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ΠΛΔΓΟΗΑΠΖ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΝ ΠΩΚΑΡΔΗΝ 

«ΓΗΑΕΩΚΑ»  

 

Ρξίηε 20 Νθησβξίνπ 2015 

 

Πήκεξα, Ρξίηε 20 Νθησβξίνπ 2015, ζην επί ηεο νδνχ Κπνπκπνπιίλαο 30 γξαθείν ηνπ 

Πσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΚΑ», έγηλε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  

 

Ξαξφληεο ήζαλ:  

Πηαχξνο Κπέλνο, πξφεδξνο,  

Ξέηξνο Θέκειεο, αληηπξφεδξνο, 

Βαζίιεο Ιακπξηλνπδάθεο, γεληθφο γξακκαηέαο, 

Γηψξγνο Θνπξνππφο, ηακίαο, 

Θσλζηαληίλνο Κπνιέηεο, κέινο, 

Ρέηε Σαηδεληθνιάνπ, κέινο. 

 

Δπίζεο, ζηε ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθαλ ε πξφεδξνο ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, θα Καίξε 

Κπεινγηάλλε. Ρέινο, ηε ζπλεδξίαζε παξαθνινχζεζε ε θα Πηαπξνχια Αγγειίδε, ζηέιερνο 

πεξεζίαο πξνγξακκαηηζκνχ, Γεληθήο Γξακκαηείαο Ππληνληζκνχ ηνπ Θπβεξλεηηθνχ 

έξγνπ. 

 

 

1. Αλάζεζε ηεο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο ππνβάζξνπ πνπ ζα θαηαγξάθεη ηα 

πηζαλνινγνύκελα έζνδα ηεο Ξνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ζηα αξραία ζέαηξα ηεο 

Ζπείξνπ ζε επίπεδν: (α) καθξννηθνλνκηθό, (β) θνξέα δηαρείξηζεο ηεο 

δηαδξνκήο θαη (γ) επηρεηξήζεσλ ηδησηηθνύ ηνκέα πνπ ζα ηνλ ζηεξίδνπλ ζηελ 

εηαηξία «ΡΝΞΝΠ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ Ν.Δ.». Έγθξηζε ησλ όξσλ ηεο ζρεηηθήο 

ζύκβαζεο (Ππλ. 1). Νξηζκόο εθπξνζώπνπ ηνπ «ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ» ζηελ επηηξνπή 

επίβιεςεο θαη παξαιαβή ηεο κειέηεο. 

 

Ν πξφεδξνο ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΚΑ», θ. Πηαχξνο Κπέλνο, ππελζχκηζε ζηα κέιε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ φηη, ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο ηεο Ξνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ζηα αξραία 

ζέαηξα ηεο Ζπείξνπ πνπ πινπνηείηαη απφ ηελ Ξεξηθέξεηα ηεο Ζπείξνπ κε επξσπατθή 

ρξεκαηνδφηεζε, απαηηείηαη ε δεκηνπξγία ελφο  ζπλεξγαηηθνχ ζρεκαηηζκνχ (ηχπνπ cluster) 

ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ, ην νπνίν ζα πξνσζήζεη θαη ζα αμηνπνηήζεη ην έξγν ηεο 

Γηαδξνκήο. 

 

Ν πξφεδξνο, ινηπφλ, εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ αλάζεζε ηεο εθπφλεζεο 

ηεο κειέηεο ππνβάζξνπ πνπ ζα θαηαγξάθεη ηα πηζαλνινγνχκελα έζνδα ηεο Ξνιηηηζηηθήο 

Γηαδξνκήο ζηα αξραία ζέαηξα ηεο Ζπείξνπ ζε επίπεδν: (α) καθξννηθνλνκηθφ, (β) θνξέα 

δηαρείξηζεο ηεο δηαδξνκήο θαη (γ) επηρεηξήζεσλ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ ζα ηνλ ζηεξίδνπλ 

απφ ην «ΓΗΑΕΩΚΑ» ζηελ εηαηξία «ΡΝΞΝΠ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ Ν.Δ.». Ακέζσο κεηά, ν θνο 

Κπέλνο εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο (Ππλ. 1). 

Δπίζεο, πξφζζεζε φηη ε κειέηε απηή ζα αλαηεζεί απφ ην «ΓΗΑΕΩΚΑ» γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ, επνκέλσο ε Ξεξηθέξεηα είλαη ήδε ελήκεξε θαη έρεη εγθξίλεη ην 

πεξηερφκελν ηεο παξαπάλσ ζχκβαζεο. 

 

«Τν ζπλνιηθφ θφζηνο αλάζεζεο ηεο παξαπάλσ κειέηεο, ζπλέρηζε ν θνο Κπέλνο, αλέξρεηαη 

ζην πνζφ ησλ 10.000 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.) θαη ζα θαιπθζεί απφ ηελ 

επγεληθή ρνξεγία ηεο Δηαηξείαο “ΛΔΑ ΝΓΝΣ”». 
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Ν θνο Κπέλνο αλέθεξε φηη εθ κέξνπο ηεο Δηαηξείαο «ΡΝΞΝΠ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ Ν.Δ.» ηε 

κειέηε ζα εθπνλήζεη ν θ. Αζαλάζηνο Θαληαξηδήο θαη ελ ζπλερεία παξνπζίαζε ην 

πεξηερφκελν ηεο  κειέηεο:  

 

1. Θαηαγξαθή ηεο Γηεζλνχο εκπεηξίαο αληίζηνηρσλ πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ θαη 

δηεζλψλ θαιψλ πξαθηηθψλ ζηελ αλάπηπμε ζρεηηθψλ ζπλεξγαζηψλ ηδησηηθνχ 

& δεκνζίνπ. 

2. Θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο αλακελφκελεο εμέιημεο ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζηελ Ήπεηξν. Πηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο κε βάζε ην Δ.Π.Ξ.Α. 

2014‐2020, ζπλέξγεηεο δηαθφξσλ κνξθψλ ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ ‐ παξαδνζηαθψλ θαη 

ελαιιαθηηθψλ ‐ κε ηελ Ξνιηηηζηηθή Γηαδξνκή, πηζαλνινγνχκελε εμέιημε ηνπ εμσηεξηθνχ 

θαη εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ θαη αλακελφκελν κεξίδην ηεο Ζπείξνπ. 

3. Κειέηε επηπηψζεσλ ηεο Ξνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ζηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζηελ Ήπεηξν. Δπηπηψζεηο ζην ηνπηθφ Α.Δ.Ξ., πηζαλνινγνχκελα άκεζα 

έζνδα, έκκεζε επίδξαζε ζην ηνπηθφ Α.Δ.Ξ. θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο 

θιάδνπο, πηζαλνινγνχκελε επίπησζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηα δεκφζηα έζνδα ζε 

ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν. 

4. Γεσγξαθηθή θαη θιαδηθή εμεηδίθεπζε ησλ πηζαλνινγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ 

επηπηψζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο πεξηθέξεηαο θαη ησλ επί κέξνπο λνκψλ.  

o Δληνπηζκφο ησλ θιάδσλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ 

θηλεηήξην κνριφ. 

5. Γηεξεχλεζε εκπεηξηψλ απφ ηελ αλάπηπμε ηνπηθψλ ζπκθψλσλ πνηφηεηαο ζε άιιεο 

πεξηνρέο ηεο ρψξαο 

o Θαιέο πξαθηηθέο θαη πξψηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, ζπλέξγεηεο κε ηε 

ζρεδηαδφκελε δηαδξνκή. 

 6. Ξξψηε πξνζέγγηζε πηζαλνινγνχκελσλ εζφδσλ ηεο δηαδξνκήο ζε επίπεδν θνξέα  

δηαρείξηζεο ηεο δηαδξνκήο θαη επηρεηξήζεσλ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ ζα ηνλ ζηεξίδνπλ. 

 

Πην ζεκείν απηφ ν θνο Κπέλνο πξφζζεζε φηη απαηηείηαη ε ζχζηαζε ηξηκεινχο επηηξνπήο 

παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ, ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ δχν εθπξνζψπνπο πνπ ζα 

νξηζηνχλ απφ ηελ Ξεξηθέξεηα θαη απφ έλαλ εθπξφζσπν πνπ ζα νξηζηεί απφ ην 

«ΓΗΑΕΩΚΑ». Ν θνο Κπέλνο πξφηεηλε λα κεηέρεη ζηελ επηηξνπή απηή εθ κέξνπο ηνπ 

ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΚΑ ε θα Κπέηηπ Σαηδεληθνιάνπ, λνκηθφο, πξψελ πξφεδξνο ηνπ Δ.Ν.Ρ. 

θαη εκπεηξνγλψκσλ ζε ζέκαηα Ρνπξηζκνχ, κε αλαπιεξψηξηα ηελ θα Πηαχα Αγγειίδε, 

ζηέιερνο πεξεζίαο πξνγξακκαηηζκνχ, Γεληθήο Γξακκαηείαο Ππληνληζκνχ ηνπ 

Θπβεξλεηηθνχ έξγνπ. 

 

Δπίζεο, ν θνο Κπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ φηη ε θα Πηαχα Αγγειίδε, λέν 

κέινο ηνπ «ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ» θαη ζηέιερνο πεξεζίαο πξνγξακκαηηζκνχ, Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Ππληνληζκνχ ηνπ Θπβεξλεηηθνχ έξγνπ είλαη πξφζπκε λα ζπκβάιεη ζην έξγν 

ηνπ «ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ». 

 

Ζ θα Αγγειίδε, πξνζήιζε κάιηζηα ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κεηά 

ζρεηηθή πξφζθιεζε πνπ ηεο απεχζπλε ν πξφεδξνο, θαη αλέπηπμε ζηα κέιε ηελ πξφηαζή 

ηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο Πρεδηαζκνχ (Design) ζηελ πινπνίεζε θαη ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Ξνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ζηα Αξραία Θέαηξα ηεο Ζπείξνπ. 

 

Ξην ζπγθεθξηκέλα ε θα Αγγειίδε αλέπηπμε ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Πρεδηαζκνχ, αλέθεξε 

ζρεηηθά παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηνπ ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο θαη ζχλδεζε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο απηήο κε ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο απφ 

επξσπατθνχο πφξνπο. 
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Δπίζεο, πξφηεηλε ηε ζπλεξγαζία ηνπ «ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ» γηα ηελ πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ 

έξγνπ κε ην Θέληξν Δπηρεηξεκαηηθήο θαη Ξνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο (εηαηξεία Θ.Δ.Ξ.Α.), ην 

νπνίν έρεη σο έδξα ηε Θεζζαινλίθε θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζπκκεηέρεη ζε επξσπατθφ 

επίπεδν ζηελ εμέιημε ηεο κεζνδνινγίαο απηήο.  

 

Ρέινο, ε θα Αγγειίδε επραξίζηεζε ηδηαίηεξα ηνλ πξφεδξν θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ γηα ηελ πξφζθιεζε πνπ ηεο απεχζπλαλ, θαζψο θαη γηα ηε δπλαηφηεηα πνπ ηεο 

έδσζαλ λα ηνπο παξνπζηάζεη ηελ ηδέα ηεο. 

 

Νη θ.θ. Πηαχξνο Κπέλνο θαη Ξέηξνο Θέκειεο, πξφεδξνο θαη αληηπξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ 

αληίζηνηρα πξφηεηλαλ λα εληαρζεί ε θηινζνθία ηεο παξαπάλσ πξφηαζεο θαη ζηε κειέηε 

πνπ πξφθεηηαη λα αλαηεζεί γηα ην cluster επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 

Ρα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ ζπδήηεζε θαη αθνχ κειέηεζαλ πξνζεθηηθά ηνπο φξνπο 

ηεο ζχκβαζεο, απνθάζηζαλ νκφθσλα: 

Α) ηελ αλάζεζε απφ ην ζσκαηείν «ΓΗΑΕΩΚΑ» ηεο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο ππνβάζξνπ 

πνπ ζα θαηαγξάθεη ηα πηζαλνινγνχκελα έζνδα ηεο Ξνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ζηα 

αξραία ζέαηξα ηεο Ζπείξνπ ζε επίπεδν: (α) καθξννηθνλνκηθφ, (β) θνξέα δηαρείξηζεο 

ηεο δηαδξνκήο θαη (γ) επηρεηξήζεσλ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ ζα ηνλ ζηεξίδνπλ ζηελ εηαηξία 

«ΡΝΞΝΠ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ Ν.Δ.». 

Β) ηνλ νξηζκφ ησλ θ.θ. Κπέηηπ Σαηδεληθνιάνπ θαη Πηαχαο Αγγειίδε σο ηαθηηθφ θαη 

αλαπιεξσκαηηθφ κέινο αληίζηνηρα ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ, 

  Γ) ηελ απνδνρή ηεο πξφηαζεο ηεο θαο Πηαχαο Αγγειίδε. 

