 230,00

33 Αρχαίο Θέατρο Τραχωνων 1.370,00 € 1.370,00

34 Ελληνιστικό Θέατρο Αργους 3.293,00 € 2.640,40 652,60

35 Αρχαίο Θέατρο Μήλου 3.000,00 € 2.152,50 847,50

36 Αρχαίο Θέατρο Φερών 3.110,00 € 3.110,00

37 Αρχαίο Θέατρο Ερέτριας 33.780,00 € 33.751,00 29,00

38 Αρχαίο Θέατρο Νικοπόλης 24.218,60 € 23.608,60 610,00

39 Αρχαίο Θέατρο Αμφιαρείου 1.270,10 € 1.270,10

40 Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης 1.160,00 € 1.160,00

41 Αρχαίο Θέατρο Διονύσου 4.889,41 € 300,00 4.589,41

42 Αρχαίο Θέατρο Λευκάδας 200,00 € 200,00

43 Αρχαίο Θέατρο Αμφίπολης 6.210,00 € 5.842,53 367,47

44 Αρχαίο Θέατρο Ικαρίας Αττικής 5.364,69 € 2.406,69 2.958,00

45 Αρχαίο Θέατρο Πλατιάνας 4.100,00 € 4.100,00

46 Αρχαίο Θέατρο Μιεζας 350,00 € 350,00

47 Αρχαίο Θέατρο Λίνδου 350,00 € 350,00

48 Αρχαίο Θέατρο Καβιρείου 3.690,00 € 3.690,00

49 Αρχαίο Θέατρο Γυθείου 500,00 € 500,00

50 Αρχαίο Θέατρο Σάμου 400,00 € 400,00

51 Αρχαίο Θέατρο  Ιεράπετρας 100,00 € 100,00

52 Αρχαίο Θέατρο  Λάρισας (Μικρό). 100,00 € 100,00

53 Αρχαίο Θέατρο Σαμοθράκης 5.265,00 € 4.981,80 283,20

54 Μικρό Θέατρο Αμβρακίας 100,00 € 100,00

55 Αρχαίο Θέατρο Λάρισας Α΄ 51.597,10 € 50.918,37 678,73

56 Aρχαίο Θέατρο Δημητριάδος 1.340,00 € 1.109,00 231,00

57 Αρχαίο Θέατρο Ασκληπιείου Επιδαύρου 49.600,00 € 15.148,68 34.451,32

58 Τελεστήριο Ελευσίνας 118,00 € 118,00

59 Αρχαίο Ωδείο Πάτρας 100,00 € 100,00

60 Αρχαίο Ωδείο Κορίνθου 125,00 € 125,00

61 Αρχαίο θέατρο Μαρώνειας 1.000,00 € 1.000,00

62 Αρχαίο θέατρο Τανάγρας 150,00 € 150,00

63 Αρχαίο θέατρο Λεωντίου 100,00 € 100,00

Τόκοι καταθέσεων-φόρος,τραπεζικά έξοδα 5.984,25 € 4.907,07 1.077,18

Αδιευκρίνιστες καταθέσεις 779,00 € 410,00 369,00

Προκαταβολές Φόρου 1.058,26 -1.058,26

0,00

ΣΥΝΟΛΟ 941.074,20 € 830.833,18 110.241,02

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΣΥΝΟΛΑ

ALPHA BANK 7.328,10 7.328,10

ΤΡΑΠΕΖΑ   ΑΤΤΙΚΗΣ 11.648,94 11.648,94

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 29.079,61 29.079,61

EUROBANK 8.665,83 8.665,83

ΤΡΑΠΕΖΑ   ΠΕΙΡΑΙΩΣ 51.540,54 51.540,54

ALPHA -ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1.978,00 1.978,00

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΡΑΣΗ ΥΕΑΘ 110.241,02 0,00 110.241,02

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΓΙΑ ΤH ΔΡΑΣΗ Υ.Ε.Α.Θ ΤΗΝ  30/6/2019


