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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΟΥ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 

 

 

Σήμερα, Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30 γραφείο του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έγινε συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. 

 

Παρόντες ήσαν οι κ.κ.: 

Σταύρος Μπένος, Πρόεδρος, 

Πέτρος Θέμελης, Αντιπρόεδρος, 

Βασίλης Λαμπρινουδάκης, Γενικός Γραμματέας,  

Γιώργος Κουρουπός, Ταμίας, 

Παναγιώτης Νταής, Μέλος 

Κωνσταντίνος Μπολέτης, Μέλος,  

Γιωργία Μανωλοπούλου, Μέλος, 

Πρόδρομος Τσιαβός, Μέλος, 

Άρτεμις Τσολάκη, Μέλος. 

 

Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν ακόμη οι κ.κ. Χρήστος Ράμμος, πρ. Αντιπρόεδρος 

του Συμβουλίου της Επικρατείας, Χρήστος Χιώτης και Στάθης Καλογερόπουλος, 

εκπρόσωποι της εταιρείας «elegrad.com», Θάνος Πολυμενέας, μουσικός-συνθέτης, 

sound artist, Γιάννης Λασκαράκης, πολιτικός μηχανικός και σύμβουλος έκδοσης της 

εφημερίδας «Η ΓΝΩΜΗ», Νίκος Δρακωνάκης, εκπρόσωπος της εταιρείας «ΕΤΑΜ ΑΕ»,  

Κων/νο Ζέκκος και η κα Ρέα Ζέκκου,  εκπρόσωποι της Εταιρείας Μελετών «ΔΡΟΜΟΣ 

ΕΠΕ».  

 

1. Eνημέρωση από τον Πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» κο Σταύρο Μπένο για 

την υποβολή των τεχνικών δελτίων για την αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου 

Λάρισας  

 

Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κος Σταύρος Μπένος, ενημέρωσε τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου πως η Περιφέρεια Θεσσαλίας τον περασμένο Ιούνιο 

εξέδωσε πρόσκληση που αφορά στη χρηματοδότηση παρεμβάσεων για την προστασία, 

αποκατάσταση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας, με σκοπό 

τη συμβολή της στην τουριστική ανάπτυξη των περιοχών που εντάσσονται στην 

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) της διαδρομής Πολιτισμού – Τουρισμού που 

περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 

(ΠΕΠΘ). Συγκεκριμένα η Περιφέρεια εξασφάλισε 3 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για το 

Αρχαίο Θέατρο Λάρισας προκειμένου να ξεκινήσει η τελευταία φάση της 

αποκατάστασής του. 
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Ο κ Μπένος είπε στη συνέχεια στα μέλη πως στο πλαίσιο αυτό, την 1η Νοεμβρίου 2018, 

σύμφωνα με γραπτή ενημέρωση από τον προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών Έργων 

της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, κ. Δημήτρη Καραγκούνη (Συν. 1), υπεβλήθη από 

την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας προς τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας το τεχνικό δελτίο για την ένταξη του θεάτρου στο πρόγραμμα, που  

προβλέπει τις εξής εργασίες στο Αρχαίο Θέατρο: α) αντιστήριξη του κυρίως θεάτρου 

με την κατασκευή τοίχου από λιθοδομή, β) επανατοποθέτηση εδωλίων στην αρχική 

τους θέση στο χώρο του κυρίως θεάτρου, γ) επανατοποθέτηση εδωλίων κοντά στην 

αρχική τους θέση στο χώρο του κυρίως θεάτρου, δ) επανατοποθέτηση εδωλίων σε 

ομόλογες θέσεις στο χώρο του κυρίως θεάτρου, ε) τοποθέτηση εδωλίων από νέο υλικό 

στο χώρο του κυρίως θεάτρου, στ) ενοικίαση γερανοφόρων οχημάτων για την 

υποστήριξη των ανωτέρω και αεροφωτογράφιση του μνημειακού συνόλου, ζ) 

τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης – πληροφόρησης, έκδοση ενημερωτικού οδηγού 

και φυλλαδίων σε γραφή Braille. Η παραπάνω πρόταση που υπεβλήθη έχει συνολικό 

προϋπολογισμό 3.000.000,00 €.  

 

Ο κος Μπένος στη συνέχεια πρόσθεσε πως στις 23-11-2018 υπεβλήθη πρόταση για 

ένταξη του αρχαίου θεάτρου και σε  δεύτερο πρόγραμμα χρηματοδότησης. 

Συγκεκριμένα το δεύτερο  τεχνικό δελτίο υπεβλήθη στη Γενική Διεύθυνση 

Οικονομικών του ΥΠ.ΠΟ.Α. και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με συνολικό 

προϋπολογισμό επίσης 3.000.000,00 €.  

 

Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η αποκατάσταση μέρους του κυρίως θεάτρου, 

του σωζόμενου τμήματος του επιθεάτρου, του διαζώματος, των αναλημματικών τοίχων 

και του σκηνικού οικοδομήματος. Με την επανατοποθέτηση στην περιοχή επέμβασης 

αρχιτεκτονικών μελών  στην αρχική τους θέση, σε ομόλογες θέσεις καθώς και με την 

τοποθέτηση νέων μαρμάρινων μελών αίρεται η επικινδυνότητα λόγω της πλήρους 

κάλυψης των ασυνεχιών που παρουσιάζουν τα αρχιτεκτονικά μέλη, γίνεται δε δυνατή  

η ασφαλής πρόσβαση και η διακίνηση των θεατών στους χώρους αυτούς.  

 

Αναλυτικότερα, ο Πρόεδρος του Διαζώματος, ενημέρωσε πως θα πραγματοποιηθούν 

οι παρακάτω εργασίες: α) τοποθέτηση εδωλίων από νέο υλικό στο χώρο του κυρίως 

θεάτρου, β) τοποθέτηση εδωλίων από νέο υλικό στο χώρο του επιθεάτρου, γ) 

τοποθέτηση μαρμάρινων μελών από νέο υλικό στο χώρο του διαζώματος, δ) 

τοποθέτηση μαρμάρινων βαθμίδων από νέο υλικό στο χώρο του επιθεάτρου, ε) 

τοποθέτηση μαρμάρινων μελών από νέο υλικό στο χώρο του επιθεάτρου, στ) 

τοποθέτηση λίθινων συμπληρωμάτων από νέο υλικό στο χώρο του κυρίως θεάτρου και 

του επιθεάτρου, ζ) τοποθέτηση μαρμάρινων  μελών σε ομόλογες θέσεις στο ανατολικό 

ανάλημμα, η) τοποθέτηση νέων μαρμάρινων  μελών στο ανατολικό ανάλημμα, θ) 

τοποθέτηση λίθινων συμπληρωμάτων από νέο υλικό στο ανατολικό ανάλημμα, ι) 

τοποθέτηση μαρμάρινων  μελών σε ομόλογες θέσεις στο δυτικό ανάλημμα, κ) 

τοποθέτηση νέων μαρμάρινων  μελών στο δυτικό ανάλημμα, λ) τοποθέτηση λίθινων 

συμπληρωμάτων από νέο υλικό στο δυτικό ανάλημμα, μ) επανατοποθέτηση 

μαρμάρινών μελών στο δυτικό ανάλημμα, ν) τοποθέτηση αρχιτεκτονικών μελών σε 

ομόλογες θέσεις στο σκηνικό οικοδόμημα, ξ), τοποθέτηση νέων αρχιτεκτονικών  μελών 
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στο σκηνικό οικοδόμημα, ο) τοποθέτηση αρχιτεκτονικών συμπληρωμάτων από νέο 

υλικό στο σκηνικό οικοδόμημα, π) επανατοποθέτηση αρχιτεκτονικών μελών στο 

σκηνικό οικοδόμημα, ρ) ενοικίαση γερανοφόρων οχημάτων για την υποστήριξη των 

ανωτέρω. 

 

Η ένταξη του αρχαίου θεάτρου στα παραπάνω χρηματοδοτικά προγράμματα θα 

συμβάλει στην περαιτέρω αποκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους του αρχαίου 

θεάτρου.  Ουσιαστικά τα 3 εκατ. ευρώ του ΕΣΠΑ θα «κουμπώσουν» με τα 3 εκατ. του 

ΠΔΕ δρομολογώντας  τη λειτουργική αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου Λάρισας και 

την ένταξή του στη ζωή.  

 

Τα μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την παραπάνω εξέλιξη 

που θα συμβάλει στην αποκατάσταση και ανάδειξη του σημαντικού αυτού μνημείου, 

που αποτελεί τοπόσημο της πόλης.  

 

2. Έγκριση διάθεσης δαπανών συνολικού ύψους 1.416,00 ευρώ προς την Γ.Υ.Σ. και 

την Ε.Μ.Υ., στο πλαίσιο της μελέτης οδοποιίας οδού πρόσβασης στο Αρχαίο 

Θέατρο στις Φθιώτιδες Θήβες. 

 

Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κος Σταύρος Μπένος, υπενθύμισε στα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου πως η έκδοση της πρόσκλησης της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που έχουν αντικείμενο την προστασία, 

αποκατάσταση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών που 

εντάσσονται στην ΟΧΕ της διαδρομής Πολιτισμού – Τουρισμού και η οποία 

περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 

(ΠΕΠΘ), εμπερικλείει και το Αρχαίο Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών. 

 

Στο παραπάνω πλαίσιο και προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της αρμόδιας 

Εφορείας Αρχαιοτήτων για την ένταξη του αρχαίου θεάτρου στο πρόγραμμα 

χρηματοδότησης, τον Οκτώβριο του 2018 ο κος Ανδρέας Δογκάκης, αγρονόμος – 

τοπογράφος μηχανικός, προσφέρθηκε να εκπονήσει δωρεάν το σύνολο των μελετών 

για την (Διερεύνηση, Προμελέτη και Οριστική μελέτη) των οδών πρόσβασης στο 

Αρχαίο θέατρο Φθιωτιδών Θηβών και συγκεκριμένα: α) τοπογραφικών 

(φωτογραμμετρικών και επίγειων μετρήσεων), β) οδοποιίας, γ) υδραυλικών 

υδρογεωλογικών (οριοθέτηση ρέματος), δ) στατικών – υπολογισμός δυο γεφυρών, ε) 

αρχιτεκτονικών και  στ) περιβαλλοντικών.  

 

Στη συνέχεια ο κος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την 

έγκριση διάθεσης δαπάνης ύψους 1.416, 00 ευρώ προς την Γ.Υ.Σ. και  την Ε.Μ.Υ., στο 

πλαίσιο της μελέτης οδοποιίας οδού πρόσβασης στο Αρχαίο Θέατρο στις Φθιώτιδες 

Θήβες.  

 

Ο κος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη πως η δαπάνη συνολικού ύψους 1.416, 00 ευρώ, 

αφορά: α) την αγορά γεωγραφικών προϊόντων από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού 

(ΓΥΣ), και συγκεκριμένα  σε εβδομηνταδύο (72) χάρτες σε φυσική μορφή (χαρτί) 

κλίμακας 1 προς 5.000 με τους κωδικούς αριθμούς με σκοπό την υδραυλική μελέτη 
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οδοποιίας οδού πρόσβασης στο Αρχαίο Θέατρο στις Φθιώτιδες Θήβες ύψους 1.296 

ευρώ, β) την πληρωμή παραβόλου προς την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ),  

ύψους 76,80 ευρώ για την χορήγηση στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» κλιματικών 

δεδομένων επιφάνειας της περιοχής Αγχιάλου για τον παραπάνω σκοπό και γ) την 

πληρωμή παραβόλου 43,20 ευρώ για Μετεωρολογικά δεδομένα - Προγνώσεις & 

πιστοποιητικά από την Ε.Μ.Υ. Πρόσθεσε ακόμη, πως η συγκεκριμένη δαπάνη μπορεί 

να καλυφθεί από τον «κουμπαρά» του αρχαίου θεάτρου.  

 

Τα μέλη του συμβουλίου συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του Προέδρου του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κου Σταύρου Μπένου, για τη διάθεση δαπάνης ύψους 1.416, 

00 ευρώ προς την Γ.Υ.Σ. και και την Ε.Μ.Υ., στο πλαίσιο της μελέτης οδοποιίας οδού 

πρόσβασης στο Αρχαίο Θέατρο στις Φθιώτιδες Θήβες. Τέλος, ενέκριναν τη διάθεση 

των ανωτέρω δαπανών συνολικού ύψους 1.416,00 ευρώ προς την Γ.Υ.Σ. και και την 

Ε.Μ.Υ. από τον «κουμπαρά» του αρχαίου θεάτρου και εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο 

να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.  