 

 

2. Απνδνρή ηεο ρνξεγίαο, ύςνπο 10.000 επξώ πξνο ην ζσκαηείν «ΓΗΑΕΩΚΑ», 

ε νπνία ζα θαιύςεη ην θόζηνο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο ππνβάζξνπ πνπ ζα 

θαηαγξάθεη ηα πηζαλνινγνύκελα έζνδα ηεο Ξνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ζηα 

αξραία ζέαηξα ηεο Ζπείξνπ ζε επίπεδν: (α) καθξννηθνλνκηθό, (β) θνξέα 

δηαρείξηζεο ηεο δηαδξνκήο θαη (γ) επηρεηξήζεσλ ηδησηηθνύ ηνκέα πνπ ζα ηνλ 

ζηεξίδνπλ. Έγθξηζε ησλ όξσλ ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο (Ππλ. 2) 

 

Ν θνο Πηαχξνο Κπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ε Δηαηξεία «ΛΔΑ ΝΓΝΠ», κεηά απφ 

παξνπζίαζε ηνπ «ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ» θαη ηνπ έξγνπ ηνπ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν ίδηνο ζε 

ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο, απνθάζηζε λα δηαζέζεη ρνξεγία χςνπο 10.000 επξψ πξνο ην 

ζσκαηείν «ΓΗΑΕΩΚΑ», πξνθεηκέλνπ λα δηαηεζεί απηή γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο 

εθπφλεζεο ηεο κειέηεο ππνβάζξνπ πνπ ζα θαηαγξάθεη ηα πηζαλνινγνχκελα έζνδα ηεο 

Ξνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ζηα αξραία ζέαηξα ηεο Ζπείξνπ ζε επίπεδν: (α) 

καθξννηθνλνκηθφ, (β) θνξέα δηαρείξηζεο ηεο δηαδξνκήο θαη (γ) επηρεηξήζεσλ ηδησηηθνχ 

ηνκέα πνπ ζα ηνλ ζηεξίδνπλ.  

 

Δλ ζπλερεία, ν πξφεδξνο εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο, χςνπο 10.000 

επξψ, ηεο Δηαηξείαο «ΛΔΑ ΝΓΝΠ», θαζψο θαη ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο (Ππλ. 2). 

 

Ρα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, αθνχ κειέηεζαλ θαη ελέθξηλαλ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, 

επραξίζηεζαλ ζεξκά ηελ Δηαηξεία «ΛΔΑ ΝΓΝΠ» γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ ελίζρπζε ησλ 

ζθνπψλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα πξνβεί ζε φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνδνρή ηεο παξαπάλσ ρνξεγίαο. 
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3. Έγθξηζε ηνπ απνινγηζκνύ εμόδσλ ηεο 8εο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. 

 
Αξρηθά, ν πξφεδξνο ππελζχκηζε ζηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ φηη νινθιεξψζεθαλ κε επηηπρία 

νη εξγαζίεο ηεο 8εο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηνπ ζσκαηείνπ.  

 

Δλ ζπλερεία, ν θνο Κπέλνο εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηελ έγθξηζε ηνπ παξαθάησ απνινγηζκνχ 

ησλ εμφδσλ ηεο 8εο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηνπ «ΑΛΩ ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ»: 

 

Ε Ξ Ο Δ Α Η΄ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ

ΠΟΤΛΜΑΝ 13.025,50 €

ΦΙΛΟΞΕΝΙΕ 11.345,37 €

ΕΙΚΟΝΑ, ΗΧΟ 4.305,00 €

ΣΑΝΣΕ, ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ 1.629,76 €

ΕΝΣΤΠΑ ,ΔΙΑΠΙΣΕΤΕΙ 2.253,95 €

ΚΑΠΕΛΑΚΙΑ 479,70 €

ΜΠΛΟΤΖΑΚΙΑ ΔΙΑΖΩΜΑ 325,95 €

ΚΑΦΕ ΣΟ ΚΑΣΡΟ ΛΑΜΙΑ 701,10 €

ΧΗΜΙΚΕ ΣΟΤΑΛΕΣΕ 270,60 €

ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΤΛΙΚΟΤ 590,40 €

ΑΝΣΙΣΤΠΑ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΕΡ 759,99 €

ΧΑΡ. ΜΠΟΤΡΑ  500 ΣΕΜ.

  Τ  Ν  Ο  Λ  Ο 35.687,32 €  
 

Ρα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, αθνχ ζπλεράξεζαλ ηνλ πξφεδξν ηνπ «ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ» γηα ηελ 

επηηπρεκέλε δηνξγάλσζε ηεο 8εο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηνπ ζσκαηείνπ, ελέθξηλαλ νκφθσλα 

ηνλ απνινγηζκφ, χςνπο 35.687,32 επξψ, ν νπνίνο δηαηέζεθε γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο 8εο  

Γεληθήο Ππλέιεπζεο. 

 

 

4. Αλάζεζε ηεο ζύληαμεο κειέηεο πξάμεσλ αλαινγηζκνύ γηα ην ζύλνιν ηεο 

πνιενδνκηθήο κειέηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ πόιεο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Νξρνκελνύ Βνησηίαο ζηε ζέζε «Πθξηπνύ» ζηνλ θν Κάλε Ληθόιαν, κε θόζηνο 

αλάζεζεο ην πνζό  ησλ 3.500 επξώ (ρσξίο Φ.Ξ.Α.). Έγθξηζε ησλ όξσλ ηεο 

ζρεηηθήο ζύκβαζεο (Ππλ. 3). 

 

Ν θνο Πηαχξνο Κπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ κειεηψλ ηνπ 

αξραηνινγηθνχ πάξθνπ Νξρνκελνχ Βνησηίαο απαηηείηαη ε αλάζεζε ηεο ζχληαμεο κειέηεο 

πξάμεσλ αλαινγηζκνχ γηα ην ζχλνιν ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ 

πφιεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Νξρνκελνχ Βνησηίαο ζηε ζέζε «Πθξηπνχ».  

 

Ν πξφεδξνο ππελζχκηζε ζηα κέιε φηη ε ζχκβαζε απηή είρε αλαηεζεί θαη ζηηο 20 

Φεβξνπαξίνπ 2013 απφ ην ζσκαηείν «ΓΗΑΕΩΚΑ» σο ηκήκα ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ 

κειεηψλ πνπ απαηηνχληαλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο δεκηνπξγίαο ηνπ πάξθνπ, θαη 

φηη κεηά απφ δηαβνπιεχζεηο πνπ είραλ ηα πνπξγεία Ξεξηβάιινληνο θαη Ξνιηηηζκνχ, 

απνθάζηζαλ νη ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο λα επεθηαζνχλ ζε φιε ηελ πφιε ηνπ Νξρνκελνχ 

Βνησηίαο. 

 



5 

 

Ππλεπψο ν θνο Κπέλνο εηζεγήζεθε ηελ εθ λένπ αλάζεζε ηεο παξαπάλσ κειέηεο ζηνλ θν 

Κάλε Ληθφιαν, ηνπνγξάθν – κεραληθφ, κε θφζηνο αλάζεζεο πνπ ζα αλέξρεηαη ζην πνζφ 

ησλ 3.500 επξψ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.), θαζψο θαη ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο (Ππλ. 3). 

 

Ρα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ ζπδήηεζε θαη, αθνχ κειέηεζαλ πξνζεθηηθά ηνπο φξνπο 

ηεο ζχκβαζεο, απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ αλάζεζε ηεο ζχληαμεο κειέηεο πξάμεσλ 

αλαινγηζκνχ γηα ην ζχλνιν ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ πφιεο 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Νξρνκελνχ Βνησηίαο ζηε ζέζε «Πθξηπνχ» ζηνλ θν Κάλε Ληθφιαν, κε 

θφζηνο αλάζεζεο ην πνζφ  ησλ 3.500 επξψ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.). 

 

 

5. Δλεκέξσζε από ηνλ πξόεδξν θν Πηαύξν Κπέλν θαη ηελ πξόεδξν ηεο 

Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη θηιόινγν, θα Καίξε Κπεινγηάλλε, γηα ηελ 

επαλάιεςε ηεο δξάζεο «Υιοθεζία απσαίων θεάηπων. Μαθηηέρ ξεναγούν 

μαθηηέρ ζηα απσαία θέαηπα» πνπ πξνηείλεη ε Γεληθή Γηεύζπλζε Ππνπδώλ 

Ξ/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην «ΓΗΑΕΩΚΑ» θαηά ην  ζρνιηθό έηνο 2015-

2016 (Ππλ. 4). 

 
Ζ θα Καίξε Κπεινγηάλλε, πξφεδξνο ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη θηιφινγνο ζην 

Βαξβάθεην Γπκλάζην, ελεκέξσζε ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ φηη ηελ πεξζηλή ζρνιηθή ρξνληά, 

κεηά απφ πξφηαζε πνπ έθαλε ε θ. Ραηηάλα Ιχγαξε ζηνλ θ. Κπέλν λα είλαη ην Γηάδσκα ν 

έλαο απφ ηνπο πνιινχο θνξείο πνπ ζα ζπλεξγάδνληαλ κε ην πνπξγείν Ξαηδείαο ζην 

πξφγξακκα «Θνηλσληθφ Σρνιείν», ην «ΓΗΑΕΩΚΑ» πξφηεηλε ηε δξάζε «Υηνζεζία αξραίσλ 

ζεάηξσλ. Καζεηέο μελαγνχλ καζεηέο ζηα αξραία ζέαηξα».  

 

«Αλέιαβα εθ κέξνπο ηνπ “Γηαδψκαηνο”, πξφζζεζε ε θα Κπεινγηάλλε, λα ζρεδηάζσ ηε 

δξάζε θαη λα ηελ επηθνηλσλήζσ ζην Υπνπξγείν Ξαηδείαο, ζηε Γηεχζπλζε Σπκβνπιεπηηθνχ 

Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ.  

 

Ζ δξάζε πνπ απεπζπλφηαλ ζε εθπαηδεπηηθνχο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εγθξίζεθε 

απφ ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Σπνπδψλ θαη εζηάιε ζηα ζρνιεία. 

 

Υινπνηήζεθε απφ 16 ζρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (8 ζηελ Αηηηθή θαη 8 ζηελ 

ππφινηπε Διιάδα), θαζψο θαη απφ έλα ζρνιείν Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θη έλα Θέληξν 

Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο. 

 

Νη δεκηνπξγίεο φισλ, επθάληαζηεο, πνηνηηθέο θαη κε έκθαζε ζηελ αηζζεηεξηαθή 

πξνζέγγηζε είλαη θαλεξφ πσο ζρεδηάζζεθαλ κε ζηφρν νη καζεηέο: λα γλσξίζνπλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηα κλεκεία ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο, λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο μελαγνί ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, παξνπζηάδνληάο ηνπο ηα κλεκεία, λα 

αλαπαξαζηήζνπλ ζεαηξηθά, κνπζηθά θαη αζιεηηθά δξψκελα ηεο αξραηφηεηαο θαη λα 

αθεγεζνχλ ηζηνξίεο ηνπ παξειζφληνο, ηνπ παξφληνο θαη ηνπ κέιινληνο. 

 

Τε θεηηλή ρξνληά δελ πθίζηαηαη ην πξφγξακκα “Θνηλσληθφ Σρνιείν”. Ξαξ’ φια απηά 

πξνηείλακε ζην Υπνπξγείν Ξαηδείαο ηελ επαλάιεςε ηεο δξάζεο, ηελ πξνεθηείλακε, 

κάιηζηα, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηα ζρνιεία ηεο Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

 

Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Σπνπδψλ Ξξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηελ 

ελέθξηλε, ηελ πξνψζεζε ζηα ζρνιεία θαη δήηεζε θαη ηε ζηήξημε ηνπ Υπνπξγείνπ 
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Ξνιηηηζκνχ, πξνθεηκέλνπ νη Δθνξείεο Αξραηνηήησλ λα δηεπθνιχλνπλ ηα ζρνιεία ζηελ 

πινπνίεζε ηεο δξάζεο (Σπλ. 4). 

 

Ήδε, πνιιά ζρνιεία θαη γηα πξψηε θνξά νη Υπεχζπλνη Ξνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ θαη 

Σρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ησλ Γηεπζχλζεσλ δεηνχλ ηε ζπλεξγαζία καο θαη είκαη βέβαηε 

πσο ζα απνιαχζνπκε θαη θέηνο επθάληαζηεο δεκηνπξγίεο». 

 

Πην ζεκείν απηφ ν πξφεδξνο, θνο Πηαχξνο Κπέλνο, ππελζχκηζε ζηα κέιε αλάινγε 

πξφηαζε ηεο θαο Ιπδίαο Γηαλλαθνπνχινπ, ππεχζπλεο εηαηξηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ Νκίινπ 

ΡΗΡΑΛ, ηελ νπνία είρε εθθξάζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο ζπλάληεζεο κε ηα 

Δηαηξηθά Κέιε. Ζ πξφηαζή ηεο αθνξνχζε ηελ θαζηέξσζε ηεο αθφινπζεο δξάζεο σο 

ζεζκνχ ηνπ «ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ»: κηα κνλαδηθή εκέξα θάζε ρξφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεξηλήο πεξηφδνπ (θαηά πξνηίκεζε ηελ ίδηα ψξα), λα γίλνπλ θάπνηεο εθπαηδεπηηθέο 

δξάζεηο ζε αξραία ζέαηξα ζε φιε ηελ Διιάδα, φπσο καζεηηθνί δηαγσληζκνί πνίεζεο, 

θηινζνθίαο, ζεάηξνπ θ.α. 

 

Ζ θα Ρέηε Σαηδεληθνιάνπ, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, πξφηεηλε σο πηζαλή 

εκεξνκελία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξαπάλσ δξάζεο ηε 18ε Απξηιίνπ θάζε έηνπο, ε νπνία 

είλαη ε Ξαγθφζκηα Ζκέξα Κλεκείσλ. Ωζηφζν, ε θα Σαηδεληθνιάνπ εμέθξαζε θάπνηεο 

επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηε θηινζνθία, ην πεξηερφκελν θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Υηνζεζία αξραίσλ ζεάηξσλ», θαζψο αλάινγα πξνγξάκκαηα πηνζεζίαο  

κλεκείσλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ζηνλ επξσπατθφ ρψξν δηαξθνχλ 

πεξίπνπ ηξία ρξφληα.  

 

Ζ θα Σαηδεληθνιάνπ πξφζζεζε ηα εμήο: «Τν ζέκα ηεο πηνζεζίαο εμ νξηζκνχ πξνυπνζέηεη, 

κεηαμχ άιισλ, κηα ζρέζε δηάξθεηαο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα 

δηαθέξνπλ απφ ηηο ζπλήζεηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πνπ πεξηνξίδνληαη ζπλήζσο ζε κηα 

επίζθεςε ζε κνπζεία ή κλεκεία. Τν επξσπατθφ πξφγξακκα “Τν ζρνιείν πηνζεηεί έλα 

κλεκείν” μεθίλεζε απφ ηε Λάπνιε ηεο Ηηαιίαο, φηαλ, ζε κηα πεξίνδν νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο θξίζεο, καζεηέο δηαθφξσλ ζρνιείσλ πξνζθιήζεθαλ λα γλσξίζνπλ ηα κλεκεία 

ηεο πφιεο ηνπο, λα ηα κειεηήζνπλ απφ πνιιέο νπηηθέο γσλίεο θαη λα νξγαλψζνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο ζην πιαίζην κηαο 

πξνζπάζεηαο ζεβαζκνχ θαη νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ. Τν ηηαιηθφ  

Ίδξπκα «Napoli Novantanove»αλέιαβε ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην 

ηεο Δ.Δ., ε νπνία θάιπςε ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ. Σηελ Διιάδα ην Ξξφγξακκα 

εθαξκφζηεθε κε κεγάιε επηηπρία θαηά ηελ ηξηεηία 1995 – 1997, κε ηελ επζχλε θαη ηνλ 

ζπληνληζκφ ηνπ Διιεληθνχ Τκήκαηνο ηνπ ICOM θαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ Υπνπξγείσλ 

Ξαηδείαο θαη Ξνιηηηζκνχ. Υηνζεηήζεθαλ ελλέα κλεκεία ηεο Αζήλαο δηαθφξσλ ηζηνξηθψλ 

πεξηφδσλ απφ ηζάξηζκα ζρνιεία Α/βάζκηαο θαη Β/βάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

 

Τν πξφγξακκα “Τν ζρνιείν πηνζεηεί έλα κλεκείν” είλαη έλα πξφγξακκα “πνιχηερλν” πνπ 

έρεη σο απψηεξν ζηφρν λα γίλνπλ νη καζεηέο ζπλεηδεηνί πνιίηεο, πξσηαγσληζηέο ζηε 

ζχγρξνλε θνηλσλία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη εληάρζεθε σο δξάζε ζην πηινηηθφ πξφγξακκα 

“ΚΔΙΗΛΑ- Δθπαίδεπζε θαη Ξνιηηηζκφο” (1995- 2005), εθαξκφδεηαη ζηε ρψξα καο θαηά 

πεξίπησζε κε πξσηνβνπιία Κνπζείσλ, Δθνξεηψλ, ζρνιείσλ θαη άιισλ θνξέσλ, ελψ ζηελ 

Ηηαιία ζπλερίδεηαη κε ηδηαίηεξε επηηπρία». 

 

Δλ ζπλερεία ε θα Κπεινγηάλλε απάληεζε φηη ε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηέηνηα, 

ψζηε λα νινθιεξψλεηαη ζην πιαίζην κηαο ζρνιηθήο ρξνληάο. Δπίζεο, επηζήκαλε φηη ε 

πηνζεζία ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ είλαη ζπλνδεπηηθή δξάζε ηεο βαζηθήο, ε νπνία είλαη 

«Καζεηέο μελαγνχλ καζεηέο ζηα αξραία ζέαηξα».  
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Πην ζεκείν απηφ, ν θνο Κπέλνο ζεκείσζε φηη ν φξνο ηεο πηνζεζίαο έρεη ηφζν πιηθφ, φζν θαη 

άπιν πεξηερφκελν. Ξέξα απφ ηηο απηέο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ 

ζην επίθεληξν πάληα ζα δεζπφδεη ε αγάπε, ε δηαρξνληθή θξνληίδα ησλ κλεκείσλ καο, 

θαζψο θαη ε δηάρπζε ησλ πνιιαπιψλ κελπκάησλ ηνπο.  

 

Ρέινο, πξφηεηλε λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζπλάληεζε κεηαμχ ησλ θπξηψλ Καίξεο 

Κπεινγηάλλε, Ρέηεο Σαηδεληθνιάνπ θαη Θνξλειίαο Σαηδεαζιάλε, ππεχζπλεο ηνπ Ρνκέα 

Δλεκέξσζεο θαη Δθπαίδεπζεο ηεο πεξεζίαο Ππληήξεζεο Κλεκείσλ Aθξφπνιεο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα ζπδεηεζνχλ πεξαηηέξσ νη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηνπ 

«ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ». 

 

Ρα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, αθνχ ζπλεράξεζαλ ηελ θα Κπεινγηάλλε γηα ηελ εμαηξεηηθή 

πξσηνβνπιία ηεο, ζπκθψλεζαλ νκφθσλα κε ηελ εηζήγεζή ηεο γηα ηε ζπλεξγαζία 

«ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ» θαη πνπξγείνπ Ξαηδείαο θαη ηελ επαλάιεςε ηεο δξάζεο «Υηνζεζία 

αξραίσλ ζεάηξσλ. Καζεηέο μελαγνχλ καζεηέο ζηα αξραία ζέαηξα». 

 

 

6. Νξηζκόο εθπξνζώπνπ ηνπ «ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ» πνπ ζα ζπκκεηέρεη ζην 

Ππκβνύιην Θνηλσληθνύ Διέγρνπ ηεο Δ.Ο.Ρ. ζηελ Αζήλα κεηά ζρεηηθή επηζηνιή 

πνπ απέζηεηιε ε Δ.Ο.Ρ.(Ππλ. 5). 

 

Ν πξφεδξνο ελεκέξσζε ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ φηη ν πξφεδξνο Γ.Π. ηεο Δ.Ο.Ρ., θνο 

Γηνλχζεο Ρζαθλήο, κε ζρεηηθή επηζηνιή πνπ απέζηεηιε πξνο ην ζσκαηείν «ΓΗΑΕΩΚΑ», 

επέιεμε κεηαμχ θαη άιισλ θνξέσλ ην «ΓΗΑΕΩΚΑ», πξνθεηκέλνπ κε εθπξφζσπφ ηεο λα 

ζπκκεηέρεη ζην Ππκβνχιην Θνηλσληθνχ Διέγρνπ ηεο Δ.Ο.Ρ. 

 

Ν θνο Πηαχξνο Κπέλνο εηζεγήζεθε λα νξηζηεί σο εθπξφζσπνο ηνπ ζσκαηείνπ 

«ΓΗΑΕΩΚΑ» ζην Ππκβνχιην Θνηλσληθνχ Διέγρνπ ηεο Δ.Ο.Ρ. ν θνο Βαγγέιεο Δπζπκίνπ, 

κέινο ηνπ «ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ» θαη θηλεκαηνγξαθηζηήο.  

 

Ρα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ εμέθξαζαλ ηελ επαξέζθεηά ηνπο γηα ηελ ηηκεηηθή απηή πξφηαζε 

θαη ζπκθψλεζαλ νκφθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, θνπ Πηαχξνπ Κπέλνπ. 

 

 

7. Δηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, θνπ Πηαύξνπ Κπέλνπ γηα αύμεζε ησλ κεληαίσλ 

απνδνρώλ ησλ θ.θ. Πνθηθίηνπ Καξία θαηά 50 επξώ από 01-01-2016, θαζώο θαη 

ησλ θ.θ. Θαηεξίλαο Αβξακνπνύινπ θαη Γήκεηξαο Σνλδξνθνύθε  θαηά 100 επξώ 

από 01-01-2016. 

 
Ν πξφεδξνο ηνπ ζσκαηείνπ, θνο Πηαχξνο Κπέλνο, εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ 

ηελ αχμεζε ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ ηεο θ. Πνθηθίηνπ Καξία θαηά 50 επξψ απφ 01-01-

2016, θαζψο θαη ησλ θ.θ. Θαηεξίλαο Αβξακνπνχινπ θαη Γήκεηξαο Σνλδξνθνχθε θαηά 100 

επξψ απφ 01-01-2016 σο επηβξάβεπζε ηεο εξγαζίαο πνπ πξνζθέξνπλ.  

 

Ππλεπψο, ν θνο Κπέλνο πξφηεηλε: 

α) ε θαζαξή ακνηβή ηεο θαο Καξίαο Πνθηθίηνπ λα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 950 επξψ 

θαζαξά ην κήλα, ήηνη κεηθηά 1.230 επξψ θαη εηήζην θφζηνο γηα ην ζσκαηείν 17.220 επξψ. 

β) ε θαζαξή ακνηβή ηεο θαο Θαηεξίλαο Αβξακνπνχινπ λα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 700 

επξψ θαζαξά ην κήλα, ήηνη κεηθηά 830 επξψ θαη εηήζην θφζηνο γηα ην ζσκαηείν 11.620 

επξψ. 



8 

 

γ) ε θαζαξή ακνηβή ηεο θαο Γήκεηξαο Σνλδξνθνχθε λα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 700 επξψ 

θαζαξά ην κήλα, ήηνη κεηθηά 830 επξψ θαη εηήζην θφζηνο γηα ην ζσκαηείν 11.620 επξψ. 

 

Ρα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ζπκθψλεζαλ κε ηηο παξαπάλσ εηζεγήζεηο θαη απνθάζηζαλ 

νκφθσλα: 

α) ε θαζαξή ακνηβή ηεο θαο Καξίαο Πνθηθίηνπ λα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 950 επξψ 

θαζαξά ην κήλα, ήηνη κεηθηά 1.230 επξψ θαη εηήζην θφζηνο γηα ην ζσκαηείν 17.220 επξψ. 

β) ε θαζαξή ακνηβή ηεο θαο Θαηεξίλαο Αβξακνπνχινπ λα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 700 

επξψ θαζαξά ην κήλα, ήηνη κεηθηά 830 επξψ θαη εηήζην θφζηνο γηα ην ζσκαηείν 11.620 

επξψ. 

γ) ε θαζαξή ακνηβή ηεο θαο Γήκεηξαο Σνλδξνθνχθε λα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 700 επξψ 

θαζαξά ην κήλα, ήηνη κεηθηά 830 επξψ θαη εηήζην θφζηνο γηα ην ζσκαηείν 11.620 επξψ. 

 

 

 

8. Δηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, θνπ Πηαύξνπ Κπέλνπ γηα ηελ επαλεθηύπσζε 50 

αληηηύπσλ ηεο έθδνζεο «Απσαία θέαηπα Σηεπεάρ Ελλάδαρ» θαη 50 αληηηύπσλ 

ηεο έθδνζεο «Απσαία θέαηπα Ηπείπος» ζύκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

πνπ απέζηεηιε ν γξαθίζηαο, θνο Θσλ/λνο Ρζηξίθνο (Ππλ. 6). 

 

Ν πξφεδξνο ηνπ ζσκαηείνπ, θνο Πηαχξνο Κπέλνο, εηζεγήζεθε ηελ επαλεθηχπσζε 50 

αληηηχπσλ ηεο έθδνζεο «Αξραία ζέαηξα Σηεξεάο Διιάδαο» θαη 50 αληηηχπσλ ηεο έθδνζεο 

«Αξραία ζέαηξα Ζπείξνπ» κέζσ ςεθηαθνχ ηππνγξαθείνπ ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά πνπ απέζηεηιε ν γξαθίζηαο, θνο Θσλ/λνο Ρζηξίθνο (Ππλ. 6). 

 

Ρν θφζηνο επαλεθηχπσζεο θάζε έθδνζεο ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 848 επξψ, ζπλνιηθά 

δειαδή θαη γηα ηηο δχν εθδφζεηο απαηηείηαη ην πνζφ ησλ 1.696 επξψ.  

 

Ρα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ζπκθψλεζαλ νκφθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, θνπ 

Πηαχξνπ Κπέλνπ θαη ηνλ εμνπζηνδφηεζαλ λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ 

επαλέθδνζε ησλ παξαπάλσ αληηηχπσλ. 

 

 

9. Δλεκέξσζε από ηνλ θν Βαζίιε Ιακπξηλνπδάθε γηα ηελ πνξεία ηεο έθδνζεο 

ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ ηεο Αηηηθήο. 

 
Ν θνο Βαζίιεο Ιακπξηλνπδάθεο, γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ ζπκβνπιίνπ, ελεκέξσζε ηα κέιε 

γηα ηελ πνξεία ηεο έθδνζεο ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ ηεο Αηηηθήο. Ν θνο Ιακπξηλνπδάθεο 

αλέθεξε φηη ήδε έρνπλ παξαδνζεί αξθεηά θείκελα, ελψ κέρξη ηα ηέιε ηνπ Λνέκβξε 

αλακέλεηαη λα έρνπλ παξαδνζεί θαη ηα ππφινηπα θείκελα.  

 

Ρα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ εμέθξαζαλ ηελ επαξέζθεηά ηνπο γηα ηελ πνξεία ηεο έθδνζεο ηεο 

Αηηηθήο θαη εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ θν Ιακπξηλνπδάθε λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο έθδνζεο. 
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10. Δηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, θνπ Πηαύξνπ Κπέλνπ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο 

έθδνζεο γηα ην Αζθιεπηείν ηεο Δπηδαύξνπ. 