 

3. Έγκριση ανάθεσης μελέτης από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στον κ. Δρακωνάκη 

Νίκο (πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΑΜ) για το έργο «Οργάνωση της 

συµµετοχής της τοπικής οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – 

Θράκης (ΑΜΘ) στην Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού».  

 

Ο κος Μπένος ανέφερε εισαγωγικά πως στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που 

υπέγραψε το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» με την Π.Α.Μ.Θ., στις 15-1-2018 και 

προκειμένου να συμβάλει το ΔΙΑΖΩΜΑ με την τεχνογνωσία που διαθέτει, στο έργο 

οικοδόμησης  του προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού – Via 

Egnatia», είναι σημαντικό να εκπονηθεί μελέτη στρατηγικής που θα ορίσει τους 

κανόνες συμμετοχής (σύμφωνο ποιότητας) των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στο 

Πρόγραμμα «Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού». Για την ανάθεση της 

μελέτης, συμπλήρωσε ο κος Μπένος, πως έχει ενημερωθεί ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ 

και έχει αποστείλει εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη του (Συν. 2 α).  

 

Αμέσως μετά, ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στον κ. Λασκαράκη, πολιτικό μηχανικό και 

ιδρυτικό μέλος του Σωματείου, ο οποίος είπε πως η Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας 

Οδού θα συμβάλλει στο να γίνει γνωστή η Via Egnatia. Πρόσθεσε ακόμη πως η 

Διαδρομή μπορεί να λειτουργήσει έτσι ώστε η Θράκη πέρα από οικονομικό, να γίνει 

και πολιτιστικό κέντρο. «Η Via Egnatia διασχίζει όλες τις περιόδους, μνημεία και 

μύθους, και μέσω αυτών μπορεί να γίνει πράξη η σύνδεση με την οικονομία», κατέληξε.  

 

Αμέσως μετά ο κος Μπένος έδωσε το λόγο στον μελετητή, κο Νίκο Δρακωνάκη, που 

είπε περίπου τα εξής: «Οραματιζόμαστε τη θρακική Ριβιέρα και προς αυτή την 

κατεύθυνση θα κινηθεί η μελέτη για τη Διαδρομή. Ωστόσο, όσο και να οραματιστούμε, το 

πρόγραμμα για να πετύχει απαιτεί τη συναίνεση και ακόμη τη συμμετοχή των φορέων 

αλλά και της τοπικής επιχειρηματικότητας. Όχι απλώς των ξενοδόχων, που καλύπτουν 

ένα ποσοστό 20% αυτής, αλλά όλων όσοι θα συμμετέχουν στο Δίκτυο. Πάνω σε αυτό θα 

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

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

ΕΤΑΜ) του έργου: «Οργάνωση της συµµετοχής της τοπικής οικονομίας της Περιφέρειας 

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

Οδού». 

 

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

«O ακριβής σχεδιασμός του τρόπου της ποιοτικής συµµετοχής  των επιχειρήσεων που θα 

ενταχθούν στη Διαδρομή. Η επιτυχία της υλοποίησης της Πολιτιστικής Διαδροµής της 

Εγνατίας Οδού, που περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΕΠ) της 

Περιφέρειας ΑΜΘ, προϋποθέτει τη σύνδεση του τοπικού Ιδιωτικού Τοµέα µε τη 

Διαδροµή, ώστε να κινητοποιηθεί η τοπική επιχειρηµατικότητα για να στηρίξει και να 

αξιοποιήσει τις δυνητικές αναπτυξιακές δυνατότητες, που προσφέρει το έργο της 

πολιτιστικής Διαδροµής. Συνεπώς απαιτείται η ανάπτυξη και η στήριξη τοπικών 

επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών µε όχηµα το ΕΠ της Περιφέρειας ΑΜΘ 

στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο της πολιτιστικής Διαδροµής, κατεξοχήν 

µπορεί να υλοποιηθεί µέσω τοπικού συµφώνου ποιότητας (και όχι µόνο), η στρατηγική 

τουρισµού της Περιφέρειας ΑΜΘ. Υπάρχουν, λοιπόν, ισχυρές δυνατότητες υποστήριξης, 

µε πόρους από το ΕΠ της Περιφέρειας ή άλλων ΕΠ του ΕΣΠΑ, της δημιουργίας ενός 

συμμετοχικού σχηματισμού (cluster) των τοπικών επιχειρήσεων, τύπου Τοπικού 

Συμφώνου Ποιότητας (του λοιπού ΤΣΠ), προκειμένου να προωθήσει και να αξιοποιήσει 

το έργο της Πολιτιστικής Διαδρομής, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα διευρυμένη αγορά για 

τις υπηρεσίες και τα προϊόντα των επιχειρήσεων, που θα συμμετάσχουν. Διευκρινίζεται 

ότι θα επιχειρηθεί η συµµετοχή µε διαφόρους τρόπους των επιχειρήσεων όλου του εύρους 

και όλων των µμεγεθών, µε έμφαση και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Επίσης 

θα επιδιωχθεί η συμμετοχή όχι μόνο των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, αλλά 

και της βιοτεχνίας/βιομηχανίας και της παραγωγής προϊόντων & υπηρεσιών πολιτισμού 

και δημιουργικότητας. Για την ανάπτυξη του σχήματος αυτού είναι απαραίτητα τα 

ακόλουθα βήματα:  

I. Κατάρτιση κανόνων ποιοτικής συµµετοχής για την εμπλοκή  του ιδιωτικού τομέα 

στην υλοποίηση, προώθηση και υποστήριξη του νέου τουριστικού προϊόντος, δηλαδή της 

Διαδρομής.  

II. Εξασφάλιση ελάχιστης αναγκαίας συµµετοχής ιδιωτικών επιχειρήσεων της 

Περιφέρειας ΑΜΘ, που παράγουν προϊόντα ή υπηρεσίες.  

III. Κατάρτιση κανόνων ποιότητας καθώς και μηχανισμού/μεθοδολογίας 

διαπίστωσης ή διακρίβωσης των κριτηρίων ποιότητας και διατήρησης  της ποιότητας 

αυτής (ΤΣΠ)». 

 

Ο κος Μπένος πρόσθεσε πως η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται στους έξι μήνες 

και η συνολική αμοιβή του αναδόχου θα ανέλθει στο ποσό των 15.000 ευρώ (μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  

 

Ο κος Νταής πρόσθεσε στη συνέχεια πως η προτεινόμενη μελέτη περιλαμβάνει πέρα 

από τον εντοπισμό των ωφελούμενων κλάδων επιχειρήσεων, που θα ενταχθούν στη 

Διαδρομή και την κατ’ αρχήν διασφάλιση συμμετοχής μιας κρίσιμης μάζας 

επιχειρήσεων, με στόχο την άμεση εφαρμογή Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας. 
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Στο σημείο αυτό, ο κ. Μπένος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου το σχέδιο 

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

έργου: «Οργάνωση της συµµετοχής της τοπικής οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας – Θράκης (ΑΜΘ) στην Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού» (Συν. 2 

β). 

 

Ακόμη, ο κος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη για την παραλαβή της μελέτης, η τριμελής 

επιτροπή, η οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους της Π.Α.Μ.Θ. και έναν 

εκπρόσωπο του Διαζώματος, να εκπροσωπηθεί από πλευράς Διαζώματος, από τον κο 

Γιάννη Λασκαράκη, πολιτικό μηχανικό και ιδρυτικό μέλος του Σωματείου, με 

αναπληρώτρια την κα Άρτεμη Τσολάκη, διοικητικό υπάλληλο στην Π.Α.Μ.Θ. και 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. 

 

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

παραπάνω σύμβασης και συμφώνησαν με την εισήγηση του Προέδρου για την ανάθεση 

από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στον κ. Δρακωνάκη Νίκο του έργου: «Οργάνωση της 

συµµετοχής της τοπικής οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 

(ΑΜΘ) στην Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού».  

 

Επίσης, τα μέλη του συμβουλίου, ενέκριναν ομόφωνα τον ορισμό του κου Γιάννη 

Λασκαράκη ως μέλους της τριμελούς επιτροπής παραλαβής της μελέτης, με 

αναπληρώτρια την κα Άρτεμις Τσολάκη. Τέλος, εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να 

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

 

 

4. Έγκριση για τη σύμβαση ανάθεσης από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην 

Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. του έργου μελέτης με θέμα «Ο ρόλος και η λειτουργία 

της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ως Φορέα Λειτουργίας της Πολιτιστικής Διαδρομής των 

Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου». 

 

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

στις 3 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση για το Συμβούλιο 

Φορέων της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου, μετά από 

Πρόσκληση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κου Αλέξανδρου Καχριμάνη. Το Συμβούλιο 

Φορέων, πρόσθεσε ο κος Μπένος, είναι ένα συλλογικό – αντιπροσωπευτικό σε 

«πολιτικό επίπεδο» όργανο, που βοηθά την Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία έχει την 

ευθύνη παρακολούθησης και εφαρμογής της Ο.Χ.Ε. Ηπείρου. 

 

Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, συνέχισε ο κος Μπένος, προτάθηκε η 

εκπόνηση μελέτης με θέμα «Ο ρόλος και η λειτουργία της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ως Φορέα 

Λειτουργίας της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου». Το 

κόστος της μελέτης έχει συνολικό προϋπολογισμό 5.000 ευρώ + Φ.Π.Α.. 

 

Στην παραπάνω πρόταση τοποθετήθηκαν θετικά, τόσο ο Πρόεδρος του Διαζώματος, 

κος Σταύρος Μπένος, όσο και η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Συνεταιριστικής 
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Τράπεζας Ηπείρου, κα Μαρία Μυζήθρα, που ανέλαβαν από κοινού να 

χρηματοδοτήσουν το κόστος εκπόνησης της παραπάνω μελέτης.  

 

Αμέσως μετά, ο κος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την 

ανάθεση σύμβασης από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. 

για το έργο μελέτης με θέμα «Ο ρόλος και η λειτουργία της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ως Φορέα 

Λειτουργίας της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου». 

 

Όπως περιγράφεται και στο κείμενο της σύμβασης το αντικείμενό της είναι το εξής: «Η 

εκπόνηση μελέτης που θα αποτυπώνει το περιβάλλον και θα εξετάζει τις συνθήκες που 

διαμορφώνονται, θα αναλύει τις δυνατότητες και θα προσδιορίσει τα απαιτούμενα βήματα 

που πρέπει να γίνουν, ώστε η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ να αποτελέσει τον Φορέα Λειτουργίας / DMO 

της Πολιτιστικής Διαδρομής της Ηπείρου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη διεθνή 

βιβλιογραφία και όπως λειτουργούν διεθνώς. Επειδή ως Οργανισμοί Μάρκετινγκ / 

Διοίκησης Προορισμού ή DMOs, αποδίδονται διαφορετικές έννοιες, ρόλοι και 

καθήκοντα ανάλογα με την τοποθεσία που εφαρμόζονται, θα πρέπει να στοιχειοθετηθεί η 

μορφή της Δομής Διαχείρισης Προορισμού της Πολιτιστικής Διαδρομής». 

 

Ο κος Μπένος πρόσθεσε στη συνέχεια τα εξής: «O χρόνος εκπόνησης του έργου ορίζεται 

στους τρεις μήνες και το ΔΙΑΖΩΜΑ προτίθεται να καλύψει μέρος του κόστους του έργου, 

που ανέρχεται στο ποσόν των  2.500,00  ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το ποσό 

αυτό ισοδυναμεί με το 50% του συνολικού κόστους για την εκτέλεση του έργου, ενώ το 

υπόλοιπο ποσόν θα καλύψει η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου». 

 

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος του Διαζώματος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του 

Συμβουλίου το σχέδιο σύμβασης για την ανάθεση από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην 

Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. του έργου μελέτης  με θέμα «Ο ρόλος και η λειτουργία της 

ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ως Φορέα Λειτουργίας της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων 

Θεάτρων της Ηπείρου». (Συν. 3 α, β). 

 

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

παραπάνω σύμβασης και συμφώνησαν με την εισήγηση του Προέδρου για την ανάθεση 

από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. του έργου μελέτης με 

θέμα «Ο ρόλος και η λειτουργία της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ως Φορέα Λειτουργίας της 

Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου».  

 

Τέλος, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για 

την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης. 

 

 

5. Έγκριση  τροποποίησης των άρθρων 2 και 3 της σύμβασης για την ανάθεση του 

έργου  «Δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για τη Διαδρομή Φύσης και 

Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας» μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και του κου 

Χρήστου Χιώτη.  