 

Ν θνο Βαζίιεο Ιακπξηλνπδάθεο, γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ ζπκβνπιίνπ, εηζεγήζεθε ηε 

δεκηνπξγία απφ ην «ΓΗΑΕΩΚΑ» κηαο έθδνζεο γηα ην Αζθιεπηείν ηεο Δπηδαχξνπ. Ν θνο 

Ιακπξηλνπδάθεο, αλέθεξε ζρεηηθά ηα εμήο: 

 

«Αλαγλσξίδνληαο ηελ εμαηξεηηθή ζεκαζία ηνπ Αζθιεπηείνπ ηεο Δπηδαχξνπ, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ πξνζπάζεηα πξνβνιήο ηνπ “Νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο πεξηβαιινληηθήο 

αλάδεημεο ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ ηνπ Αζθιεπηείνπ ηεο Δπηδαχξνπ” πνπ ζρεδηάδεηαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Σπληήξεζεο Κλεκείσλ Δπηδαχξνπ θαη ην Υπνπξγείν Ξνιηηηζκνχ, κε ηε 

ζπλδξνκή ηνπ “ΓΗΑΕΩΚΑΤΝΣ”, ζα ήηαλ ρξήζηκε ε δεκηνπξγία κηαο λέαο έθδνζεο γηα ηνλ 

αξραηνινγηθφ απηφ ρψξν. Τελ επηζηεκνληθή επηκέιεηα ηεο έθδνζεο ζα έρεη ε Δπηηξνπή 

Σπληήξεζεο Κλεκείσλ Δπηδαχξνπ». 

 

Ρα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ εμέθξαζαλ ηελ επαξέζθεηά ηνπο γηα ηελ παξαπάλσ πξφηαζε, 

ζπκθψλεζαλ νκφθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ θνπ Ιακπξηλνπδάθε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο 

έθδνζεο γηα ην Αζθιεπηείν ηεο Δπηδαχξνπ θαη ηνλ εμνπζηνδφηεζαλ λα πξνβεί ζηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο έθδνζεο. 

 

  

11. Ππδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηε λέα κνξθή ηνπ «Πανοπάμαηορ Χώπων 

Θέαζηρ και Ακπόαζηρ». 

 
Ν πξφεδξνο ηνπ «ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ» εηζεγήζεθε ηελ αλαλέσζε ηεο κνξθήο ηνπ 

«Ξαλνξάκαηνο Φψξσλ Θέαζεο θαη Αθξφαζεο», θαζψο θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο 

πξνζθεξφκελεο γηα θάζε ζέαηξν πιεξνθνξίαο κε έλα κηθξφ ελεκεξσηηθφ θείκελν.  

 

Ν θνο Κπέλνο εηζεγήζεθε ηελ επηκέιεηα ηνπ λένπ «Ξαλνξάκαηνο Φψξσλ Θέαζεο θαη 

Αθξφαζεο», λα αλαιάβεη ε αξραηνιφγνο ηνπ ζσκαηείνπ, θα Καξία Πνθηθίηνπ. 

 

Ρα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ εμέθξαζαλ ηελ επαξέζθεηά ηνπο γηα ηελ παξαπάλσ πξφηαζε θαη 

ζπκθψλεζαλ νκφθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ θνπ Κπέλνπ γηα ηελ επαλέθδνζε ηνπ 

«Ξαλνξάκαηνο Φψξσλ Θέαζεο θαη Αθξφαζεο». 

 

 

12. Δλεκέξσζε από ην κέινο ηνπ Γ.Π. θαη ππεύζπλν εθδόζεσλ - ληνθηκαληέξ, 
θν Σξήζην Ιάδν, γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ληνθηκαληέξ γηα ηνπο αξραίνπο 
ρώξνπο ζέαζεο θαη αθξόαζεο ηεο Θεληξηθήο θαη Γπηηθήο Καθεδνλίαο, κε ηίηιν 
«Κνύζα Ξνιύηξνπνο» πνπ αλέζεζε ην «ΓΗΑΕΩΚΑ» ζηελ εηαηξεία Capri 
Productions (Ππλ. 7). 
 
Ν θνο Σξήζηνο Ιάδνο, κέινο ηνπ Γ.Π. θαη ππεχζπλνο εθδφζεσλ – ληνθηκαληέξ ηνπ 

«ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ», ελεκέξσζε ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ φηη, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ 

επηζηνιή πνπ απέζηεηιε ε εηαηξεία Capri Productions πξνο ην «ΓΗΑΕΩΚΑ» (Ππλ. 7), 

νινθιεξψζεθε ε παξαγσγή ηνπ ληνθηκαληέξ γηα ηνπο αξραίνπο ρψξνπο ζέαζεο θαη 

αθξφαζεο ηεο Θεληξηθήο θαη Γπηηθήο Καθεδνλίαο, κε ηίηιν «Κνχζα Ξνιχηξνπνο».  

 

«Τν ληνθηκαληέξ απηφ, ζπλέρηζε, δηάξθεηαο 50 ιεπηψλ, αλέζεζε ην «ΓΗΑΕΩΚΑ» ζηελ 

εηαηξεία Capri Productions θαη ρξεκαηνδφηεζε ε Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο θαη Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο».  

 



10 

 

Ν θνο Ιάδνο, αλέθεξε ηέινο, φηη ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηα 

κέιε ζα κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην ληνθηκαληέξ θαη λα πξνβνχλ ζε ηπρφλ 

παξαηεξήζεηο. 

 

Ρα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ εμέθξαζαλ ηελ επαξέζθεηά ηνπο γηα ηελ παξαπάλσ εμέιημε θαη 

ζπκθψλεζαλ ζε επφκελε ζπλεδξίαζή ηνπο λα πξνβιεζεί ην παξαπάλσ ληνθηκαληέξ. 

 

 
13. Δηζήγεζε ηνπ κέινπο ηνπ Γ.Π. θαη ππεύζπλνπ εθδόζεσλ - ληνθηκαληέξ, θνπ 

Σξήζηνπ Ιάδνπ, γηα ηε δεκηνπξγία ελόο λένπ ληνθηκαληέξ γηα ηνπο αξραίνπο 

ρώξνπο ζέαζεο θαη αθξόαζεο ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο. 

 
Ν θνο Σξήζηνο Ιάδνο εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηε δεκηνπξγία ελφο 

ληνθηκαληέξ γηα ηνπο αξραίνπο ρψξνπο ζέαζεο θαη αθξφαζεο ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο 

θαη Θξάθεο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα αξραία ζέαηξα Θάζνπ, Φηιίππσλ, Καξψλεηαο, 

Αβδήξσλ θαη Πακνζξάθεο.  

 

«Τελ επηζηεκνληθή επηκέιεηα ηνπ ληνθηκαληέξ, ζπλέρηζε ν θνο Ιάδνο, πξνηείλσ λα έρνπλ 

νη θ.θ. Γηψξγνο Θαξαδέδνο, Αξραηνιφγνο θαη Θαζεγεηήο Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Α.Ξ.Θ., 

Ξνιπμέλε – Αδάκ Βειέλε, αξραηνιφγνο, δηεπζχληξηα ζην Αξραηνινγηθφ Κνπζείν 

Θεζζαινλίθεο, Καξία Ληθνιαΐδνπ – Ξαηέξα, πξντζηακέλε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ 

Γξάκαο θαη Γεκήηξεο Κάηζαο  αξραηνιφγνο. Τέινο, πξνηείλσ λα αλαιάβεη θαη πάιη ηελ 

παξαγσγή ηνπ ληνθηκαληέξ ε Δηαηξεία Capri Productions».  

 

Ρα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ζπκθψλεζαλ νκφθσλα κε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε θαη 

εμνπζηνδφηεζαλ: 

Α) ηνλ θν Πηαχξν Κπέλν λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμεχξεζε 

πηζαλήο ρξεκαηνδφηεζεο, 

Β) ηνλ θν Σξήζην Ιάδν λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο  - ζπλελλνήζεηο γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπ ληνθηκαληέξ γηα ηνπο αξραίνπο ρψξνπο ζέαζεο θαη αθξφαζεο ηεο 

Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο. 

 

 

14. Δλεκέξσζε από ην κέινο ηνπ Γ.Π. θαη ππεύζπλν εθδόζεσλ - ληνθηκαληέξ, 

θν Σξήζην Ιάδν, γηα ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο 10 ζελαξίσλ γηα ηε ζεηξά 

ληνθηκαληέξ πνπ επηκειείηαη ε θα Βάζηα Σαηδεγηαλλάθε θαη ε νκάδα ηεο ζην 

πιαίζην ηεο εθπόλεζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο ηνπο εξγαζίαο.  

 

Ν θνο Σξήζηνο Ιάδνο ελεκέξσζε ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ φηη πξνρσξά ε εθπφλεζε ηεο 

κεηαπηπρηαθήο  εξγαζίαο απφ ηηο θ.θ. Βάζηα Σαηδεγηαλλάθε, Θάξκελ Γθξαλίην θαη 

Αζεκίλα Ιπκπέξε, κε ζέκα ηελ εθπφλεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ 

γηα ηελ παξαγσγή κίαο ζεηξάο ληνθηκαληέξ γηα ηα αξραία ζέαηξα. 

 

Ζ θα Σαηδεγηαλλάθε Βάζηα, ε νπνία παξαβξέζεθε, ελεκέξσζε ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ 

γηα ηελ πνξεία ηεο έξεπλαο ηεο νκάδαο. Αλέθεξε αξρηθά φηη επηιέρζεθαλ, κειεηήζεθαλ 

θαη αμηνινγήζεθαλ νη δέθα θαιχηεξεο βξεηαληθέο ζεηξέο ληνθηκαληέξ. Δλ ζπλερεία, 

πξφζζεζε φηη ε νκάδα αλαδεηά ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη πηζαλνχο 

ρξεκαηνδφηεο γηα ηελ παξαγσγή ησλ ληνθηκαληέξ.  

 

«Σην πιαίζην απηφ ηεο εξγαζίαο, ζπλέρηζε ν θνο Ιάδνο, πξέπεη λα νξίζνπκε 10 ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο, θαζψο θαη ην ζελάξην ησλ παξαπάλσ ληνθηκαληέξ. Ξξνηείλσ θάζε  ληνθηκαληέξ 
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λα ζρεηίδεηαη κε δηαθνξεηηθή Ξεξηθέξεηα ηεο Διιάδαο θαη ζε φια ηα ληνθηκαληέξ λα 

ππάξρεη έλαο αθεγεηήο. Τέινο, πξνηείλσ θχξην ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ ληνθηκαληέξ λα 

είλαη ε αλζξσπνινγηθή – αξραηνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ κλεκείσλ». 

 

Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ε θα  Σαηδεγηαλλάθε Βάζηα κεηά απφ εθηελή 

ζπδήηεζε φξηζαλ απφ θνηλνχ ηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο ελφηεηεο γηα ηα ληνθηκαληέξ: 

 

1. Γηαδξνκή Ξαπζαλία ζηελ Ξεινπφλλεζν: Αξγνιίδα –Θνξηλζία. 

2. Γηαδξνκή Ξαπζαλία ζηελ Ξεινπφλλεζν: Ιαθσλία –Αξθαδία - Κεζζελία. 

3. Γηαδξνκή Ξαπζαλία ζηελ Ξεινπφλλεζν: Ήιηδα – Αραΐα. 

4. Γηαδξνκή Ζπείξνπ – Αηησιναθαξλαλίαο, 

5. Γηαδξνκή Πηεξεάο Διιάδαο, 

6. Γηαδξνκή Δγλαηίαο Νδνχ, 

7. Γηαδξνκή Θξήηεο, 

8. Γηαδξνκή Αηηηθήο, 

9. Γηαδξνκή Θεζζαιίαο. 

10. Γηαδξνκή ζηνπο δξφκνπο ηνπ Αηγαίνπ. 

 

Ρέινο, ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ θν Σξήζην Ιάδν λα ζπλεξγαζηεί κε 

ηελ θα Σαηδεγηαλλάθε Βάζηα γηα ηελ επηκέιεηα ηνπ ζελαξίνπ θάζε ληνθηκαληέξ. 

 

15. Απνδνρή ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, ύςνπο 10.000 επξώ, ηνπ Ηδξύκαηνο 

Ξαύινπ θαη Αιεμάλδξαο Θαλειινπνύινπ πξνο ην ζσκαηείν «ΓΗΑΕΩΚΑ», σο 

ζπλδξνκή Δηαηξηθνύ Κέινπο γηα ην έηνο 2016, ε νπνία ζα δηαηεζεί γηα ηελ 

θάιπςε κέξνπο ηνπ θόζηνπο αλάζεζεο ηεο κειέηεο ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ 

αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ηεο Κεζζήλεο (Ππλ. 8). 

 
Ν θνο Πηαχξνο Κπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ φηη ην Ίδξπκα Ξαχινπ & 

Αιεμάλδξαο Θαλειινπνχινπ, Δηαηξηθφ Κέινο ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΚΑ», πξφθεηηαη λα 

δηαζέζεη ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ηνπ, χςνπο δέθα ρηιηάδσλ επξψ (10.000,00 επξψ) σο 

πνιηηηζηηθή ρνξεγία πξνο ην ζσκαηείν «ΓΗΑΕΩΚΑ».  

 

«Τν πνζφ απηφ, ζπλέρηζε ν θνο Κπέλνο, πξνηείλακε ζην Ίδξπκα (Σπλ.8) λα δηαηεζεί γηα 

ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ειεθηξνινγηθήο πξνκειέηεο γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ ηνπ 

αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο αξραίαο Κεζζήλεο. Ζ κειέηε απηή, ηελ εθπφλεζε ηεο νπνίαο 

έρεη ήδε αλαζέζεη ην “ΓΗΑΕΩΚΑ”, ζα εμαζθαιίζεη ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ ησλ κλεκείσλ ηεο 

Κεζζήλεο, ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ηε γεληθφηεξε αζθάιεηα ηνπ αξραηνινγηθνχ 

ρψξνπ, ηε θχιαμε θαη πξνζηαζία ηφζν ησλ ίδησλ ησλ κλεκείσλ, φζν θαη ησλ επηζθεπηψλ 

ηνπ ρψξνπ θαη ηειηθψο ηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηνπ άλσ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ. 

 

Δλ ζπλερεία ν θνο Κπέλνο πξφηεηλε ζηα κέιε ηελ απνδνρή ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, 

χςνπο 10.000 επξψ, ηνπ Ηδξχκαηνο Ξαχινπ θαη Αιεμάλδξαο Θαλειινπνχινπ πξνο ην 

ζσκαηείν «ΓΗΑΕΩΚΑ», σο ζπλδξνκή Δηαηξηθνχ Κέινπο γηα ην έηνο 2016. 

 

Ρα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ επραξίζηεζαλ ζεξκά ην Ίδξπκα Ξαχινπ & Αιεμάλδξαο 

Θαλειινπνχινπ γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ ελίζρπζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη 

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

απνδνρή ηεο ρνξεγίαο. 
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16. Απνδνρή ηεο Δηαηξίαο ΛΔΑ ΝΓΝΠ Α.Δ. σο λέν Δηαηξηθό Κέινο ηνπ 

ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΚΑ», κε εηήζηα ζπλδξνκή ην πνζό ησλ 3.000 επξώ. 

Έγθξηζε ησλ όξσλ ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο (Ππλ. 9) θαη απνδνρή ηεο ρνξεγίαο.  

 

Ν θνο Πηαχξνο Κπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ε Δηαηξεία «ΛΔΑ ΝΓΝΠ», κεηά απφ 

παξνπζίαζε ηνπ «ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ» θαη ηνπ έξγνπ ηνπ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν ίδηνο ζε 

ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο, απνθάζηζε λα γίλεη Δηαηξηθφ Κέινο ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΚΑ», 

κε εηήζηα ζπλδξνκή πνπ ζα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 3.000 επξψ. 

 

Δλ ζπλερεία, ν πξφεδξνο εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο, χςνπο 3.000 

επξψ, ηεο Δηαηξείαο «ΛΔΑ ΝΓΝΠ» σο εηήζηαο ζπλδξνκήο Δηαηξηθνχ Κέινπο γηα ην έηνο 

2015, θαζψο θαη ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο (Ππλ. 9). 

 

Ρα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, αθνχ κειέηεζαλ θαη ελέθξηλαλ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, 

θαισζφξηζαλ ηελ Δηαηξεία ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Δηαηξηθψλ Κειψλ ηνπ «ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ», 

ηελ επραξίζηεζαλ ζεξκά γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ ελίζρπζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζσκαηείνπ. 

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

απνδνρή ηεο ρνξεγίαο. 

 

 

17. Απνδνρή ηεο Δηαηξίαο ΝΓΝΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ σο λέν Δηαηξηθό 

Κέινο ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΚΑ», κε εηήζηα ζπλδξνκή ην πνζό ησλ 2.000 

επξώ. Έγθξηζε ησλ όξσλ ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο (Ππλ. 10) θαη απνδνρή ηεο 

ρνξεγίαο. 

 

Ν θνο Πηαχξνο Κπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ε Δηαηξεία «ΝΓΝΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ 

Α.Δ», κεηά απφ παξνπζίαζε ηνπ «ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ» θαη ηνπ έξγνπ ηνπ πνπ πξαγκαηνπνίεζε 

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

«ΓΗΑΕΩΚΑ», κε εηήζηα ζπλδξνκή πνπ ζα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 2.000 επξψ. 

 

Δλ ζπλερεία, ν πξφεδξνο εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο, χςνπο 2.000 

επξψ, ηεο Δηαηξείαο  «ΝΓΝΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ» σο εηήζηαο ζπλδξνκήο 

Δηαηξηθνχ Κέινπο γηα ην έηνο 2015, θαζψο θαη ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο (Ππλ. 10). 

 

Ρα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, αθνχ κειέηεζαλ θαη ελέθξηλαλ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, 

θαισζφξηζαλ ηελ Δηαηξεία ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Δηαηξηθψλ Κειψλ ηνπ «ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ», 

ηελ επραξίζηεζαλ ζεξκά γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ ελίζρπζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζσκαηείνπ 

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

απνδνρή ηεο ρνξεγίαο. 

 

 

18. Απνδνρή ηεο ρνξεγίαο ηεο Δηαηξείαο ΒΗΘΝΠ Α.Δ., ύςνπο 5.000 επξώ, σο 

εηήζηα ζπλδξνκή Δηαηξηθνύ Κέινπο γηα ην έηνο 2015. Έγθξηζε ησλ όξσλ ηεο 

ζρεηηθήο ζύκβαζεο (Ππλ. 11). 

 

Ν θνο Πηαχξνο Κπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ε Δηαηξεία ΒΗΘΝΠ Α.Δ., αλαλέσζε ηε 

ζπλδξνκή ηεο σο εηαηξηθφ κέινο γηα ην έηνο 2015. 
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Δλ ζπλερεία, ν θνο Κπέλνο εηζεγήζεθε ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο, χςνπο 5.000 επξψ, ηης 

Δηαηξείαο ΒΗΘΝΠ Α.Δ., σο εηήζηαο ζπλδξνκήο Δηαηξηθνχ Κέινπο γηα ην έηνο 2015, θαζψο 

θαη ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο (Ππλ. 11). 

 

Ρα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, αθνχ κειέηεζαλ θαη ελέθξηλαλ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, 

επραξίζηεζαλ ζεξκά ηελ Δηαηξεία ΒΗΘΝΠ Α.Δ. γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ ελίζρπζε ησλ 

ζθνπψλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα πξνβεί ζε φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο. 

 

 

19. Νηθνλνκηθόο απνινγηζκόο (Ππλ. 12). 

Ν ηακίαο ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΚΑ», θνο Γηψξγνο Θνπξνππφο πξνέβε ζηελ παξνπζίαζε 

θαη αλάιπζε ησλ θνλδπιίσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ Νηθνλνκηθνχ θαη Γηαρεηξηζηηθνχ 

Απνινγηζκνχ, θαζψο θαη ησλ εζφδσλ – εμφδσλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ Γηαδψκαηνο, 1-9-08 

έσο θαη 30.09.15 (Δπηζπλαπηφκελν 12ν).  

 

 

20. Απνδνρή αηηήζεσλ λέσλ κειώλ: 
 

Ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηελ έγθξηζε ησλ αηηήζεσλ 

ησλ παξαθάησ θπζηθψλ πξνζψπσλ γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζην «ΓΗΑΕΩΚΑ» σο ηαθηηθά 

θαη αξσγά κέιε: 

 

 Ησάλλεο Βαζηιεηάδεο, αξρηηέθησλ –κεραληθφο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 Αλαζηάζηνο Βαζηιείνπ, ζθελνζέηεο – παξαγσγφο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 Γήκεηξα Γάβνπ, αξραηνιφγνο, σο αξσγφ κέινο. 

 Φαίδξα Μεληαξνπνχινπ, δηθεγφξνο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 Καξία Θαξθνχια, ζπληαμηνχρνο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 Δπαγγειία Θαζηξηηζέα, ηαηξφο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 Φνίβε Θσλζηαληηλίδε, ζεαηξνιφγνο, σο αξσγφ κέινο – κέινο «ΑΛΩ 
ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ». 

 Γεσξγία Ιάδνπ, ζπληαμηνχρνο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 Πηαπξνχια Ιαραλά, πνιηηηθφο – κεραληθφο, σο αξσγφ κέινο. 

 Άξηεκεο Καηάθνπ, καζήηξηα 6εο Ράμεο Γεκνηηθνχ, σο αξσγφ κέινο. 

 Βαξβάξα Κεηξψθα, θνηηήηξηα, σο αξσγφ κέινο – κέινο «ΑΛΩ 
ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ». 

 Γεσξγία Κνπάηζνπ, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 Δπαλζία Κνχζηνπ, ζπληαμηνχρνο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 Ξαληειεήκσλ Κνρηαλάθεο, πνιηηηθφο – κεραληθφο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 Δπζηαζία Ξαπαξίδε, αξρηηέθησλ –κεραληθφο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 Θπξηαθή Ξεηξάθνπ, θαζεγήηξηα ζεαηξνινγίαο, Ρκήκα Θεαηξηθψλ 
Ππνπδψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 Αηθαηεξίλε Ξιάθα, Γεκφζηνο πάιιεινο, θνηλσληνιφγνο, σο ηαθηηθφ 
κέινο. 

 Πηεθαλία Πίηξα, κεραληθφο πεξηβάιινληνο, σο αξσγφ κέινο – κέινο «ΑΛΩ 
ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ». 

 Αλαζηαζία Ρνζνχλε, πνιηηηζκνιφγνο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 Αξηζηείδεο Ρζανχζεο, πνιηηηθφο – κεραληθφο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 Γξεγφξεο Ρζφθαο, Θαζεγεηήο Ξαλεπηζηεκίνπ, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 Σαξάιακπνο Ρζφθαο, ζθελνζέηεο, σο ηαθηηθφ κέινο. 
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Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ ζπδήηεζε έθαλε νκφθσλα δεθηή ηελ εηζήγεζε ηνπ 
πξνέδξνπ. 

 
 

21. Άιια ζέκαηα πνπ ζα πξνηαζνύλ. 
 

 

 Νξηζκόο εθπξνζώπσλ «ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ» γηα ηελ WIKIPEDIA. 

 

Ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηνλ νξηζκφ ησλ θ.θ. 

Ξξφδξνκνπ Ρζηαβνχ, λνκηθνχ θαη κέινπο ηνπ «ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ» θαη Καξίαο Πνθηθίηνπ, 

αξραηνιφγνπ ηνπ «ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ» σο εθπξνζψπνπο ηνπ ζσκαηείνπ γηα ηελ νξγάλσζε 

ηεο δξάζεο WIKIPEDIA θαη ηε ζρεηηθή ζπλεξγαζία κε ηα Ξαλεπηζηήκηα Αζελψλ θαη 

Ξεινπνλλήζνπ. 

 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ ζπδήηεζε έθαλε νκφθσλα δεθηή ηελ εηζήγεζε ηνπ 
πξνέδξνπ. 
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 3ε Ππλάληεζε «ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ» κε ηα Δηαηξηθά ηνπ Κέιε. 
 
Ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 3ε 

ζπλάληεζε ηνπ «ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ» κε ηα Δηαηξηθά ηνπ Κέιε ην Πάββαην 16 θαη ηελ Θπξηαθή 17 

Απξηιίνπ 2016 ζηελ Ξάξγα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην μελνδνρείν PARGA BEACH. 

 

«Ζ επηινγή ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Ξάξγαο δελ είλαη ηπραία, ζπλέρηζε ν θνο Κπέλνο, θαζψο ζηελ 

Ξεξηθέξεηα Ζπείξνπ πινπνηείηαη ην θνξπθαίν καο πηινηηθφ πξφγξακκα, ε Ξνιηηηζηηθή 

Γηαδξνκή ζηα αξραία ζέαηξα ηεο Ζπείξνπ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζήο καο ζα 

ελεκεξσζνχκε γηα ηελ πξφνδν ηεο πινπνίεζεο ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο, ζα 

έρνπκε ηελ επθαηξία λα επηζθεθζνχκε ηελ αξραία Θαζζψπε θαη ην ζέαηξφ ηεο. πσο ήδε 

γλσξίδεηε ην «ΓΗΑΕΩΚΑ» έρεη ήδε αλαζέζεη ηε κειέηε απνθαηάζηαζεο ηνπ αξραίνπ απηνχ 

ζεάηξνπ θαη εθεί ζα εγθαηληάζνπκε έλα πξφγξακκα crowd funding γηα ηελ εμεχξεζε ηεο 

απαξαίηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο». 

 

Ρα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ εμέθξαζαλ ηελ επαξέζθεηά ηνπο γηα ηελ παξαπάλσ πξφηαζε, ηελ 

νπνία νκφθσλα έθαλαλ δεθηή. Ρέινο, εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα πξνβεί ζε φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε δηνξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία ηεο 3εο ζπλάληεζεο ηνπ 

«ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ» κε ηα Δηαηξηθά ηνπ Κέιε. 

 

 

 Ξξόηαζε ηνπ θνπ Φξέγθνγινπ Δπδόθηκνπ γηα ηε δεκηνπξγία 
«Πολιηιζηικήρ Διαδπομήρ Αζκληπιείων».  

 

Ν θνο Δπδφθηκνο Φξέγθνγινπ, ππεχζπλνο πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ ηνπ ζσκαηείνπ 

«ΓΗΑΕΩΚΑ» πξφηεηλε ζηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, ζην πιαίζην ηεο ζχζηαζεο ηνπ δηθηχνπ 

Αζθιεπηείσλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην πξφγξακκα «Νινθιεξσκέλν Ξξφγξακκα 

Ξεξηβαιινληηθήο Αλάδεημεο ηνπ Δπξχηεξνπ Φψξνπ ηνπ Αζθιεπηείνπ ηεο Δπηδαχξνπ», ηε 

δεκηνπξγία κηαο Ξνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο Αζθιεπηείσλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Κεζνγείνπ.  

 

«Τν πξφγξακκα απηφ, ζπλέρηζε, ζα κπνξνχζε λα εληαρζεί ζε Δπξσπατθή Φξεκαηνδφηεζε, 

ίζσο ζε θάπνην INTERREG. Κάιηζηα, πξνηείλσ λα δεκηνπξγεζεί θαη έλα δίθηπν λέσλ πνπ ζα 

κπνξεί λα εκπιαθεί ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Τέινο, γηα ηελ 

πινπνίεζή ηνπ είλαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία καο κε ηελ Δηαηξεία “ΑΣΘΙΖΞΗΑΓΖΣ”, ηνλ 

θαζεγεηή, θν Βαζίιε Ιακπξηλνπδάθε θαη ην Γήκν Δπηδαχξνπ». 