Ο Πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος, ενημέρωσε τα μέλη ότι, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 

8/ 20-11-2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορούσε την αναβολή 
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εξέτασης της τροποποίησης των άρθρων 2 και 3 της υπ’ αριθμ. 17/10-07-2018 

απόφασης έγκρισης ανάθεσης του έργου  «Δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας 

(website) για τη Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας» μεταξύ του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και του κου Χρήστου Χιώτη, πραγματοποιήθηκε συνάντηση 

εργασίας με εκπροσώπους του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.  

Ο κος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι στη διάρκεια της συνάντησης ο Ανάδοχος του 

έργου, κος Χρήστος Χιώτης πραγματοποίησε αναλυτική παρουσίαση της πορείας του 

έργου και της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας. Αμέσως μετά, ο πρόεδρος του 

Διαζώματος, εισηγήθηκε στους εκπροσώπους του Ιδρύματος την τροποποίηση των 

άρθρων 2 και 3 της αρχικής σύμβασης, καθώς όπως διαπιστώθηκε από την παρουσίαση 

του Αναδόχου, είχε ολοκληρωθεί η υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης σε ένα 

ποσοστό 70%. Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Ίδρυμα απέστειλε εγγράφως τη σύμφωνη 

γνώμη του ως προς την τροποποίηση των άρθρων 2 και 3 της από 17/10-07-2018 

ανάθεσης του έργου «Δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για τη Διαδρομή 

Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας» μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και του 

κου Χρήστου Χιώτη (Συν. 4 α). 

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κο Χιώτη, ο οποίος αφού περιέγραψε τη 

φιλοσοφία της ιστοσελίδας, ενημέρωσε τα μέλη πως έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία 

μιας πλήρως λειτουργικής ιστοσελίδας και προχώρησε στην παρουσίαση της βασικής 

διάρθρωσης της ιστοσελίδας, εστιάζοντας στο τρόπο παρουσίασης  των επτά κόμβων 

της Πολιτιστικής Διαδρομής.  

Ως προς την παραγωγή περιεχομένου του ιστότοπου, ο κος Μπένος ενημέρωσε πως το 

ΔΙΑΖΩΜΑ έχει υπογράψει σχετική σύμβαση με την Δρ Αρχαιολογίας, κα Εύη 

Παπαδοπούλου και πως η συγγραφή των κειμένων είναι σε εξέλιξη.  

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου το σχέδιο για την 

τροποποίηση της σύμβασης (Συν. 4 β) και υπενθύμισε στα μέλη ότι η σύμβαση 

προτείνεται να τροποποιηθεί ως προς τα άρθρα 2 και 3 αυτής. Συγκεκριμένα είπε τα 

εξής: «Στο σημείο 5 του άρθρου 2, θα πρότεινα να μεταφερθεί η ημερομηνία για τη 

συμπλήρωση του περιεχομένου και παράδοση του τελικού έργου, τον Mάρτιο του 2019, 

β) στο σημείο 6 του άρθρου 2,  προτείνω να μεταφερθεί η ημερομηνία εκπαίδευσης 

υπευθύνου διαχείρισης ιστοσελίδας, τον Απρίλιο του 2019, και τέλος  γ) στο σημείο 7 του 

άρθρου 2,  να παραληφθεί η υποχρέωση του αναδόχου για την τεχνική υποστήριξη του 

ιστοτόπου για 2 έτη. Τέλος, δ) ως προς το άρθρο 3 της αρχικής σύμβασης, θα ήθελα να 

σας εισηγηθώ το υπόλοιπο 70% που υπολείπεται για την αμοιβή του αναδόχου, να 

καταβληθεί ως εξής: 30% με την παρουσίαση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας με 

ενδεικτικό  περιεχόμενο (σημείο 4 του σχετικού πίνακα), 20% με τη συμπλήρωση 

περιεχομένου και παράδοση του τελικού έργου (σημείο 5 του σχετικού πίνακα) και τέλος, 

20% με την ολοκλήρωση της σύμβασης (σημείο 7 του σχετικού πίνακα)». 

Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από εκτενή συζήτηση και μελέτη των όρων της σχετικής 

σύμβασης, αποφάσισαν ομόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 2 και 3 της σύμβασης 

για την ανάθεση της εκπόνησης τoυ έργου: «Δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας 

(website) για τη Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας» μεταξύ του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και του κου Χρήστου Χιώτη.  
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Τέλος, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για 

την υπογραφή της. 

 

6. Έγκριση  για την ανάθεση του έργου  «Ακουστική περιήγηση στην Αρχαία 

Δωδώνη» από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στον κ. Θάνο Πολυμενέα-Λιοντήρη.  

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Σταύρος Μπένος, στο πλαίσιο 

υποστήριξης της προβολής και προώθησης του Προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή 

στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», που υλοποιείται από την Περιφέρεια Ηπείρο, 

εισηγήθηκε την ανάθεση του έργου «Ακουστική περιήγηση στην Αρχαία Δωδώνη» από 

το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στον κ. Θάνο Πολυμενέα-Λιοντήρη.  

 

Ο κος Μπένος πρόσθεσε πως το έργο «Ακουστική περιήγηση στην Αρχαία Δωδώνη» 

αφορά στην παραγωγή μια ενημερωτικής – ψηφιακής έκδοσης /εφαρμογής που έχει ως 

στόχο την ανάδειξη της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου  

με  πρώτη πιλοτική εφαρμογή την ανάδειξη του ηχοτοπίου του Αρχαιολογικού Χώρου 

της Δωδώνης. Η εφαρμογή αυτή αποτελεί, όπως πρόσθεσε, μια καινοτομική πρόταση 

«βιωματικής» ξενάγησης, που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών 

ξενάγησης σε ένα σημαντικό κόμβο της Πολιτιστικής Διαδρομής της Ηπείρου.  

Ο κος Μπένος, εν συνεχεία, ενημέρωσε τα μέλη πως ο κος Πολυμενέας – Λιοντήρης 

έχει μεγάλη και σημαντική πορεία στις μουσικές σπουδές και ήδη έχει πραγματοποιήσει 

μια αντίστοιχη εφαρμογή με την προτεινόμενη για τον Αρχαιολογικό Χώρο της 

Μεσσήνης..  

 

Στο σημείο αυτό ο κος Μπένος έδωσε το λόγο στον κο Πολυμενέα – Λιοντήρη, ο οποίος 

είπε περίπου τα εξής: «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». 

 

Ο κος Μπένος στο σημείο αυτό έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου το σχέδιο 

σύμβασης για την ανάθεση του έργου  «Ακουστική περιήγηση στην Αρχαία Δωδώνη» 

από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στον κ. Θάνο Πολυμενέα-Λιοντήρη (Συν. 5). 

 

Πρόσθεσε ακόμη, πως ως χρόνος υλοποίησης της εφαρμογής ορίζεται το διάστημα 

πέντε (5) μηνών και το κόστος ανάθεσης ορίζεται στο ποσό των  3.000,00  ευρώ (μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), τονίζοντας ακόμη, πως ο δημιουργός, επιθυμεί η 

αμοιβή θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου. 

 

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

παραπάνω σύμβασης και συμφώνησαν με την εισήγηση του Προέδρου για την ανάθεση 

από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στον κ. Θάνο Πολυμενέα-Λιοντήρη. Τέλος, 

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

υπογραφή της παραπάνω σύμβασης. 
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7. Έγκριση για την αγορά από το ΔΙΑΖΩΜΑ 50 βιβλίων της έκδοσης, που συνέγραψε 

ο Καθηγητής Πέτρος Θέμελης,  με τίτλο «Ανασκαφή» (εκδόσεις Παπαζήση).  

 

Ο κος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» την αγορά 50 

(πενήντα) βιβλίων της έκδοσης, που συνέγραψε ο Καθηγητής Πέτρος Θέμελης, με τίτλο 

«Ανασκαφή» (εκδόσεις Παπαζήση). Πρόκειται, όπως ανέφερε, «για ένα εύληπτο 

εγχειρίδιο ανασκαφικής τεχνικής που καλύπτει την ανάγκη επικράτησης και στη χώρα μας 

ενός ενιαίου συστήματος τεκμηρίωσης των ανασκαφικών δεδομένων, ενός ομοιόμορφου 

τρόπου τήρησης ημερολογιακών σημειώσεων από όλους τους ανασκαφείς στην Ελλάδα, 

εύκολου στη χρήση, αποτελεσματικού και δεκτικού μηχανογράφησης». 

 

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

ποσού των 300 ευρώ για την αγορά 50 αντιτύπων του παραπάνω βιβλίου (6 ευρώ/ 

βιβλίο x 50 βιβλία).  

 

Τα μέλη του συμβουλίου συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του Προέδρου του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κου Σταύρου Μπένου, για την αγορά του βιβλίου 

«Ανασκαφή» (εκδόσεις Παπαζήση). Τέλος, ενέκριναν τη διάθεση του συνολικού ποσού 

των 300 ευρώ για την αγορά των παραπάνω βιβλίων. 

 

 

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

προγραμματισμό επίσκεψης εργασίας στη Σαντορίνη στις 17 Δεκεμβρίου 2018.  

 

Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κος Σταύρος Μπένος, ενημέρωσε τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, πως στο πλαίσιο του προγράμματος «Πολιτιστική 

Διαδρομή στη Θήρα» που σχεδιάζουν και υλοποιούν το τελευταίο διάστημα το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» και ο Δήμος Θήρας, προγραμματίζεται ταξίδι εργασίας αντιπροσωπείας 

του Διαζώματος στη Σαντορίνη, στις 17 Δεκεμβρίου 2018.  

 

Ο κ. Μπένος ενημέρωσε πως έχει προγραμματιστεί συνάντηση εργασίας με το Δήμαρχο 

της Θήρας, κ. Νίκο Ζώρζο και εκπροσώπους του Δήμου Σαντορίνης με αντικείμενο την 

πορεία εξέλιξης του παραπάνω προγράμματος. Στο ταξίδι θα συμμετέχουν ο Πρόεδρος 

του Διαζώματος, κος Σταύρος Μπένος και το στέλεχος του Σωματείου, κος Ευδόκιμος 

Φρέγκογλου.  

 

Ο κος Μπένος υπενθύμισε στα μέλη πως το Σωματείο έχει προχωρήσει στην ανάθεση 

δύο μελετών για το Πρόγραμμα «Πολιτιστική Διαδρομή στη Θήρα»: α) τη «Μελέτη 

Βελτίωσης των συνθηκών προσβασιμότητας στους βασικούς χώρους αρχαιολογικούς και 

τα μουσεία της νήσου Θήρας» (Μελετητής «ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 

Ε.Π.Ε.») και β) την «Εκπόνηση MASTER PLAN της Πολιτιστικής Διαδρομής 

Σαντορίνης» (Μελετητής MSD Consult). Πρόσθεσε ακόμη ότι τον Ιανουάριο του 2019 

σχεδιάζεται ημερίδα με στόχο την παρουσίαση στο κοινό των παραπάνω μελετών. 
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Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, ενέκριναν ομόφωνα την 

εισήγηση του Προέδρου του Διαζώματος για την επίσκεψη εργασίας αντιπροσωπείας 

του Διαζώματος στη Σαντορίνη στις 17 Δεκεμβρίου 2018.  

 

Τέλος, εξουσιοδότησαν τον κ. Μπένο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 

την επιτυχή έκβαση της επίσκεψης εργασίας της αντιπροσωπείας του Διαζώματος στη 

Σαντορίνη. 

 

9. Αποδοχή της εταιρείας Frezyderm Α.Ε. ως εταιρικό μέλος του Διαζώματος 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία Frezyderm Α.Ε αποφάσισε 

να γίνει Εταιρικό Μέλος του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», με ετήσια συνδρομή που θα 

ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ (Συν. 6).  

 

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη την αποδοχή της Εταιρείας Frezyderm 

Α.Ε. ως Εταιρικού Μέλους του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».  

 

Τα μέλη του συμβουλίου καλωσόρισαν την Εταιρεία Frezyderm Α.Ε. στην οικογένεια 

των Εταιρικών Μελών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και την ευχαρίστησαν θερμά για 

τη συμβολή της στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου.  

 

10. Αποδοχή της  χορηγίας της εταιρείας Google Hellas S.A. ύψους 9.000 ευρώ, για 

την προβολή του Προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της 

Ηπείρου». 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η εταιρεία Google Hellas S.A, κατέθεσε 

στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» χορηγία ύψους 9.000 ευρώ, για την προβολή του 

Προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου». 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος, ευχαρίστησε θερμά την εταιρεία Google Hellas S.A, για 

την προσφορά της στο έργο του Σωματείου και εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας 

ύψους 9.000 ευρώ, για την προβολή του Προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή στα 

Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου». 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την εταιρεία Google Hellas S.A, 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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11. Αποδοχή της χορηγίας του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, 

ύψους 11.650 ευρώ, ως δεύτερης δόσης της Σύμβασης Πολιτιστικής Χορηγίας  για 

το έτος 2019.  

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας 

Κανελλοπούλου, κατέθεσε στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» χορηγία ύψους 11.650 ευρώ, 

ως δεύτερη δόση στο πλαίσιο της Σύμβασης Πολιτιστικής Χορηγίας,  για το έτος 2019. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος, ευχαρίστησε θερμά το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας 

Κανελλοπούλου, για την προσφορά του στο έργο του Σωματείου και εισηγήθηκε την 

αποδοχή της χορηγίας ύψους 11.650 ευρώ, ως δεύτερης δόσης της Σύμβασης 

Πολιτιστικής Χορηγίας  για το έτος 2019. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας 

Κανελλοπούλου, 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. 

 

12. Αποδοχή της χορηγίας της εταιρείας AUTOHELLAS S.A., ύψους 6.200 ευρώ, για 

την χρηματοδότηση μελετών στο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του 

Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.  

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η εταιρεία AUTOHELLAS S.A., 

κατέθεσε στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» χορηγία ύψους 6.200 ευρώ, που θα διατεθεί για 

τη χρηματοδότηση μελετών στο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου 

Ηρακλείου Κρήτης. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος, ευχαρίστησε θερμά την εταιρεία για την προσφορά της στο 

έργο του Σωματείου και εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας ύψους 6.200 ευρώ, που 

θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση μελετών στο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την εταιρεία AUTOHELLAS S.A., 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 χορηγίας. 

 

 

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

4.500 ευρώ, για την κάλυψη των δαπανών δημιουργίας ιστοσελίδας για το 

πρόγραμμα «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας». 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. 

Λάτση, εταιρικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε στο Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» χορηγία ύψους 4.500 ευρώ, για την κάλυψη των δαπανών δημιουργίας 

ιστοσελίδας για το πρόγραμμα «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού της Στερεάς 

Ελλάδας». 
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Εν συνεχεία, ο κος Μπένος, ευχαρίστησε θερμά το Ίδρυμα για την προσφορά του στο 

έργο του Σωματείου και εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας ύψους ύψους 4.500 

ευρώ, για την κάλυψη των δαπανών δημιουργίας ιστοσελίδας για το πρόγραμμα 

«Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας». 

 

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

για τη συμβολή ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου και εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο 

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

 

 

14. Αποδοχή της χορηγίας της Τράπεζας Eurobank, ύψους 6.200 ευρώ, ως δεύτερη 

δόση, για την υποστήριξη του προγράμματος Β.Α.Α. Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Τράπεζα Eurobank, κατέθεσε στο 

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» χορηγία ύψους 6.200 ευρώ, ως δεύτερη δόση, για την 

υποστήριξη του προγράμματος Β.Α.Α. Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος, ευχαρίστησε θερμά την Τράπεζα Eurobank για την 

προσφορά της στο έργο του Σωματείου και εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας 

ύψους 6.200 ευρώ, ως δεύτερη δόση, για την υποστήριξη του προγράμματος Β.Α.Α. 

Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Τράπεζα Eurobank  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. 

 

15. Αποδοχή της χορηγίας της εταιρείας MOΡΕΑΣ Α.Ε., ύψους 6.200 ευρώ, ως 

ετήσιας συνδρομής εταιρικού μέλους για το 2018. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε., εταιρικό 

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

Σωματείο,  ύψους 6.200 ευρώ, για το έτος 2018.  

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος, ευχαρίστησε θερμά την ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. για την προσφορά 

της στο έργο του Σωματείου και εισηγήθηκε στα μέλη την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 

6.200 ευρώ, της ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.. ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το 2018. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ 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 χορηγίας. 
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16. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε»., ύψους 5.000 

ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής εταιρικού μέλους για το 2018. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε», 

εταιρικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή της προς 

το Σωματείο,  ύψους 5.000 ευρώ, για το έτος 2018.  

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος, ευχαρίστησε θερμά την εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ 

Α.Ε.» για την προσφορά της στο έργο του Σωματείου και  εισηγήθηκε στα μέλη την 

αποδοχή της χορηγίας, ύψους 5.000 ευρώ, της ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ως ετήσιας 

συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το 2018. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ 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 χορηγίας. 

 

17. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έως και την 30η Νοεμβρίου 2018. 

 

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

την έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» έως την 30η Νοεμβρίου 2018 (Συν. 7 α, β). 

 

Τα μέλη του συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για τη δυναμική των εσόδων 

του Σωματείου και ενέκριναν ομόφωνα τον οικονομικό και διαχειριστικό απολογισμό 

έως και την 30η Νοεμβρίου 2018. 

 

18. Αποδοχή νέων μελών: 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση των 

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

ως τακτικά μέλη: 

 Κατερίνα Σέρβη, συγγραφέας - αρχαιολόγος, ως τακτικό μέλος. 

 Παναγιώτης Μακράκης, επιχειρηματίας, ως τακτικό μέλος. 

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

προέδρου. 

 

                    Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

                   Σταύρος Μπένος                                             Βασίλης Λαμπρινουδάκης 

 



ΣΥΝ. 1 

Κ. Σταύρο καλημέρα  

Α. Η παρακάτω πρόταση υποβλήθηκε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας την  01-11-1018 με 

συνολικό προϋπολογισμό 3.000.000,00 € 

Σκοπός του προτεινόμενου σε αυτήν την Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 έργου 

είναι η περαιτέρω αποκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους του κυρίως θεάτρου. 

 Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην άρση της επικινδυνότητας στην περιοχή των κάτω σειρών 

με την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από λιθοδομή. 

Επίσης με την επανατοποθέτηση στην περιοχή επέμβασης εδωλίων στην αρχική τους θέση, 

εδωλίων σε ομόλογες θέσεις καθώς και με την τοποθέτηση νέων μαρμάρινων εδωλίων 

αίρεται η επικινδυνότητα στην περιοχή αυτή του κοίλου λόγω της πλήρους κάλυψης των 

ασυνεχιών που παρουσιάζουν τα αρχιτεκτονικά μέλη. 

 Με τις παρεμβάσεις αυτές είναι δυνατή η ασφαλής πρόσβαση και διακίνηση θεατών στο 

χώρο αυτό. 

Αναλυτικότερα θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: 

1. Εργασίες αντιστήριξης του κυρίως θεάτρου με την κατασκευή τοίχου από λιθοδομή. 

2. Εργασίες επανατοποθέτησης εδωλίων στην αρχική τους θέση στο χώρο του κυρίως 

θεάτρου (σύνολο 30). 

3. Εργασίες επανατοποθέτησης εδωλίων κοντά στην αρχική τους θέση στο χώρο του κυρίως 

θεάτρου (σύνολο 64). 

4. Εργασίες επανατοποθέτησης εδωλίων σε ομόλογες θέσεις στο χώρο του κυρίως θεάτρου 

(σύνολο 205). 

5. Τοποθέτηση εδωλίων από νέο υλικό στο χώρο του κυρίως θεάτρου (περιλαμβάνεται η 

προμήθεια και η μεταφορά τωνόγκων του νέου μαρμάρου, η σάρωση με laser – 

τρισδιάστατο λογισμικό cad/cam και η επεξεργασία στον παντογράφο (σύνολο 240). 

6. Ενοικίαση γερανοφόρων οχημάτων για την υποστήριξη των ανωτέρω. 

7. Αεροφωτογράφηση του μνημειακού συνόλου. 

8. Πινακίδες ενημέρωσης - πληροφόρησης, ενημερωτικός οδηγός - φυλλάδια - φυλλάδια 

Braille. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Β. Η παρακάτω πρόταση υποβλήθηκε στην Γεν. Δ/νση Οικονομικών του ΥΠ.ΠΟ.Α.  την 23-

11-1018 με συνολικό προϋπολογισμό 3.000.000,00 € 

 Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η αποκατάσταση μέρους του κυρίως θεάτρου, του 

σωζόμενου τμήματος του επιθεάτρου, του διαζώματος, των αναλημματικών τοίχων και του 

σκηνικού οικοδομήματος.  

 Με την επανατοποθέτηση στην περιοχή επέμβασης αρχιτεκτονικών μελών  στην αρχική 

τους θέση, σε ομόλογες θέσεις καθώς και με την τοποθέτηση νέων μαρμάρινων μελών 

αίρεται η επικινδυνότητα λόγω της πλήρους κάλυψης των ασυνεχιών που παρουσιάζουν τα 

αρχιτεκτονικά μέλη, γίνεται δε δυνατή  η ασφαλής πρόσβαση και η διακίνηση των θεατών 

στους χώρους αυτούς.  

Αναλυτικότερα θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: 

1. Τοποθέτηση εδωλίων από νέο υλικό στο χώρο του κυρίως θεάτρου (περιλαμβάνεται η 

προμήθεια και η μεταφορά των όγκων του νέου μαρμάρου, η σάρωση με laser – 

τρισδιάστατο λογισμικό cad/cam  και η επεξεργασία στον παντογράφο) . 

2.Τοποθέτηση εδωλίων από νέο υλικό στο χώρο του επιθεάτρου (περιλαμβάνεται η 

προμήθεια και η μεταφορά των όγκων του νέου μαρμάρου, η σάρωση με laser – 

τρισδιάστατο λογισμικό cad/cam  και η επεξεργασία στον παντογράφο). 

3.Τοποθέτηση μαρμάρινων μελών από νέο υλικό στο χώρο του διαζώματος 

(περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά των όγκων του νέου μαρμάρου, η σάρωση 

με laser – τρισδιάστατο λογισμικό cad/cam  και η επεξεργασία στον παντογράφο). 

4.Τοποθέτηση μαρμάρινων βαθμίδων από νέο υλικό στο χώρο του επιθεάτρου 

(περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά των όγκων του νέου μαρμάρου, η σάρωση 

με laser – τρισδιάστατο λογισμικό cad/cam  και η επεξεργασία στον παντογράφο). 

5.Τοποθέτηση μαρμάρινων μελών από νέο υλικό στο χώρο του επιθεάτρου 

(περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά των όγκων του νέου μαρμάρου, η σάρωση 

με laser – τρισδιάστατο λογισμικό cad/cam  και η επεξεργασία στον παντογράφο) . 

6.Τοποθέτηση λίθινων συμπληρωμάτων από νέο υλικό στο χώρο του κυρίως θεάτρου και 

του επιθεάτρου (περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά των όγκων του νέου 

μαρμάρου, η σάρωση με laser – τρισδιάστατο λογισμικό cad/cam  και η επεξεργασία στον 

παντογράφο). 

7.Τοποθέτηση μαρμάρινων  μελών σε ομόλογες θέσεις στο ανατολικό ανάλημμα  

(περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά των όγκων του νέου μαρμάρου, η σάρωση 

με laser – τρισδιάστατο λογισμικό cad/cam  και η επεξεργασία στον παντογράφο). 

8.Τοποθέτηση νέων μαρμάρινων  μελών στο ανατολικό ανάλημμα  (περιλαμβάνεται η 

προμήθεια και η μεταφορά των όγκων του νέου μαρμάρου, η σάρωση με laser – 

τρισδιάστατο λογισμικό cad/cam  και η επεξεργασία στον παντογράφο) . 

9.Τοποθέτηση λίθινων συμπληρωμάτων από νέο υλικό στο ανατολικό ανάλημμα  

(περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά των όγκων του νέου μαρμάρου, η σάρωση 

με laser – τρισδιάστατο λογισμικό cad/cam  και η επεξεργασία στον παντογράφο). 



10.Τοποθέτηση μαρμάρινων  μελών σε ομόλογες θέσεις στο δυτικό ανάλημμα  

(περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά των όγκων του νέου μαρμάρου, η σάρωση 

με laser – τρισδιάστατο λογισμικό cad/cam  και η επεξεργασία στον παντογράφο). 

11.Τοποθέτηση νέων μαρμάρινων  μελών στο δυτικό ανάλημμα  (περιλαμβάνεται η 

προμήθεια και η μεταφορά των όγκων του νέου μαρμάρου, η σάρωση με laser – 

τρισδιάστατο λογισμικό cad/cam  και η επεξεργασία στον παντογράφο) . 