 

Ακέζσο κεηά, ην ιφγν έιαβε ν θνο Βαζίιεο Ιακπξηλνπδάθεο, γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ 

«ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ» θαη πξφεδξνο ηεο Δηαηξείαο “ΑΣΘΙΖΞΗΑΓΖΣ”, ν νπνίνο εμέθξαζε ηελ 

επαξέζθεηά ηνπ γηα ηελ παξαπάλσ πξφηαζε. Δπίζεο, ελεκέξσζε ηνλ θν Φξέγθνγινπ φηη θαη ην 

πνπξγείν Δμσηεξηθψλ ζρεδηάδεη ηελ πεξίνδν απηή παξφκνηα δξάζε θαη πξφηεηλε λα ππάξμεη 

κηα πξψηε επαθή θαη ελδερνκέλσο κηα ζπλεξγαζία θαη κε ην πνπξγείν. 

 

Ρα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ εμέθξαζαλ ηελ επαξέζθεηά ηνπο γηα ηελ παξαπάλσ πξφηαζε, ηελ 

νπνία νκφθσλα έθαλαλ δεθηή. Ρέινο, εμνπζηνδφηεζαλ ηνπο θ.θ. Δπδφθηκν Φξέγθνγινπ θαη 

Βαζίιε Ιακπξηλνπδάθε λα πξνβνχλ ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ 

θαθέινπ ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο. 
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•    Ξξόηαζε ηνπ θνπ Κπέλνπ γηα εκπινθή ηνπ θνπ Θσλζηαληίλνπ Κπνιέηε 

ζηε κειέηε απνθαηάζηαζεο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Πηθπώλαο. 

 

 

 Ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ εηζεγήζεθε ζηα κέιε, χζηεξα απφ επηζπκία ηνπ 

θνπ Θσλζηαληίλνπ Θίζζα, πξντζηακέλνπ ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Θνξίλζνπ, ηην 

εκπινθή ηνπ θνπ Θσλζηαληίλνπ Κπνιέηε, αξρηηέθηνλα – κεραληθνχ, σο ζπκβνχινπ ζηε 

κειέηε απνθαηάζηαζεο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Πηθπψλαο.  

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έθαλε νκφθσλα δεθηή ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ θαη 

εμνπζηνδφηεζε ηνλ πξφεδξν, θν Πηαχξν Κπέλν, λα ελεκεξψζεη ηνλ θν Θσλζηαληίλν 

Θίζζα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν  πξφεδξνο Ν γεληθφο γξακκαηέαο 

 

  

  

  

  

Πηαχξνο Κπέλνο Βαζίιεο Ιακπξηλνπδάθεο 
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Δπηζπλαπηόκελν 1ν :  

 

 

 

 

 

 

 

ΠΚΒΑΠΖ 

 

ΑΛΑΘΔΠΖ ΡΖΠ ΔΘΞΝΛΖΠΖΠ ΡΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ ΞΝΒΑΘΟΝ  

 ΞΝ ΘΑ ΘΑΡΑΓΟΑΦΔΗ ΡΑ ΞΗΘΑΛΝΙΝΓΝΚΔΛΑ ΔΠΝΓΑ ΡΖΠ 

ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΖΠ ΓΗΑΓΟΝΚΖΠ ΠΡΑ ΑΟΣΑΗΑ ΘΔΑΡΟΑ ΡΖΠ ΖΞΔΗΟΝ  

 

 

 

 

ΔΟΓΝΓΝΡΖΠ : ΠΩΚΑΡΔΗΝ  «ΓΗΑΕΩΚΑ» 

  

ΚΔΙΔΡΖΡΖΠ : Ρφπνο Ππκβνπιεπηηθή Ν.Δ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΖΛΑ, 2015 
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ΠΚΒΑΠΖ  

ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΡΖΠ ΔΘΞΝΛΖΠΖΠ ΡΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ ΞΝΒΑΘΟΝ  

 ΞΝ ΘΑ ΘΑΡΑΓΟΑΦΔΗ ΡΑ ΞΗΘΑΛΝΙΝΓΝΚΔΛΑ ΔΠΝΓΑ ΡΖΠ 

ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΖΠ ΓΗΑΓΟΝΚΖΠ ΠΡΑ ΑΟΣΑΗΑ ΘΔΑΡΟΑ ΡΖΠ ΖΞΔΗΟΝ 

 

Πηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ … ηνπ κελφο ……….. ηνπ έηνπο 2015, κεηά ηελ ππ’ αξηζκφλ … απφθαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ «ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ», ε νπνία ειήθζε ζε ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο 

……….., νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 

  

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

επί ηεο νδνχ Κπνπκπνπιίλαο 30, Ρ.Θ. 106 82, θάηνρνο Α.Φ.Κ. 998191496 πνπ 

ππάγεηαη ζηε Γ.Ν.  Γ΄ Αζελψλ θαη εθπξνζσπνχκελν λνκίκσο απφ ηνλ Ξξφεδξν απηνχ 

Πηαχξν Κπέλν, εθεμήο θαινχκελν «Δξγνδφηεο»,  

 αθ’ εηέξνπ ε εηαηξία «ΡΝΞΝΠ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ Ν.Δ.», πνπ εδξεχεη ζηε Λέα 

Ξεληέιε, επί ηεο νδνχ ΓΟΖΓΝΟΗΝ ΑΜΔΛΡΗΝ 2, ΡΘ 15236 θαη Α.Φ.Κ. 800475855 

ΓΝ Σαιαλδξίνπ, λνκίκσο εθπξνζσπνχκελε απφ ηνλ Αζαλάζην Θαληαξηδή ηνπ 

Ληθνιάνπ., απνθαινχκελε ζην εμήο «Κειεηεηήο», ζπλεθψλεζαλ θαη ζπλαπεδέρζεζαλ 

ηα αθφινπζα: 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε αλάζεζε ηεο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο ππνβάζξνπ πνπ ζα 

θαηαγξάθεη ηα πηζαλνινγνχκελα έζνδα ηεο Ξνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ζηα αξραία ζέαηξα ηεο 

Ζπείξνπ ζε επίπεδν: (α) καθξννηθνλνκηθφ, (β) θνξέα δηαρείξηζεο ηεο δηαδξνκήο θαη 

(γ) επηρεηξήζεσλ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ ζα ηνλ ζηεξίδνπλ. 

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ 

Α. ΞΟΝΝΗΚΗΝ: 

 

Ρν λέν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ηεο Ζπείξνπ πεξηιακβάλεη ηε ζχλδεζε ηνπ ηνπηθνχ 

Ηδησηηθνχ Ρνκέα κε ηε Γηαδξνκή ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ ηεο Ζπείξνπ, ψζηε λα θηλεηνπνηεζεί ε 

ηνπηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα γηα λα ζηεξίμεη θαη λα αμηνπνηήζεη ην έξγν ηεο πνιηηηζηηθήο 

δηαδξνκήο. 
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Ππλεπψο απαηηείηαη ε αλάπηπμε θαη ε ζηήξημε ηνπηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ, κε 

φρεκα ην λέν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ηεο Ζπείξνπ. 

 

πσο αλαθέξεηαη θαη ζην Ξεξηθεξεηαθφ Ξξφγξακκα Ζπείξνπ, νη αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηεο 

πεξηνρήο ζπλδένληαη κεηαμχ άιισλ κε ηελ άκβιπλζε ησλ δνκηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ κία εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε «έιιεηςε ζπλεξγαηηθψλ κνληέισλ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη δηαζχλδεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε θιαδηθφ/δηαθιαδηθφ επίπεδν», 

δεδνκέλνπ φηη ε ζηξαηεγηθή ηεο «έμππλεο εμεηδίθεπζεο» ξεηά πεξηιακβάλεη σο ζηξαηεγηθφ 

εξγαιείν ηελ «αλάπηπμε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ, πεξηιακβαλφκελσλ λέσλ αιπζίδσλ 

αμίαο θαη νξγάλσζεο κάξθεηηλγθ, ηδίσο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο εμσζηξέθεηαο». 

 

Δπίζεο, ζην πιαίζην ηεο πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο, θαηεμνρήλ κπνξεί λα πινπνηεζεί κέζσ 

ηνπηθνχ ζπκθψλνπ πνηφηεηαο (θαη φρη κφλν) ε ζηξαηεγηθή ηνπξηζκνχ ηνπ λένπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο ηεο Ζπείξνπ πνπ δεηά «αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε λέεο κνξθέο 

ηνπξηζκνχ, πνηνηηθή θαη πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ, ηήξεζε ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο θαη εμαζθάιηζεο πνηφηεηαο, αλάπηπμε ζπλεξγεηψλ κε ηνλ 

αγξνδηαηξνθηθφ, βηνηερληθφ θαη πνιηηηζηηθφ ηνκέα, αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε 

δηαρείξηζε θαη πξνβνιή ησλ επηρεηξήζεσλ».  

 

πάξρνπλ, ινηπφλ, ηζρπξέο δπλαηφηεηεο ππνζηήξημεο, κε πφξνπο απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ 

πξφγξακκα Ζπείξνπ, ηεο δεκηνπξγίαο ελφο  ζπλεξγαηηθνχ ζρεκαηηζκνχ (ηχπνπ cluster) ησλ 

ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη θαη λα αμηνπνηήζεη ην έξγν ηεο Ξνιηηηζηηθήο 

Γηαδξνκήο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζα επηδησρζεί ε ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ φινπ ηνπ εχξνπο 

θαη φισλ ησλ κεγεζψλ, κε έκθαζε ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. 

 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζρήκαηνο απηνχ, είλαη απαξαίηεηα ηα αθφινπζα βήκαηα: 

 Δθπφλεζε Κειέηεο ππνβάζξνπ πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνχλ ηα 

πηζαλνινγνχκελα έζνδα ηεο δηαδξνκήο ζε επίπεδν (α) καθξννηθνλνκηθφ, (β) θνξέα 

δηαρείξηζεο ηεο δηαδξνκήο  θαη (γ)  επηρεηξήζεσλ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ ζα ηνλ 

ζηεξίδνπλ (ηα ηξία απηά επίπεδα απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο). 

 Έξεπλα πεδίνπ, πνπ ζα θαιχπηεη ηνπο δηεζλείο επηρεηξεκαηηθνχο θνξείο κε 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ αγνξά ηνπ λένπ επψλπκνπ πξντφληνο ηεο «Ξνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο 

ζηα Αξραία Θέαηξα ηεο Ζπείξνπ» θαη ηνπο εγρψξηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θνξείο 

(εθηηκψκελε δήηεζε, δηάζεζε θαη ηξφπνη ζπκκεηνρήο ζε ζρεηηθφ ζπλεξγαηηθφ 

ζρήκα) κε βάζε θαη ην ήδε νινθιεξσκέλν marketing plan. 

 Θαηάξηηζε θαλφλσλ ζπκκεηνρήο θαη επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ εκπινθή  

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ πινπνίεζε, πξνψζεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ λένπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο. 



20 

 

 Δμαζθάιηζε ειάρηζηεο αλαγθαίαο ζπκκεηνρήο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

αλάδεημε αξρηθήο δηνίθεζεο πνπ αλαιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ηνπ cluster. 

 

 

Β. ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ ΔΟΓΝ: 

 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε αλάζεζε ηεο κειέηεο ππνβάζξνπ πνπ θαηαγξάθεη ηα 

πηζαλνινγνχκελα έζνδα ηεο Ξνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ζηα αξραία ζέαηξα ηεο Ζπείξνπ ζε 

επίπεδν: (α) καθξννηθνλνκηθφ, (β) θνξέα δηαρείξηζεο ηεο δηαδξνκήο θαη (γ) cluster 

επηρεηξήζεσλ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ ζα ηνλ ζηεξίδνπλ.  

 

Ζ  κειέηε πεξηιακβάλεη ηα εμήο:  

 

1. Θαηαγξαθή ηεο Γηεζλνχο εκπεηξίαο αληίζηνηρσλ πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ θαη δηεζλψλ 

θαιψλ πξαθηηθψλ ζηελ αλάπηπμε ζρεηηθψλ ζπλεξγαζηψλ ηδησηηθνχ & δεκνζίνπ. 

2. Θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο αλακελφκελεο εμέιημεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ 

Ήπεηξν. Πηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο κε βάζε ην Δ.Π.Ξ.Α. 2014‐2020, ζπλέξγεηεο 

δηαθφξσλ κνξθψλ ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ ‐ παξαδνζηαθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ ‐ κε ηελ 

Ξνιηηηζηηθή Γηαδξνκή, πηζαλνινγνχκελε εμέιημε ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ 

ηνπξηζκνχ θαη αλακελφκελν κεξίδην ηεο Ζπείξνπ. 

3. Κειέηε επηπηψζεσλ ηεο Ξνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ζηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζηελ Ήπεηξν. Δπηπηψζεηο ζην ηνπηθφ Α.Δ.Ξ., πηζαλνινγνχκελα άκεζα 

έζνδα, έκκεζε επίδξαζε ζην ηνπηθφ Α.Δ.Ξ. θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο 

θιάδνπο, πηζαλνινγνχκελε επίπησζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηα δεκφζηα έζνδα ζε 

ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν. 

4. Γεσγξαθηθή θαη θιαδηθή εμεηδίθεπζε ησλ πηζαλνινγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ 

ζην εζσηεξηθφ ηεο πεξηθέξεηαο θαη ησλ επί κέξνπο λνκψλ.  

a. Δληνπηζκφο ησλ θιάδσλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ 

θηλεηήξην κνριφ. 