12.Τοποθέτηση λίθινων συμπληρωμάτων από νέο υλικό στο δυτικό ανάλημμα  

(περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά των όγκων του νέου μαρμάρου, η σάρωση 

με laser – τρισδιάστατο λογισμικό cad/cam  και η επεξεργασία στον παντογράφο). 

13.Επανατοποθέτηση μαρμάρινών μελών στο δυτικό ανάλημμα  (περιλαμβάνεται η 

προμήθεια και η μεταφορά των όγκων του νέου μαρμάρου, η σάρωση με laser – 

τρισδιάστατο λογισμικό cad/cam  και η επεξεργασία στον παντογράφο). 

14.Τοποθέτηση αρχιτεκτονικών μελών σε ομόλογες θέσεις στο σκηνικό οικοδόμημα  

(περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά των όγκων του νέου μαρμάρου και 

πωρόλιθου, η σάρωση με laser – τρισδιάστατο λογισμικό cad/cam  και η επεξεργασία στον 

παντογράφο). 

15.Τοποθέτηση νέων αρχιτεκτονικών  μελών στο σκηνικό οικοδόμημα  (περιλαμβάνεται η 

προμήθεια και η μεταφορά των όγκων του νέου μαρμάρου και πωρόλιθου, η σάρωση με 

laser – τρισδιάστατο λογισμικό cad/cam  και η επεξεργασία στον παντογράφο). 

16.Τοποθέτηση αρχιτεκτονικών συμπληρωμάτων από νέο υλικό στο σκηνικό οικοδόμημα    

(περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά των όγκων του νέου μαρμάρου και 

πωρόλιθου, η σάρωση με laser – τρισδιάστατο λογισμικό cad/cam  και η επεξεργασία στον 

παντογράφο). 

17.Επανατοποθέτηση αρχιτεκτονικών μελών στο σκηνικό οικοδόμημα    (περιλαμβάνεται η 

προμήθεια και η μεταφορά των όγκων του νέου μαρμάρου και πωρόλιθου, η σάρωση με 

laser – τρισδιάστατο λογισμικό cad/cam  και η επεξεργασία στον παντογράφο). 

18.Ενοικίαση γερανοφόρων οχημάτων για την υποστήριξη των ανωτέρω. 

 

                                                                                                                   Δημήτρης Καραγκούνης 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο  Γ. Κακουλίδη 1, ΤΚ 691 32 , Κομοτηνή 
Ζωή Κοσμίδου 

Ο  2531352120 
4$  2531352123

ektelestikos(5) pamth.gov.gr 

www.pamth.gov.gr

4ίφ

Κομοτηνή, 04/12/2018 
Αρ.Πρωτ.: 4453

ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 
κ. Σταύρο Μπένο

Προς: Πρόεδρο του

ΘΕΜΑ: Αποδοχή πρότασης συνεργασίας.

ΣΧΕΤ.: Η από 11/10/2018 επιστολή σας.

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Σας ενημερώνουμε ότι είμαστε θετικοί σε συνεργασία του "Διαζώματος" με την 
ΕΤΑΜ. Α.Ε. για την εκπόνηση της μελέτης "Οργάνωση της συμμετοχής της τοπικής 
οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στην "Πολιτιστική 
Διαδρομή της Εγνατίας Οδού", με το περιεχόμενο που περιγράφετε στη σχετική επιστολή. Η 
ανωτέρω διαδικασία γίνεται στα πλαίσια της εφαρμογής του μνημονίου συνεργασίας μας 
για την "Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού - VIA Egnatia".

Με εκτίμηση,

Ο Περιφερειάρχης

Χρήστος Μέτιος

http://www.pamth.gov.gr
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Συν. 2 β 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

«Οργάνωση της συµµετοχής της τοπικής οικονομίας της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΑΜΘ) στην  Πολιτιστική 

Διαδρομή της Εγνατίας Οδού» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΖΩΜΑ 

  

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΤΑΜ  Α.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα,  Δεκέμβριος 2018 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«Οργάνωση της συµµετοχής της τοπικής οικονομίας της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΑΜΘ) στην  Πολιτιστική Διαδρομή της 

Εγνατίας Οδού» 

 

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

αριθμόν … απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», η οποία 

ελήφθη σε συνεδρίασή του στις 11 Δεκεμβρίου 2018, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:  

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

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

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

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

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

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

Ηρακλείου, νομίμως εκπροσωπούμενη από το Νικόλαο Δρακωνάκη του 

Αντωνίου, αποκαλούμενη στο εξής «Ανάδοχος»,  

 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

  

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση της εκπόνησης του έργου «Οργάνωση της 

συµµετοχής της τοπικής οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 

(ΑΜΘ) στην  Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού» 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

  

  Η επιτυχία της υλοποίησης της Πολιτιστικής Διαδροµής της Εγνατίας Οδού, που 

περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΕΠ) της Περιφέρειας ΑΜΘ, 

προϋποθέτει τη σύνδεση του τοπικού Ιδιωτικού Τοµέα µε τη Διαδροµή, ώστε να 

κινητοποιηθεί η τοπική επιχειρηµατικότητα για να στηρίξει και να αξιοποιήσει τις 

δυνητικές αναπτυξιακές δυνατότητες, που προσφέρει το έργο της πολιτιστικής 

Διαδροµής. Συνεπώς απαιτείται η ανάπτυξη και η στήριξη τοπικών επιχειρηµατικών 

πρωτοβουλιών και συνεργασιών µε όχηµα το ΕΠ της Περιφέρειας ΑΜΘ στο πλαίσιο 

του ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο της πολιτιστικής Διαδροµής,  κατεξοχήν µπορεί 

να υλοποιηθεί µέσω τοπικού συµφώνου ποιότητας (και όχι µόνο),  η στρατηγική 

τουρισµού της Περιφέρειας ΑΜΘ. Υπάρχουν, λοιπόν, ισχυρές δυνατότητες 

υποστήριξης, µε πόρους από το ΕΠ της Περιφέρειας ή άλλων ΕΠ του ΕΣΠΑ, της 

δημιουργίας ενός συμμετοχικού σχηματισμού (cluster) των τοπικών επιχειρήσεων, 

τύπου Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας (του λοιπού ΤΣΠ), προκειμένου να προωθήσει 
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και να αξιοποιήσει το έργο της Πολιτιστικής Διαδρομής, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα 

διευρυμένη αγορά για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα των επιχειρήσεων, που θα 

συμμετάσχουν. Διευκρινίζεται ότι θα επιχειρηθεί η συµµετοχή µε διαφόρους τρόπους 

των επιχειρήσεων όλου του εύρους και όλων των µμεγεθών, µε έμφαση και στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Επίσης θα επιδιωχθεί η συμμετοχή όχι μόνο των 

επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, αλλά και της βιοτεχνίας/βιομηχανίας και 

της παραγωγής προϊόντων & υπηρεσιών πολιτισμού και δημιουργικότητας. Για την 

ανάπτυξη του σχήματος αυτού είναι απαραίτητα τα ακόλουθα βήματα:  

 

I. Κατάρτιση κανόνων ποιοτικής συµµετοχής για την εμπλοκή  του ιδιωτικού 

τομέα στην υλοποίηση, προώθηση και υποστήριξη του νέου τουριστικού 

προϊόντος, δηλαδή της Διαδρομής.  

II. Εξασφάλιση ελάχιστης αναγκαίας συµµετοχής ιδιωτικών επιχειρήσεων της 

Περιφέρειας ΑΜΘ, που παράγουν προϊόντα ή υπηρεσίες.  

III. Κατάρτιση κανόνων ποιότητας καθώς και μηχανισμού/μεθοδολογίας 

διαπίστωσης ή διακρίβωσης των κριτηρίων ποιότητας και διατήρησης  της 

ποιότητας αυτής (ΤΣΠ). 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 

Το γενικό αντικείμενο του έργου είναι ο ακριβής σχεδιασμός του τρόπου της ποιοτικής 

συµµετοχής  των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στη Διαδρομή. Το έργο  ειδικότερα 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα επί μέρους παραδοτέα:  

 

I. Εντοπισμός των ωφελούμενων κλάδων επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων, που θα 

ενταχθούν στη Διαδρομή κατά τα ανωτέρω. Η έρευνα και πρόταση του 

αναδόχου θα πρέπει να καλύπτει τις αμιγώς τουριστικές επιχειρήσεις 

(τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής), τις 

συμπληρωματικές αυτών (εστίαση κάθε είδους, κέντρα αναψυχής και 

ψυχαγωγίας, τουριστικά γραφεία, πούλμαν, ταξί, ΚΤΕΛ, καταστήματα 

διαφόρων ειδών, που απευθύνονται ή θα μπορούσαν να απευθύνονται σε 

τουρίστες), καθώς και τυχόν δημόσιες υποδομές (πχ κέντρα συγκέντρωσης 

προσώπων, αμφιθέατρα, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.) υποστηρικτικών του 

Τουρισμού, και γενικά τους κλάδους επιχειρήσεων/εγκαταστάσεων, που 

μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες σε τουρίστες. Στο πλαίσιο αυτό ο ανάδοχος 

θα χρησιμοποιήσει όλες τις διαθέσιμες επίσημες πηγές πληροφόρησης 

(Μητρώα Υπουργείων, Επιμελητηρίων κ.α.) αλλά και σχετικές διαδικτυακές 

«πλατφόρμες». Επίσης, θα εντοπιστούν δημόσιες υποδομές η λειτουργία των 

οποίων σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την πρόσβαση  των επισκεπτών στην 
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Περιφέρεια ΑΜΘ (εταιρείες διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων ή αεροδρομίων, 

οργανισμοί λιμένων , κτλ.) ανεξάρτητα της νομικής μορφής και του χαρακτήρα 

του φορέα διαχείρισης και λειτουργίας της υποδομής (π.χ. κρατική υπηρεσία, 

εταιρεία του δημοσίου, παραχωρησιούχοι κ.α.). Ο ανάδοχος θα πρέπει να έρθει 

σε επαφή με τις επιχειρήσεις αυτές και να διασφαλίσει την κατ’ αρχήν 

συμμετοχή μιας κρίσιμης μάζας επιχειρήσεων, γεγονός που θα επιτρέψει την 

άμεση εφαρμογή του ΤΣΠ.   

II. Εντοπισμός και τεκμηριωμένη πρόταση των επιχειρήσεων που παράγουν 

τοπικά προϊόντα ανά κλάδο παραγωγής, που κρίνονται πρόσφορες κατ’ αρχήν 

ως είδος επιχειρήσεων  για να συµµετάσχουν στη Διαδρομή και καταγραφή των 

προτεινόμενων παραγωγών. Αφορά προϊόντα του πρωτογενούς τομέα 

(γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία) που μπορούν να συνδεθούν με το τουριστικό 

προϊόν, μεταποίησης (ιδίως γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, αλλά 

όχι κατ’ ανάγκην μόνον αυτών), χειροτεχνίας και οικοτεχνίας και σύγχρονης 

πολιτιστικής παραγωγής (εικαστικών τεχνών, κεραμικής, ξυλοτεχνίας, 

σηροτροφίας, υφαντικής κλπ.). Στην πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνονται 

και όλα τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ της περιοχής. Για τα προϊόντα αυτά θα 

πρέπει να διεξαχθεί σχετική έρευνα, η οποία θα ολοκληρωθεί με την καταγραφή 

των προτεινόμενων παραγωγών (με πλήρη στοιχεία), την σχετική ενημέρωσή 

τους και την εξασφάλιση ενός πρώτου αριθμού παραγωγών, για την συμμετοχή 

τους στο ΤΣΠ. 

III. Διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης και διατύπωση πρότασης για τον 

φορέα στον οποίο η Περιφέρεια θα αναθέσει τη λειτουργία της Διαδρομής, ως 

θεματικού τουριστικού προϊόντος (Φορέας Διαχείρισης – Λειτουργίας και 

Προώθησης Τουριστικού Προορισμού). Περιγραφή δομής, οργάνωσης, 

λειτουργίας και αναγκαίας στελέχωσης του φορέα αυτού. 