5. Γηεξεχλεζε εκπεηξηψλ απφ ηελ αλάπηπμε ηνπηθψλ ζπκθψλσλ πνηφηεηαο ζε άιιεο 

πεξηνρέο ηεο ρψξαο 

a. Θαιέο πξαθηηθέο θαη πξψηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, ζπλέξγεηεο κε ηε 

ζρεδηαδφκελε δηαδξνκή. 

6. Ξξψηε πξνζέγγηζε πηζαλνινγνχκελσλ εζφδσλ ηεο δηαδξνκήο ζε επίπεδν θνξέα  

δηαρείξηζεο ηεο δηαδξνκήο θαη επηρεηξήζεσλ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ ζα ηνλ ζηεξίδνπλ. 
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ΑΡΘΡΟ 3 ΣΟΝΛΝΠ ΔΘΞΝΛΖΠΖΠ ΡΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ 

Ν ρξφλνο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο είλαη 3 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

Ζ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΖΞΔΗΟΝ νξίδεηαη αξκφδηα γηα ηελ επίβιεςε θαη παξαιαβή ηεο παξαπάλσ 

κειέηεο. Γηα ηελ παξαιαβή ηεο ζπζηήλεηαη εηδηθή ηξηκειήο επηηξνπή, απνηεινχκελε απφ δχν 

εθπξνζψπνπο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ Ξεξηθέξεηα θαη απφ έλαλ εθπξφζσπν πνπ νξίδεηαη απφ ην 

ζσκαηείν «ΓΗΑΕΩΚΑ». 

 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, αθνχ παξαιάβεη ηε κειέηε, ηελ πξνσζεί γηα έγθξηζε ζηα αξκφδηα 

φξγαλα ηεο Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ. 

 

Ξαξάηαζε ηνπ ρξφλνπ απνπεξάησζεο ηεο κειέηεο πέξα απφ ηηο πξνζεζκίεο πνπ 

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

ηελ εθπφλεζή ηεο πξνθχςνπλ θαζπζηεξήζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζηελ απνθιεηζηηθή 

ππαηηηφηεηα ηνπ Κειεηεηή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Δξγνδφηε. Ζ αίηεζε παξάηαζεο πξέπεη λα 

ππνβάιεηαη κέζα ζηε ζπκβαηηθή πξνζεζκία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηαδίνπ εθπφλεζεο ηεο 

κειέηεο. 

ΑΡΘΡΟ 4 ΑΚΝΗΒΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΞΝΛΖΠΖ ΡΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ 

Ζ ζπλνιηθή ακνηβή ηνπ κειεηεηή γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

10.000,00 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. 23%). 

Ζ ακνηβή θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθψο ζε ηξεηο δφζεηο, σο αθνινχζσο: 

20 % κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

60 % κε ηελ ππνβνιή ηεο κειέηεο. 

20 % κε ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 ΞΛΔΚΑΡΗΘΑ ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΑ 

Ν κειεηεηήο κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο κεηαβηβάδεη ζηνλ εξγνδφηε ρσξίο επηπιένλ 

ακνηβή φια ηα πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ην πλεπκαηηθφ ηνπ δηθαίσκα 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2121/1993.  
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ΑΡΘΡΟ 6 ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΚΔΙΔΡΖΡΝ 

Ν κειεηεηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθπνλήζεη ηελ αλαηηζέκελε κειέηε κε ηε δένπζα 

πξνζνρή θαη επηκέιεηα, θαηά επηζηεκνληθά άξηην ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο, ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνζεζκίεο ηεο ζχκβαζεο.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ν εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζε θάζε πεξίπησζε παξαβάζεσο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ κειεηεηή. Πηελ πεξίπησζε απηή ν εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα αλαζέζεη ηε 

κειέηε ζε άιιν κειεηεηή, ή θαη λα καηαηψζεη ηελ εθπφλεζή ηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 ΚΑΡΑΗΩΠΖ ΙΝΓΩ ΑΛΩΡΔΟΑΠ ΒΗΑΠ 

Πε πεξίπησζε επειεχζεσο εμαηξεηηθνχ κε πξνβιέςηκνπ θαη κε απνηξέςηκνπ γεγνλφηνο πνπ 

θαζηζηά αδχλαηε ηελ έλαξμε, πξφνδν ή νινθιήξσζε ηεο κειέηεο, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε 

ειεπζεξψλνληαη ακνηβαίσο απφ ηηο εθ ηεο ζπκβάζεσο απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΔΩΠ 

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

ζπκπιήξσζε νπνηνπδήπνηε φξνπ απηήο απνδεηθλχεηαη κφλν εγγξάθσο απνθιεηνκέλνπ παληφο 

άιινπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΖΞΔΗΟΝ ΘΑΗ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΖΚΝΠΗΝ 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπλάπηεηαη πξνο φθεινο ηεο Ξνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ζηα αξραία ζέαηξα 

ηεο Ζπείξνπ. Ππλεπψο ε επίβιεςε θαη παξαιαβή ηεο κειέηεο γίλεηαη απφ ηελ Ξεξηθέξεηα ηεο 

Ζπείξνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 11 ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ – ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΩΛ 

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

ηνπ «ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ». 

Ν αλάδνρνο θαη ν κειεηεηήο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα θηιηθήο επίιπζεο ηπρφλ δηαθνξάο 

ζρεηηθήο κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκβάζεσο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

θαιήο πίζηεσο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

Πε πεξίπησζε απνηπρίαο ηεο αλσηέξσ πξνζπάζεηαο, αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο 

θαηά ηφπνπ νξίδνληαη ηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. 

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

απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο ππνγξάθεηαη απφ απηνχο ζε δχν αληίηππα απφ ηα νπνία έιαβε απφ 

έλα έθαζηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

 

 

ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ: 

 

Γηα ην ΓΗΑΕΩΚΑ: 

 

 

Γηα ην κειεηεηή: 

Πηαχξνο Κπέλνο, πξφεδξνο ηνπ 

ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ 

Θαλάζεο Θαληαξηδήο, Γηαρεηξηζηήο 
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Δπηζπλαπηόκελν 2ν : 

 

ΗΓΗΩΡΗΘΝ ΠΚΦΩΛΖΡΗΘΝ 

 

 

Πηελ Αζήλα ζήκεξα, Ρεηάξηε 21 Νθησβξίνπ 2015, κεηαμχ ησλ θάησζη ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ: 

 

Αθελόο,  

Ρεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΛΔΑ ΝΓΝΠ Αλώλπκε Δηαηξεία Ξαξαρώξεζεο» θαη ηνλ 

δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΛΔΑ ΝΓΝΠ Α.Δ.» ε νπνία έρεη δεφλησο ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα 

κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, κε έδξα ζηελ Αζήλα, επί ηεο νδνχ Θεκηζηνθιένπο 87, θαη κε ΑΦΚ 

998807387/ΓΝ ΦΑΔ ΑΘΖΛΩΛ, φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

παξφληνο απφ ηνπο θθ. Δκκαλνπήι Βξάηια, Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαη Θσλζηαληίλν 

Θσλζηαληηλίδε, Νηθνλνκηθφ Γηεπζπληή, ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηεο 

Δηαηξείαο, εθεμήο θαινχκελε «Δηαηξεία»,  

Θαη αθεηέξνπ,  

Ρνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «Γηάδσκα», ην νπνίν εδξεχεη ζηελ Αζήλα 

θαη επί ηεο νδνχ Κπνπκπνπιίλαο 30, κε Α.Φ.Κ. 998191496 /Γ.Ν.  Γ΄ Αζελψλ θαη 

εθπξνζσπνχκελνπ λνκίκσο απφ ηνλ Ξξφεδξν απηνχ θ. Πηαχξν Κπέλν, εθεμήο θαινχκελν 

«Πσκαηείν», 

 

ζπκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα εμήο:   

 

 

Άξζξν 1 

Ξεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ 

 

Ζ Δηαηξεία δηα ηεο  ππνγξαθήο ηεο απφ 19-12-2006 Πχκβαζεο Ξαξαρψξεζεο κε ην Διιεληθφ 

Γεκφζην, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Λ. 3555/2007, αθνινχζσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απφ 28-11-

2013 Ππκθσλία Ρξνπνπνίεζεο Πχκβαζεο Ξαξαρψξεζεο (Λ. 4219/2013) θαη ζήκεξα ηειεί ζε 

ηζρχ, αλέιαβε ηελ  πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ «Κειέηε – Θαηαζθεπή – Φξεκαηνδφηεζε – 

Ιεηηνπξγία - Σπληήξεζε θαη Δθκεηάιιεπζε ηνπ Απηνθηλεηφδξνκνπ Ηφληα Νδφο απφ Αληίξξην 

κέρξη Ησάλληλα, ΞΑΘΔ Αζήλα (Α/Θ Κεηακφξθσζεο) - Καιηαθφο (Σθάξθεηα) θαη Σπλδεηεξίνπ 

Θιάδνπ ηνπ ΞΑΘΔ Σρεκαηάξη-Φαιθίδα».  
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ζνλ αθνξά εηδηθά ζηνλ Απηνθηλεηφδξνκν «Ηφληα Νδφο», πξφθεηηαη γηα έλαλ απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο ππφ θαηαζθεπή νδηθνχο άμνλεο ηεο ρψξαο πνπ ζα πξνζθέξεη κηα 

αλαβαζκηζκέλε, αζθαιή θαη ηαρεία ζχλδεζε κεηαμχ ηεο γέθπξαο Οίνπ-Αληηξξίνπ θαη ηνπ 

θφκβνπ ηεο Δγλαηίαο Νδνχ ζηα Ησάλληλα παξέρνληαο επρεξέζηεξε πξφζβαζε ζηνλ βαζηθφ 

θνξκφ ηεο Ζπεηξσηηθήο Διιάδαο. Ν νδηθφο απηφο άμνλαο έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία- θνηλσληθή 

θαη αλαπηπμηαθή, αθνχ ζπλδέεη φιε ηε Γπηηθή Διιάδα κε ηελ Ξεινπφλλεζν αλαβαζκίδνληαο 

ζεκαληηθά αζηηθά θαη αγξνηηθά θέληξα φπσο ηα Ησάλληλα, ηελ Άξηα θαη ην Αγξίλην. Ξξφθεηηαη 

γηα έλα έξγν πνπ έξρεηαη λα θαιχςεη κηα απαίηεζε πνιιψλ εηψλ θαη λα δψζεη λέα ψζεζε ζε 

φινπο ηνπο λνκνχο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.  

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην ζσκαηείν «ΓΗΑΕΩΚΑ» είλαη έλα κε θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν πνπ έρεη 

σο βαζηθφ ηνπ ζηφρν ηε ζπκβνιή ζηελ πξνζηαζία  θαη ηελ αλάδεημε ησλ αξραίσλ ρψξσλ 

ζέαζεο θαη αθξφαζεο (ζεάηξσλ, σδείσλ, ζηαδίσλ,  ακθηζεάηξσλ), θαζψο  θαη ζηε δηάδνζε ησλ 

αμηψλ ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνβνιή ηεο 

ζχγρξνλεο πνιηηηζηηθήο  δεκηνπξγίαο. 

 

Πην πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ηεο πνιηηηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Πσκαηείνπ θαη ηεο 

πξνψζεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Ζπείξνπ, ην Πσκαηείν πξνηίζεηαη λα ζπλάςεη 

ζχκβαζε κε ηελ εηαηξεία «ΡΝΞΝΠ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ Ν.Δ.» κε αληηθείκελν ηελ αλάζεζε ηεο 

εθπφλεζεο ηεο κειέηεο ππνβάζξνπ πνπ ζα θαηαγξάθεη ηα πηζαλνινγνχκελα έζνδα ηεο 

Ξνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ζηα αξραία ζέαηξα ηεο Ζπείξνπ ζε επίπεδν: (α) καθξννηθνλνκηθφ, 

(β) θνξέα δηαρείξηζεο ηεο δηαδξνκήο θαη (γ) επηρεηξήζεσλ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ ζα ηνλ 

ζηεξίδνπλ. Θαηφπηλ ζρεηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ην θφζηνο εθπφλεζεο ηεο σο άλσ κειέηεο 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 10.000 επξψ. 

 

Κε ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ ε Δηαηξεία αλαιακβάλεη λα παξάζρεη σο ρνξεγία ην αλσηέξσ πνζφ 

ησλ 10.000 επξψ ζην Πσκαηείν κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλάζεζεο θαη 

εθπφλεζεο ηεο ελ ιφγσ κειέηεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ρνξεγία πνπ παξέρεηαη κε ην παξφλ 

πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθπφλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη πεξηνξίδεηαη ζην 

αλσηέξσ ζπκθσλεζέλ πνζφ ησλ 10.000 επξψ.  

 

Άξζξν 2 

Ρξόπνο Ξιεξσκήο 

 

Ρν σο άλσ πνζφ ησλ 10.000 επξψ ζα θαηαηεζεί ζηνλ παξαθάησ ινγαξηαζκφ ηνπ Πσκαηείνπ 

ζηελ ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΩΠ: 

Αξ. Ινγ/ζκνχ: 5026-038350-177  -  IBAN: GR 88 0172 0260 0050 2603 8350 177 - 

SWIFT/BIC: PIRBGRAA 
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Γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πξναλαθεξφκελνπ πνζνχ ην Πσκαηείν ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ λφκηκνπ παξαζηαηηθνχ.  

 

Άξζξν 3 

Δθαξκνζηέν Γίθαην-Δπίιπζε Γηαθνξώλ  

 

Ρν παξφλ Ππκθσλεηηθφ δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη θάζε δηαθνξά πνπ ήζειε 

αλαθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή ή/θαη ηελ εξκελεία ηνπ ζα επηιχεηαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

Διιεληθή λνκνζεζία. 