IV. Καταγραφή – Πρόταση – Τεκμηρίωση προδιαγραφών/κριτηρίων των 

επιχειρήσεων και γενικά εγκαταστάσεων της παραγράφου ΙΙ  καθώς και των 

προϊόντων και επιχειρήσεων της παραγράφου III, προκειμένου αυτές να 

συµµετάσχουν στο ΤΣΠ. Στην περίπτωση εγκαταστάσεων, για τις οποίες 

προβλέπεται κατά νόμον αδειοδότηση με βάση συγκεκριμένες 

προδιαγραφές/κριτήρια, θα πρέπει ο ανάδοχος να κάνει αναφορά/αντιστοίχιση 

με τις νόμιμες λειτουργικές μορφές και τάξεις αυτών. Επίσης αδρομερής 

πρόταση των κατευθύνσεων (τομέων των επιχειρήσεων) στις οποίες θα πρέπει 

να στοχεύουν οι κρατικές ενισχύσεις, που προβλέπονται από το ΕΠ της 

Περιφέρειας και άλλα ΕΠ του ΕΣΠΑ (π.χ. ΕΠΑΝΕΚ, ΠΑΑ κ.τ.λ.) για ΜΜΕ 

επιχειρήσεις, ώστε να εξυπηρετούνται πληρέστερα οι ανάγκες της Διαδρομής. 

Τυχόν υφιστάμενα/ισχύοντα συστήματα ποιότητας ή αριστείας θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη και να ενσωματωθούν. 
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V. Υπόδειγμα Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας των επιχειρήσεων και 

εγκαταστάσεων, που θα συµµετάσχουν στη διαδρομή µε καταγραφή των 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, καθώς και των 

προδιαγραφών/ κριτηρίων που πρέπει να τηρούνται σε σταθερή βάση. Πρόταση 

για νομική μορφή του συμφώνου καθώς και για τη νομική μορφή της 

συνεργασίας με τον προτεινόμενο στην παράγραφο IV φορέα διαχείρισης – 

λειτουργίας της Διαδρομής. 

VI. Περιγραφή  συστήματος  και μεθοδολογίας διακρίβωσης/διαπίστωσης  της 

ποιότητας και διατήρησης/ανανέωσης της σχετικής συµµετοχής. Αναλυτική 

πρόταση τρόπου διαπίστωσης σε τακτά διαστήματα της συνδρομής των 

προδιαγραφών/κριτηρίων στα οποία βασίζεται η συμμετοχή της κάθε 

επιχείρησης ή εγκατάστασης στη Διαδρομή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

 

Ο χρόνος για την υλοποίηση του έργου είναι 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ορίζεται αρμόδια για την επίβλεψη 

και παραλαβή του ανωτέρω έργου.  

 

Για την παραλαβή του ορίζεται τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από δύο 

εκπροσώπους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και από έναν 

εκπρόσωπο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

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

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

κατά την εκπόνησή της προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην 

αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά την κρίση του Εργοδότη. Η αίτηση 

παράτασης πρέπει να υποβάλλεται μέσα στη συμβατική προθεσμία εκπόνησης της 

μελέτης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

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

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 ευρώ.  

 

Η αμοιβή καταβάλλεται ως ακολούθως:  

20% µε την υπογραφή της σύμβασης 

60% µε την υποβολή των παραδοτέων που περιγράφονται παραπάνω 

20% µε την έγκριση της παραλαβής του έργου 
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ΑΡΘΡΟ 6.  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

Ο ανάδοχος µε την υπογραφή της σύμβασης μεταβιβάζει στον εργοδότη χωρίς 

επιπλέον αμοιβή όλα τα περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το πνευματικό 

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

 

 

ΑΡΘΡΟ 7.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗ 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει το ανατιθέμενο έργο µε τη 

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

όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες της σύμβασης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης 

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

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

 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ  

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

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

μέρη ελευθερώνονται αμοιβαία από τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τη 

σύμβαση.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

συμπλήρωση οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται µόνο εγγράφως αποκλειοµένου 

παντός άλλου αποδεικτικού μέσου.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

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

καταστατικού του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ». Ο ανάδοχος καταβάλλει κάθε προσπάθεια 

φιλικής επίλυσης τυχόν διαφοράς σχετικής µε την ερμηνεία ή την εφαρμογή της 

σύμβασης, σύμφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

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

διαφοράς κατά τόπον ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.  

 

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

αναγνώσθηκε από τους συμβαλλόμενους υπογράφεται από αυτούς σε δύο αντίτυπα 

από τα οποία έλαβε από ένα έκαστος των συμβαλλομένων.  
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ: 

 

Για τον ανάδοχο: 

Σταύρος Μπένος 
Πρόεδρος 

Νίκος Α. Δρακωνάκης 
Διευθύνων Σύμβουλος  

 





ΣΥΝ 3β 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ  ΕΡΓΟ: 

«Ο ρόλος και η λειτουργία της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ως Φορέα 

Λειτουργίας της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της 

Ηπείρου» 

 

 

 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : • ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

  

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : • ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, …ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

 

 



 

 

Σύμβαση για την ανάθεση της μελέτης του έργου: 

«Ο ρόλος και η λειτουργία της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ως Φορέα Λειτουργίας 

της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου» 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, … Δεκεμβρίου του έτους 2018, μετά την υπ’ αριθμόν …. 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του στις 11 

Δεκεμβρίου 2018, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

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

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

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

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

 αφ’ ετέρου η εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» και διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ 

Α.Ε.», με Α.Φ.Μ. 094090977 που υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, που 

εδρεύει στα Ιωάννινα (Πλατεία Πύρρου & Μιχαήλ Αγγέλου 1), που νόμιμα 

εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ντέτσικα Κωνσταντίνο, 

αποκαλούμενη στο εξής «Ανάδοχος»,  

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. 

Σύμφωνα με την Στρατηγική της Ο.Χ.Ε. για την «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία 

Θέατρα της Ηπείρου: «Οργανικό κομμάτι της Στρατηγικής για την «Πολιτιστική 

Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου» είναι η βιωσιμότητα της Πολιτιστικής 

Διαδρομής – η δημιουργία ενός αυτοτελούς τουριστικού προϊόντος με διασύνδεση τόσο 



με τις τοπικές επιχειρήσεις (αγροδιατροφικές, μεταποιητικές και τουριστικές) όσο και 

με το συνολικό τουριστικό προϊόν της περιοχής. Η διαχείριση, οργάνωση και 

διακυβέρνηση της Πολιτιστικής Διαδρομής - μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της 

ΟΧΕ - μπορεί να γίνει από έναν Οργανισμό Διαχείρισης Προορισμού (Destination 

Management Organization - DMO). Ο ρόλος του DMO θα πρέπει να αναληφθεί από 

την Αναπτυξιακή Ηπείρου (ενδεχομένως και σε συνεργασία με άλλους φορείς της 

οικονομίας και της κοινωνίας που τυχόν θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον προς τούτο).  

Το πεδίο δράσης του Φορέα Λειτουργίας καλύπτει τρεις ενότητες:  

 Μέριμνα, ως “επισπεύδων”, για την συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία των 

κάθε είδους υποδομών προς την κάθε υπηρεσία/φορέα που έχει την ευθύνη 

της υποδομής – συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων που έχουν 

την ευθύνη συντήρησης των υποδομών και μνημείων. 

 Διατήρηση και επέκταση της συνεργασίας με την επιχειρηματική κοινότητα 

της περιφέρειας καθώς και με την τοπική κοινωνία.  

 Διαρκής και ενεργή προβολή και προώθηση της Διαδρομής και όλου του 

δικτύου αξιοθέατων και κάθε είδους επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί σε 

αυτήν στην τοπική αλλά κυρίως στην υπερτοπική τουριστική αγορά.» 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση μελέτης που θα αποτυπώνει το 

περιβάλλον και θα εξετάζει τις συνθήκες που διαμορφώνονται, θα αναλύει τις 

δυνατότητες και θα προσδιορίσει τα απαιτούμενα βήματα που πρέπει να γίνουν, ώστε 

η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ να αποτελέσει τον Φορέα Λειτουργίας / DMO της Πολιτιστικής 

Διαδρομής της Ηπείρου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία και 

όπως λειτουργούν διεθνώς. Επειδή ως «Οργανισμοί Μάρκετινγκ / Διοίκησης 

Προορισμού» ή DMOs, αποδίδονται διαφορετικές έννοιες, ρόλοι και καθήκοντα 

ανάλογα με την τοποθεσία που εφαρμόζονται, θα πρέπει να στοιχειοθετηθεί η μορφή 

της Δομής Διαχείρισης Προορισμού της Πολιτιστικής Διαδρομής. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Το γενικό αντικείμενο του έργου είναι ο ακριβής προσδιορισμός της μορφής της 

Δομής Διαχείρισης Προορισμού της «Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα 

της Ηπείρου». Το έργο ειδικότερα περιλαμβάνει τα ακόλουθα επί μέρους κεφάλαια: 

1. Σκοπιμότητα της μελέτης 

2. Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμού» - Destination Management Organization 

(DMO) και Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμού Marketing – Destination 

Management Marketing Organization (DMMO) 

 Ορισμός 

 Ο ρόλος και η λειτουργία των οργανώσεων μάρκετινγκ προορισμού 

 Τρόποι χρηματοδότησης 



 Προβλήματα και προοπτικές 

 Το μέλλον των οργανώσεων μάρκετινγκ προορισμού 

3. Δομή διαχείρισης προορισμού της Πολιτιστικής Διαδρομής 

 Αποτύπωση περιβάλλοντος 

 Εξέταση των συνθηκών που διαμορφώνονται και αλληλεπιδράσεις με άλλες 

εθνικές - περιφερειακές δράσεις 

 Αποτύπωση προβλημάτων - ανάλυση δυνατοτήτων και προοπτικών 

 Ρόλος της Δομής Διαχείρισης Προορισμού της Πολιτιστικής Διαδρομής 

 Επιλογή μορφής, κατηγορίας δομής διαχείρισης προορισμού 

 Νομική-διοικητική υπόσταση της δομής διαχείρισης προορισμού 

 Τρόποι χρηματοδότησης της δομής διαχείρισης προορισμού. 

4. Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ ως Φορέας Λειτουργίας/DMO της Πολιτιστικής Διαδρομής 

 Εξέταση υφιστάμενου πλαισίου λειτουργίας της Αναπτυξιακής ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΑΕ 

 Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ ως Φορέας Λειτουργίας/DMO ή επιλογή οργανωτικής 

δομής ξεχωριστής Δ/νσης-Υποδ/νσης-Τμήματος εντός της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ 

 Αποφάσεις Περιφέρειας Ηπείρου και Δ.Σ. της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ στην 

κατεύθυνση υποστήριξης της οργανωτικής δομής που έχει επιλεγεί 

 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης απαιτούμενων βημάτων – ενεργειών 

5. Μεσοπρόθεσμο πλάνο απαιτούμενων δράσεων και ενεργειών 

 Πλήρης καταγραφή όλων των πόρων της Αναπτυξιακής ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ 

 Απαιτούμενη απασχόληση και δράσεις επιπλέον στελέχωσης 

 Δράσεις εκπαίδευσης του προσωπικού 

 Κόστος λειτουργίας της δομής και κόστος υλοποίησης δράσεων και 

ενεργειών 

 Πηγές χρηματοδότησης. 

6. Η Δομή διαχείρισης προορισμού της Πολιτιστικής Διαδρομής μετά τα πρώτα 

χρόνια λειτουργίας 

 Ρόλος της Δομής 

 Απαιτούμενες συνέργειες 

 Νομική μορφή  

 Υπηρεσίες 

 Πρωτοβουλίες Marketing 

 Διαχωρισμός μεταξύ των υπεύθυνων για το μάρκετινγκ προορισμού και τη 

διαχείριση προορισμού. 

 

 

 

 



ΑΡΘΡΟ 3 ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο χρόνος εκπόνησης του έργου από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ορίζεται στους τρεις (3) μήνες. 

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

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

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

κατά την εκπόνησή του προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην 

αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, κατά την κρίση του εργοδότη.  

 

ΑΡΘΡΟ 4  ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Το συνολικό κόστος του αντικειμένου της σύμβασης ανέρχεται στο ποσόν των 

5.000,00 ευρώ. Ο Εργοδότης θα καλύψει μέρος του κόστους του έργου που 

ισοδυναμεί με το 50% του συνολικού κόστους του έργου. 

Η αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου ορίζεται, κατά συνέπεια, στο 

ποσόν των  2.500,00  ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

Η αμοιβή θα καταβληθεί, ως ακολούθως: 

 30 % με την υπογραφή της σύμβασης, 

 70% με την ολοκλήρωση του έργου. 

 

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. 

 

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 ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. 

 

 

 

 

Σταύρος Μπένος                                                    Κωνσταντίνος Ντέτσικας 

 

 



Συν. 4α 
From: Eva Lianou <eva@latsis-foundation.org>  
Sent: Friday, November 30, 2018 4:53 PM 
To: Κατερίνα Αβραμοπούλου - Διάζωμα <info@diazoma.gr> 
Cc: Dimitris Afendoulis <dna@latsis-foundation.org>; Loukia Psaraki <loukia@latsis-
foundation.org> 
Subject: FW: ΔΙΑΖΩΜΑ / Τροποποίηση σύμβασης για τη Δημιουργία ηλεκτρονικής 
ιστοσελίδας (website) για τη Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας  

 
Αγαπητέ Κύριε Μπένο, 
 
Σε συνέχεια της κάτωθι επιστολής σας προς τον κ.Αφεντούλη, επιβεβαιώνουμε ότι είμαστε 
σύμφωνοι με τις αλλαγές και θα δρομολογήσουμε τις σχετικές εκταμιεύσεις όπως 
προβλέπονται στα τροποποιημένα άρθρα 2 & 3 της σύμβασης. 
 
Με εκτίμηση, 

 
Eva Lianou 
Programmes & Grants Coordinator 
 

 
Κτήριο Παλλάς Αθηνά | Pallas Athena Building 
Ξενίας 4 | 4 Xenias Street 
Κηφισιά, 14562 | Kifissia 14562, Greece 
T: +30 210 6282097 
F: +30 210 6282323 
E: eva@latsis-foundation.org 
www.latsis-foundation.org 
 

 
 

 
 
Διαβάστε τον Απολογισμό Έργου 2017 εδώ | Read the 2017 Annual Report of Activities here 

 

mailto:eva@latsis-foundation.org
http://www.latsis-foundation.org/
http://www.latsis-foundation.org/ell/annual-report
http://www.latsis-foundation.org/eng/annual-report
https://el-gr.facebook.com/JSLatsis.Foundation/
https://www.youtube.com/user/LatsisFoundation
https://www.instagram.com/latsis_foundation/
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ΣΥΝ. 4β 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ: 

 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

(WEBSITE) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟΔΌΤΗΣ : ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

  

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :             ΧΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, Δεκέμβριος 2018  
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Τροποποίηση Σύμβασης για την ανάθεση εκπόνησης  του έργου:  

 

«Δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για τη Διαδρομή Φύσης και 

Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας και την σχεδίαση τριών θεμάτων ιστοσελίδων για 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις» 

 

Στην Αθήνα σήμερα … Δεκεμβρίου του έτους 2018, μετά την υπ’ αριθμόν …. απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του στις 11 Δεκεμβρίου 

2018, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

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

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

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

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

αφενός και αφ ʼ ετέρου 

 

➢ αφ’ ετέρου η ατομική επιχείρηση “Χρήστος Χιώτης”, η οποία εδρεύει στην 

Γλυφάδα, επί της οδού Άθωνος 17Α, με Α.Φ.Μ. 118341010, που υπάγεται στη 

Δ.Ο.Υ Γλυφάδας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον διαχειριστή αυτής, κο 

Χιώτη Χρήστο, εφ’ εξής καλούμενο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,  

 

 

συμφώνησαν: 

 

Την τροποποίηση των άρθρων 2 και 3 της αρχικής σύμβασης που είχε υπογραφεί στις 

17 Ιουλίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 8 της αρχικής σύμβασης (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ).  Τα λοιπά άρθρα επαναλαμβάνονται ως είχαν. 

 

Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

ΑΡΘΡΟ 2  ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο χρόνος εκπόνησης του έργου από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ορίζεται στους 6 μήνες από το 

χρόνο παράδοσης του απαιτούμενου υλικού από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Ως χρόνος έναρξης 

του έργου θεωρείται η υπογραφή της παρούσης σύμβασης. 
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Ειδικότερα, η υλοποίηση του έργου θα γίνει σταδιακά, σύμφωνα με το κατωτέρω 

χρονοδιάγραμμα: 

 

Α/Α Περιγραφή εργασίας Διάρκεια  

Υλοποίησης 

Ημερομηνία 

Παράδοσης 

1. Ανάλυση προδιαγραφών 

περιεχομένου και design 

και παράδοσή τους στον 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

2 μήνες Οκτώβριος 2018 

2. Παράδοση περιεχομένου 

από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ στον 

ΑΝΑΔΟΧΟ 

4 μήνες Δεκέμβριος 2018 

3. Παράδοση 3 θεμάτων 

ιστοσελίδας WordPress 

για τη στήριξη όλων των 

μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων που θα 

συμμετάσχουν στο 

Σύμφωνο Ποιότητας από 

τον ΑΝΑΔΟΧΟ 

4 μήνες Δεκέμβριος 2018 

4. Παρουσίαση 

λειτουργικότητας 

ιστοσελίδας στον 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ με 

ενδεικτικό περιεχόμενο 

4 μήνες  Δεκέμβριος 2018 

5. Συμπλήρωση 

περιεχομένου και 

παράδοση τελικού έργου 

2 μήνες  Mάρτιος 2019 

6. Εκπαίδευση υπευθύνου 

διαχείρισης ιστοσελίδας. 

1 μήνας Απρίλιος 2019 
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7. Ολοκλήρωση του έργου 

με την παράδοση Α. της 

ιστοσελίδας της 

Διαδρομής Φύσης και 

Πολιτισμού Στερεάς 

Ελλάδας και Β. τριών 

θεμάτων ιστοσελίδας για 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

από τον Ανάδοχο στο 

Φορέα Λειτουργίας της 

Διαδρομής (DMMO) 

6 μήνες (ολοκλήρωση 

σύμβασης) 

Ιούνιος 2019 

 

 

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

α) Ιωάννη Ζηρίνη, εμπειρογνώμονα σε θέματα ανάπτυξης και ευρωπαϊκών πόρων, ως 

εκπρόσωπο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»,  

β) Νταή Παναγιώτη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, ως 

εκπρόσωπο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

Γ) Κοτζιά Ιωάννη, Περιφερειακό Σύμβουλο και πρ. Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, ως 

εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 

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

αναγράφονται στο άρθρο αυτό, δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, 

εάν κατά την εκπόνησή του προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην 

αποκλειστική υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, κατά την κρίση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.  

 

Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής: 

ΑΡΘΡΟ 3  ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

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

15.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικώς, ως ακολούθως: 

30%  με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, 
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30% με την παρουσίαση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας με ενδεικτικό  

περιεχόμενο, 

20% με τη συμπλήρωση περιεχομένου και παράδοση του τελικού έργου, 

20% με την ολοκλήρωση της σύμβασης. 

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

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

 

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ: Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ: 

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 

Ο διαχειριστής της  ατομικής 

επιχείρησης “Χιώτης Χρήστος” 

 

 

 

 

Σταύρος Μπένος 

 

 

 

 

Χιώτης Χρήστος 

 

 
 



Συν. 5 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΔΩΔΩΝΗ» 

 

 

 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : • ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

  

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : • ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, …ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

 

 

 

 



Σύμβαση για την ανάθεση του έργου: 

«ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΔΩΔΩΝΗ» 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, … Δεκεμβρίου του έτους 2018, μετά την υπ’ αριθμόν …. 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του στις 11 

Δεκεμβρίου 2018, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

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

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

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

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

αφενός και αφετέρου, 

 αφ’ ετέρου o κ. Αθανάσιος Πολυμενέας Λιοντήρης, κάτοικος Αθηνών, επί της 

οδού  Τοσίτσα, αριθμό 6, με Α.Φ.Μ. 035484585, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον ίδιο,  εφ’ εξής καλούμενος «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,  

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Στην Ήπειρο εξελίσσεται αυτή την περίοδο το καινοτομικό πρόγραμμα  «Πολιτιστική 

Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου», το οποίο έχει σχεδιασθεί με 

πρωταγωνιστικό ρόλο της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Πολιτισμού. Η 

«Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων 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 των Αρχαίων Θεάτρων 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. 

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 

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. 

http://thanospl.net/?p=36


ΑΡΘΡΟ 3 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ο χρόνος εκπόνησης του έργου ορίζεται στους 5 μήνες. 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 10η Μαϊου 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. 

 

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  

 

 

 

 

Σταύρος Μπένος                                                      Θάνος Πολυμενέας Λιοντήρης 

 

 



Συν.6 

Συμφωνητικό χορηγίας –σχέδιο- 

 
Σήμερα  Τετάρτη 14/6/2017 συνάπτεται συμφωνία μεταξύ της εταιρείας 

FREZYDERM AΒΕΕ Καλλυντικά-Φάρμακα-Είδη διατροφής, με έδρα Μενάνδρου 75 
ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10437,  με ΑΦΜ 094459889 στη  ΔOY: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (στο εξής ο Χορηγός) και  
της εταιρείας  
« ΔΙΑΖΩΜΑ»  με ΑΦΜ 998191496  στη  ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ και  έδρα Μπουμπουλίνας 30, 
Αθήνα, Τ.Κ. 10682 (στο εξής το Σωματείο), για την ανάληψη χορηγίας αξίας 3.000€ (συν 
ΦΠΑ) προς το Σωματείο με σκοπό την ενίσχυση του προγράμματος αποκατάστασης του 
Αρχαίο Θεάτρου της Λάρισας και τη διαφημιστική προβολή του Χορηγού. 
 

Τα ανταποδοτικά οφέλη από την Εταιρεία είναι τα εξής: 
- Προβολή από την ιστοσελίδα του Διαζώματος (www.diazoma.gr) σε δύο 

ενότητες:  

ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ: (http://www.diazoma.gr/sponsors/),  

ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ: 

(http://www.diazoma.gr/theaters/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%C

E%BF-%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF-

%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82-

%CE%B1%CE%84/Ο)  

 
Θα υπάρξει ενημέρωση σχετικά με την έκβαση του εν λόγω προγράμματος αποκατάστασης. 

 
Το ποσό της Χορηγίας ανέρχεται στα 3.720€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και το 
Σωματείο αναλαμβάνει να εκδώσει στον Χορηγό Τιμολόγιο αξίας τριών χιλιάδων 
επτακοσίων είκοσι ευρώ (3.720€), με σκοπό τη στήριξη του προγράμματος αποκατάστασης 
και τη διαφημιστική προβολή. 
 
Ο τρόπος πληρωμής θα γίνει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.  
 
Το παρόν τυπώνεται σε 3 αντίτυπα προς σφραγίδα και υπογραφή 

 

 

Ο πρόεδρος της Εταιρείας     FREZYDERM ABEE 

Σταύρος – Ιωάννης Μπένος 

  

Ημερομηνία 

14/6/2017 

http://www.diazoma.gr/sponsors/
http://www.diazoma.gr/theaters/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF-%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF-%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%84/Ο
http://www.diazoma.gr/theaters/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF-%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF-%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%84/Ο
http://www.diazoma.gr/theaters/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF-%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF-%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%84/Ο
http://www.diazoma.gr/theaters/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF-%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF-%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%84/Ο


Εσοδα  ΧΡ 2008-17 ΧΡΗΣΗ 2018 30/11/2018 Έξοδα ΧΡ 2008-17 ΧΡΗΣΗ 2018 30/11/2018

Τακτικές Εισφορές Μελών 359.216,64 € 44.100,00 € 403.316,64 € Έξοδα Ίδρυσης 139,02 0,00 139,02

Εισφορές Τακτικών Μελών 359.216,64 € 44.100,00 € 403.316,64 € Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης 139,02 139,02

0,00 €

Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ 55.552,93 € 895,00 € 56.447,93 €

Δωρεές Μελών-Φίλων 55.552,93 € 895,00 € 56.447,93 €

Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα Πάγια 14.186,22 2.188,97 16.375,19

0,00 € Η/Υ και Εξοπλισμός 13.558,22 2.188,97 15.747,19

0,00 € Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων 628,00 0,00 628,00

0,00 € Έξοδα μίσθωσης ακινήτων 77.611,42 5.899,09 83.510,51

0,00 € Μίσθωση ακινήτων (έδρα )

0,00 € Ενοίκια 68.972,20 5.500,00 74.472,20

Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή  Εταιρικών Μελών-Χορηγίες 1.312.067,16 € 212.354,00 € 1.524.421,16 € Κοινόχρηστα 7.138,22 399,09 7.537,31

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 203.520,62 19.665,39 223.186,01

ELPEN A.E ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 81.500,00 € 10.000,00 € 91.500,00 € Εξοδα λειτουργίας 

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ  Α.Ε. 12.400,00 € 12.400,00 € 24.800,00 € Δ.Ε.Η 15.630,00 1.624,00 17.254,00

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 52.400,00 € 12.400,00 € 64.800,00 € Ο.Τ.Ε 24.958,02 1.922,00 26.880,02

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ 50.000,00 € 10.000,00 € 60.000,00 € COSMOTE 4.446,13 507,96 4.954,09

ΤΕΜΕS-COSTA NAVARINO 50.000,00 € 5.000,00 € 55.000,00 € Ε.Υ.Δ.Α.Π 491,00 48,00 539,00

FOURLIS A.E 40.000,00 € 5.000,00 € 45.000,00 € Επισκευές Συντήρησεις 3.820,08 506,00 4.326,08

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 29.880,00 € 6.200,00 € 36.080,00 € ΄Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας 12.662,23 1.580,87 14.243,10

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 45.000,00 € 0,00 € 45.000,00 € Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά 22.342,04 2.128,10 24.470,14

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 18.550,00 € 6.200,00 € 24.750,00 € Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες 15.428,72 3.933,19 19.361,91

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 29.700,00 € 13.640,00 € 43.340,00 € Ταχυδρομικά -Μεταφορικά 20.919,74 1.621,44 22.541,18

ΚΟΣΜΟΤΕ 52.200,00 € 18.600,00 € 70.800,00 € Διάφορα Εξοδα λειτουργίας 12.581,66 196,80 12.778,46

ΒΙΚΟΣ Α.Ε 25.000,00 € 5.000,00 € 30.000,00 € Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή 4.046,07 229,40 4.275,47

ZARA 25.000,00 € 5.000,00 € 30.000,00 € Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη 52.480,22 5.367,63 57.847,85

ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 29.000,00 € 5.000,00 € 34.000,00 € Συνδρομές σε συλλόγους 11.284,95 0,00 11.284,95

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 34.000,00 € 5.000,00 € 39.000,00 € Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές 2.429,76 0,00 2.429,76

ΝΕΑ ΟΔΟΣ 21.400,00 € 3.000,00 € 24.400,00 € 0,00 0,00

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 12.000,00 € 0,00 € 12.000,00 € 0,00 0,00

INTERAMERICAN 18.000,00 € 0,00 € 18.000,00 €  Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων 611.517,57 101.397,42 712.914,99

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ 29.840,00 € 5.000,00 € 34.840,00 € Κόστος μισθοδοσίας 473.094,57 62.402,12 535.496,69

ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ 45.000,00 € 0,00 € 45.000,00 € Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ) 138.423,00 38.995,30 177.418,30

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

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ 20.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 €  Φ.Π.Α. 10.810,32 11.373,61 22.183,93

Σ.Ε.Β. 10.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 € Φ.Π.Α. 10.810,32 11.373,61 22.183,93

ΣΑΝΗ Α.Ε. 6.000,00 € 3.000,00 € 9.000,00 € 0,00

APIVITA 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων 80.680,00 7.700,00 88.380,00

ΣΕΤΕ 6.000,00 € 3.000,00 € 9.000,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων 80.680,00 7.700,00 88.380,00

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ 6.000,00 € 2.000,00 € 8.000,00 €

ΕΛΑΙΣ 18.000,00 € 0,00 € 18.000,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 293.246,86 221.962,89 515.209,75

ΗΠΕΙΡΟΣ 6.728,00 € 3.038,00 € 9.766,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 177.684,46 40.027,35 217.711,81

ΟΠΤΙΜΑ ΑΕΒΕ 6.728,00 € 3.038,00 € 9.766,00 € Animus A.E.,Ντοκιμαντέρ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας 16.000,00 16.000,00

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ 6.728,00 € 3.038,00 € 9.766,00 € Αρχαίο θέατρο Λάρισας - Ίδρυμα Π. & Α. Κανελλοπούλου 82.708,00 16.292,00 99.000,00

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 9.000,00 € 3.000,00 € 12.000,00 € Μυτιληναίος Α.Ε. Τόπος Συμβουλευτική,Διαδρομή Στ.Ελλάδας 2.976,00 2.976,00

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

ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ 6.200,00 € 0,00 € 6.200,00 € Launch Event Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου,Νέα Οδός 58.345,00 58.345,00

EUROBANK  ERGASIAS 5.000,00 € 6.200,00 € 11.200,00 € Αεροπορία Αιγαίου,Πολιτιστική Διαδρομή Θήρας 3.354,40 6.645,60 10.000,00

Mc CAIN HELLAS 17.600,00 € 0,00 € 17.600,00 € Νέα Οδός,Μάρκετινκ Πολιτιστικής Διαδρομής Στ.Ελλάδας 7.500,00 9.900,00 17.400,00

ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ,Μελέτη προσβασιμότητας Αρχ.Χώρων Θήρας 6.000,00 6.000,00 12.000,00

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ  Α.Ε. 5.000,00 € 6.200,00 € 11.200,00 € Autohellas-Golf Ρεζίντενσις για τις μελέτες της Β.Α.Α.Ηρακλείου 11.020,00 11.020,00

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 3.000,00 € 3.000,00 € Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,ψηφιακή ιστορία παλάτι Νέστορος 10.000,00 10.000,00

ΟΜΙΛΟΣ QUEST 5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € Ίδρυμα Ι.Λάτσης,Ιστοσελίδα Πολ.Διαδρ.Στερεάς Ελλάδας 4.500,00 4.500,00

ΓΣΕΒΕΕ 3.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € Ίδρυμα Π.@Α.Κανελλοπούλου,Πολ.Διαδ.Ηπείρου-Αρχ. Νικόπολη 33.598,75 33.598,75

GOOGLE 9.000,00 € 9.000,00 € Ιδρυμα Π.@Α.Κανελλόπουλου,μελέτες χώρου υποδ.Νικόπολης 20.000,00 20.000,00

0,00 € Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος 60.007,68 17.308,47 77.316,15

0,00 € Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος 60.007,68 17.308,47 77.316,15

0,00 € 0,00 0,00

0,00 € Εξοδα προβολής & διαφήμισης 28.562,28 599,56 29.161,84

Μεταβιβαστικές εισροές 370.683,87 € 222.228,40 € 592.912,27 € Διαδραστικές εφαρμογές 2.525,65 2.525,65

Μεταβιβαστικές εισροές 354.683,87 € 5.000,00 € 359.683,87 € Ανάπτυξη Ιστοσελίδας 16.886,04 0,00 16.886,04

Ίδρυμα Ι. Λάτσης,για την ιστοσελίδα Πολ . Διαδρ.Στ.Ελλάδας 4.500,00 € 4.500,00 € Προβολή Διαζώματος 9.150,59 599,56 9.750,15

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 € 16.000,00 € 0,00 0,00

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

Νέα Οδός Α.Ε.Μάρκετινκ Πολιτιστικής Διαδρομής Στ.Ελλάδας 12.400,00 € 12.400,00 € ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 337.842,62 51.737,57 389.580,19

Η Αρχαιολογική Ιστορία του Ασκληπιείου της Επιδαύρου 4.228,40 € 4.228,40 € Γενικές Συνελεύσεις εως και 2017 337.842,62 337.842,62

ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ,Μελέτη προσβασιμότητας Αρχ.Χώρων Θήρας 12.000,00 € 12.000,00 € ΙA΄Γεν.Συνέλευση στο Λαύριο 51.173,37 51.173,37

Autohellas-Golf Ρεζίντενσις για τις Μελέτες της Β.Α.Α Ηρακλείου 11.200,00 € 11.200,00 € Ί Γεν.Συνέλευση Κομοτηνή 564,20

Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,ψηφιακό παραμύθι παλάτι Νέστορος 10.000,00 € 10.000,00 € Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις 192.595,52 70.123,20 262.718,72

Ίδρυμα Π.@Α. Κανελλόπουλου,Πολ.Δ.Ηπείρου,Αρχ.Νικόπολη 46.300,00 € 46.300,00 € Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις 114.804,67 114.804,67

Ιδρυμα Π.@Α.Κανελλόπουλου,μελέτες χώρου υποδ.Νικόπολης 20.000,00 € 20.000,00 € 1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών 16.861,40 7.684,09 24.545,49

Μυτιληναίος Α.Ε.,Τόπος Συμβουλευτική Διαδρομή Στ.Ελλάδας 18.600,00 € 18.600,00 € 2.Εκδόσεις Διαζώματος 60.929,45 12.702,29 73.631,74

Διάφορα έσοδα 6.265,38 € 4,95 € 6.270,33 € 3.Προσομοίωση Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου 11.210,90 11.210,90

Τόκοι καταθέσεων 4,95 € 4,95 € 4.Μεταφράσεις κειμένων 593,00 593,00

0,00 € 5.Μελέτη Μάρκετινκ Πολιτιστικής Διαδρομής Στερεάς Ελλάδας 5.000,00 5.000,00

Επιστροφές διαθεσίμων 24.893,78 € 208,98 € 25.102,76 € 6.Μάρκετινκ Πολιτιστικής Διαδρομής Στερεάς Ελλάδας 2.600,00 2.600,00

208,98 € 208,98 € 7.Εικονογράφηση Αρχαιολογικής Ιστορίας Επιδαύρου 960,00 960,00

0,00 € 8.Πολιτιστική Διαδρομή Στερεάς Ελλάδας (εκδήλωση Χαλκίδας) 5.314,89 5.314,89

Σύνολο Εσόδων 2.128.679,76 € 479.791,33 € 2.608.471,09 € 9.Κείμενα Πολιτιστικής Διαδρομής Στερεάς Ελλάδας 3.027,90 3.027,90

Χρηματικά Διαθέσιμα Υπόλοιπο 638,80 € 10.Launce event  Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου 17.415,89 17.415,89

Ταμείο στο Διάζωμα 638,80 € 11.Ντοκιμαντέρ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας 2.480,00 2.480,00

Λογαριασμοί Καταθέσεων 0,00 € 62.078,91 € 12.Ντοκιμαντέρ προς τιμήν του καθηγητή Μανόλη Κορρέ 124,00 124,00

Τράπεζα ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ 13.Παραγωγή κειμένων για τη Β.Α.Α. Ηρακλείου 1.010,24 1.010,24

ΑLPHA BANK               350,84 € 350,84 € Λοιπές Εκδηλώσεις 93.712,04 25.633,51 119.345,55

Eurobank Ergasias         4.123,95 € 4.123,95 € Εκδηλώσεις 92.512,04 92.512,04

Εθνική Τράπεζα              5.847,38 € 5.847,38 € Πέμτη συνάντηση του Διαζώματος με τα Eταιρικά του Μέλη 1.200,00 23.220,95 24.420,95

Τράπεζα Αττικής           10.928,25 € 10.928,25 € Τέταρτη συνάντηση Άνω Διαζώματος 0,00 2.412,56 2.412,56

Τράπεζα Πειραιώς          40.421,21 € 40.421,21 € Διάφορα Έξοδα 5.057,19 674,34 5.731,53

ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ EUROBANK 100,58 € 100,58 € Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα 2.217,19 674,34 2.891,53

PAY PAL 306,70 € 306,70 € Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών 2.840,00 0,00 2.840,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  62.717,71 € Σύνολο Εξόδων 2.009.489,36 536.264,02 2.545.753,38

To μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2017 ανέρχεται στο ποσό των  ευρώ . 119.190,40 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΌ 01/09/2008 ΕΩΣ 30/11/2018



Μελέτες Αδιάθετο

Ύψος κατάθεσης Εξοδα Θεάτρων Υπόλοιπο

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

2 Αρχαίο Θέατρο Αρκαδικού Ορχομενού 43.978,76 € 43.598,85 379,91

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 100.270,13 € 18.824,10 81.446,03

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 15.275,00 € 13.915,91 1.359,09

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 8.050,00 € 6.296,00 1.754,00

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 26.826,60 € 6.773,93 20.052,67

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 3.787,41 € 300,00 3.487,41

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 € 50.719,72 877,38

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 5.945,68 € 4.143,33 1.802,35

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

Προκαταβολές Φόρου 1.058,26 -1.058,26

0,00

ΣΥΝΟΛΟ 929.079,15 € 738.435,82 190.643,33

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΣΥΝΟΛΑ

ALPHA BANK 11.928,10 11.928,10

ΤΡΑΠΕΖΑ   ΑΤΤΙΚΗΣ 2.682,10 90.000,00 92.682,10

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.647,03 26.647,03

EUROBANK 5.865,83 5.865,83

ΤΡΑΠΕΖΑ   ΠΕΙΡΑΙΩΣ 51.542,27 51.542,27

ALPHA -ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1.978,00 1.978,00

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΡΑΣΗ ΥΕΑΘ 100.643,33 90.000,00 190.643,33

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΓΙΑ ΤH ΔΡΑΣΗ Υ.Ε.Α.Θ ΤΗΝ  30/11/2018