 

Ππκθσλείηαη φηη, γηα ηελ επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο πξνθχςεη απφ ην παξφλ 

ζπκθσλεηηθφ, απνθιεηζηηθά αξκφδηα θαζίζηαληαη ηα Γηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. 

 

Πε πίζησζε ησλ σο άλσ ζπκθσλεζέλησλ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη ην παξφλ ζε ηέζζεξα 

φκνηα αληίηππα, απφ ηα νπνία θάζε κέξνο έιαβε έλα. 

 

Γηα ηελ Δηαηξεία       Γηα ην Πσκαηείν 

 

 

 

Δκκαλνπήι Βξάηιαο      Ν Ξξφεδξνο 

(Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο)     Πηαχξνο Κπέλνο 

 

 

 

 

Θσλζηαληίλνο Θσλζηαληηλίδεο 

 

(Νηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο) 
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Δπηζπλαπηόκελν 3ν: 

 

 

 

 

 

ΠΚΒΑΠΖ 

 

ΠΚΒΑΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΡΝ ΔΟΓΝ: 

«ΠΛΡΑΜΖ ΚΔΙΔΡΖΠ ΞΟΑΜΔΩΛ ΑΛΑΙΝΓΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΝ ΠΛΝΙΝ ΡΖΠ 

ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΘΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΝ ΠΣΔΓΗΝ ΞΝΙΖΠ ΠΡΖΛ 

ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΝ ΝΟΣΝΚΔΛΝ ΒΝΗΩΡΗΑΠ ΠΡΖΛ ΘΔΠΖ “ΠΘΟΗΞΝ” » 

 

 

 

 

 

 

ΔΟΓΝΓΝΡΖΠ : ΠΩΚΑΡΔΗΝ  ΓΗΑΕΩΚΑ 

  

ΚΔΙΔΡΖΡΖΠ : ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΚΑΛΖΠ, ΡΝΞΝΓΟΑΦΝΠ - ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ Δ.Κ.Ξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΖΛΑ, … ΝΘΡΩΒΟΗΝ 2015 
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ΠΚΒΑΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΡΝ ΔΟΓΝ: 

«ΠΛΡΑΜΖ ΚΔΙΔΡΖΠ ΞΟΑΜΔΩΛ ΑΛΑΙΝΓΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΝ ΠΛΝΙΝ ΡΖΠ 

ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΘΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΝ ΠΣΔΓΗΝ ΞΝΙΖΠ ΠΡΖΛ 

ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΝ ΝΟΣΝΚΔΛΝ ΒΝΗΩΡΗΑΠ ΠΡΖΛ ΘΔΠΖ “ΠΘΟΗΞΝ”» 

 

Πηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ ….. ηνπ κελφο Νθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2015, κεηά ηελ ππ’ αξηζκφλ … 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ, ε νπνία ειήθζε ζε ζπλεδξίαζή ηνπ 

ζηηο ….. Νθησβξίνπ 2015, νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη:  

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

θαη επί ηεο νδνχ Κπνπκπνπιίλαο 30, θάηνρνο Α.Φ.Κ. 998191496 πνπ ππάγεηαη ζηε 

Γ.Ν.  Γ΄ Αζελψλ θαη εθπξνζσπνχκελν λνκίκσο απφ ηνλ Ξξφεδξν απηνχ Πηαχξν 

Κπέλν, εθεμήο θαινχκελν «Δξγνδφηεο»,  

 αθ’ εηέξνπ ν Ληθφιανο Κάλεο, Ρνπνγξάθνο – Κεραληθφο Δ.Κ.Ξ., κε θνξνινγηθή 

έδξα επί ηεο νδνχ Ξαξαζθεπνπνχινπ 124-126 Αζήλα, θάηνρνο Α.Φ.Κ. 138463193 πνπ 

ππάγεηαη ζηε ΓΝ Θ΄ Αζελψλ, εθ’ εμήο θαινχκελνο «Κειεηεηήο»,  ζπλεθψλεζαλ θαη 

ζπλαπεδέρζεζαλ ηα αθφινπζα: 

ΑΟΘΟΝ 1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ρν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αθνξά ζηελ αλάζεζε ηεο ζχληαμεο κειέηεο πξάμεσλ 

αλαινγηζκνχ γηα ην ζχλνιν ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ πφιεο ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Νξρνκελνχ Βνησηίαο ζηε ζέζε «Πθξηπνχ». Ζ κειέηε απηή απνηειεί ππνκειέηε ηνπ 

επξχηεξνπ δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ (master plan) ελνπνίεζεο ησλ αξραίσλ κλεκείσλ ηεο 

πεξηνρήο θαη ηεο δεκηνπξγίαο αξραηνινγηθνχ πάξθνπ.   

 

Ζ κειέηε ζα πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξψο φια φζα απαηηνχληαη γηα ηελ πεξαηηέξσ απξφζθνπηε 

δηαδηθαζία ηεο ζχληαμεο ησλ πηλάθσλ αλαινγηζκνχ θαη ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ 

απνδεκηψζεσλ ή απηναπνδεκηψζεσλ ησλ ζηγφκελσλ  απφ ηελ απαιινηξίσζε. 

ΑΟΘΟΝ 2 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ 

Ρν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αθνξά ζηελ αλάζεζε ηεο ζχληαμεο κειέηεο πξάμεσλ 

αλαινγηζκνχ γηα ην ζχλνιν ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ πφιεο ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Νξρνκελνχ Βνησηίαο ζηε ζέζε «Πθξηπνχ». 

 

Δηδηθφηεξα ε σο άλσ ζχκβαζε ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:  
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1. Ππκπιεξσκαηηθή απνηχπσζε - εμαξηεκέλε απφ ην ζχζηεκα αλαθνξάο Δ.Γ.Π.Α. ΄ 87-

ηκεκάησλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο αλαγθαίσλ γηα ηε ζχληαμε ησλ πξάμεσλ αλαινγηζκνχ, 

ηκήκαηα ηα νπνία δελ απνηππψζεθαλ θαηά ηηο πξνγελέζηεξεο θάζεηο πινπνίεζεο ησλ κειεηψλ 

ηνπ έξγνπ. 

2. Ππιινγή φισλ ησλ θηεκαηνινγηθψλ θχιισλ ησλ ζηγνκέλσλ ηδηνθηεζηψλ θαη 

επαιήζεπζε ηεο θηεκαηνγξάθεζεο. 

3. Θαζνξηζκφο ησλ ζηγνκέλσλ ηδηνθηεζηψλ θαη ησλ επηθαλεηψλ πξνο απαιινηξίσζε. 

4. Πχληαμε ησλ πηλάθσλ αλαινγηζκνχ θαη θαζνξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ ησλ επηθείκελσλ, 

θαζψο θαη ησλ επηθαλεηψλ απνδεκηψζεσλ ή απηναπνδεκηψζεσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

ηδηνθηεηψλ. 

5. πνβνιή ησλ ηειηθψλ πηλάθσλ αλαινγηζκνχ, θαζψο θαη ηνπνγξαθηθνχ ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο κε ηα ηκήκαηα πξνο απαιινηξίσζε θαη ηηο επηθάλεηεο ησλ ζηγνκέλσλ ηδηνθηεζηψλ. 

6. Ππλνπηηθή ηερληθή έθζεζε κε ηα ηειηθά πνζά πξνο απαιινηξίσζε αλά νδφ πνπ 

δηαλνίγεηαη ή δηαπιαηχλεηαη, θαζψο θαη γεληθά ζηνηρεία ηεο κειέηεο. 

7. Δλεκέξσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ην έξγν θνξέσλ («ΓΗΑΕΩΚΑ» - Γήκνο Νξρνκελνχ 

Βνησηίαο θ.ιπ.) 

 

Ζ νξηζηηθή κειέηε ζα παξαδνζεί ζε ηξία αληίγξαθα, φπσο επίζεο θαη ζε ςεθηαθή κνξθή  

(ζρέδηα ζε αξρεία dwg  θαη dxf  γηα ΑutoCAD,) ηα θείκελα ζε αξρεία Word θαη νη πίλαθεο ζε 

αξρεία Excell). 

ΑΟΘΟΝ 3 ΣΟΝΛΝΠ ΔΘΞΝΛΖΠΖΠ ΡΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ 

Ν ρξφλνο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο νξίδεηαη ζε ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

 

Ξαξάηαζε ηνπ ρξφλνπ απνπεξάησζεο ηεο κειέηεο, πέξα απφ ηηο πξνζεζκίεο πνπ 

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

ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο πξνθχςνπλ θαζπζηεξήζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζηελ απνθιεηζηηθή 

ππαηηηφηεηα ηνπ Κειεηεηή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Δξγνδφηε. Ζ αίηεζε παξάηαζεο πξέπεη λα 

ππνβάιεηαη κέζα ζηε ζπκβαηηθή πξνζεζκία ηεο κειέηεο. 

 

Ν Κειεηεηήο ζα παξνπζηάζεη ηε κειέηε πξηλ ηελ νξηζηηθή εθπφλεζε θαη παξάδνζή ηεο ζε 

επηηξνπή ηνπ ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ γηα ηπρφλ ζρφιηα, δηνξζψζεηο θαη πξνηάζεηο. Ζ επηηξνπή ζα 

απνηειείηαη απφ ηνπο θ. θ. Θσλζηαληίλν Λέδα, ηνπνγξάθν – κεραληθφ, Διέλε Ζιηνπνχινπ, 

αξρηηέθηνλα – πνιενδφκν θαη Γεκήηξε Γηακαληφπνπιν, αξρηηέθηνλα – πνιενδφκν θαη 

ππεχζπλν ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο ηνπ αξραηνινγηθνχ πάξθνπ. Δλ ζπλερεία ε παξαπάλσ 



30 

 

επηηξνπή ζα πξνσζήζεη πξνο έγθξηζε ηε κειέηε ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ 

Ξνιηηηζκνχ θαη ηνπ Γήκνπ Νξρνκελνχ Βνησηίαο. 

 

Ν Κειεηεηήο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα φιεο ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ πεδίνπ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο (Γήκνο Νξρνκελνχ – 

Αξραηνινγηθέο ππεξεζίεο). 

ΑΟΘΟΝ 4 ΑΚΝΗΒΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΞΝΛΖΠΖ ΡΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ 

Ζ ζπλνιηθή ακνηβή ηνπ Κειεηεηή γηα ηελ φιε εθπφλεζε ηεο κειέηεο νξίδεηαη ζην πνζφλ ησλ   

3.500 επξψ, πιένλ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο 805 επξψ, ήηνη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 4.305 

επξψ. 

Ζ ακνηβή θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθψο ζε δχν δφζεηο: 

20   %  κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 

60 % κε ηελ έγθξηζε φισλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ ηεπρψλ ηεο κειέηεο πξάμεσλ αλαινγηζκνχ 

απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ «ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ», χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο, 

20 % κε ηελ έγθξηζε φισλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ ηεπρψλ ηεο κειέηεο πξάμεσλ αλαινγηζκνχ 

απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ Γήκνπ Νξρνκελνχ Βνησηίαο. 

 

Ζ εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ζα γίλεη απνθιεηζηηθά κε θαηάζεζε ζηνλ Ρξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ 

ηνπ Κειεηεηή ζηελ Ρξάπεδα Ξεηξαηψο κε ΗΒΑN………………….. 

ΑΟΘΟΝ 5 ΞΛΔΚΑΡΗΘΑ ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΑ 

Ν Κειεηεηήο κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο κεηαβηβάδεη ζηνλ εξγνδφηε ρσξίο επηπιένλ 

ακνηβή φια ηα πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ην πλεπκαηηθφ ηνπ δηθαίσκα 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2121/1993.  

ΑΡΘΡΟ 6 ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΚΔΙΔΡΖΡΝ 

Ν Κειεηεηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθπνλήζεη ηελ αλαηηζέκελε κειέηε κε ηε δένπζα 

πξνζνρή θαη επηκέιεηα, θαηά επηζηεκνληθά άξηην ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο, ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνζεζκίεο ηεο ζχκβαζεο. 
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Ν Κειεηεηήο έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ησλ κλεκείσλ ηνπ 

επξχηεξνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, θαζψο θαη ηνπ ηδηαίηεξνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο πνπ δηέπεη ηα 

κλεκεία θαη ηελ νπνηαδήπνηε επέκβαζε ζε απηά. 

Ν Κειεηεηήο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο εθάζηνηε ππνδείμεηο ησλ νξγάλσλ ηεο 

αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο θαη ηνπ Γήκνπ Νξρνκελνχ Βνησηίαο θαη λα πξνζαξκφδεη αλάινγα ηε 

κειέηε ηνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 7 ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ν Δξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζε θάζε πεξίπησζε παξαβάζεσο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ Κειεηεηή. Πηελ πεξίπησζε απηή ν Δξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα αλαζέζεη ηε 

κειέηε ζε άιιν Κειεηεηή, ή θαη λα καηαηψζεη ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 8 ΚΑΡΑΗΩΠΖ ΙΝΓΩ ΑΛΩΡΔΟΑΠ ΒΗΑΠ 

Πε πεξίπησζε επειεχζεσο εμαηξεηηθνχ κε πξνβιέςηκνπ θαη κε απνηξέςηκνπ γεγνλφηνο πνπ 

θαζηζηά αδχλαηε ηελ έλαξμε, πξφνδν ή νινθιήξσζε ηεο κειέηεο, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε 

ειεπζεξψλνληαη ακνηβαίσο απφ ηηο εθ ηεο ζπκβάζεσο απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

ΑΟΘΟΝ 9 ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΔΩΠ 

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

ζπκπιήξσζε νπνηνπδήπνηε φξνπ απηήο απνδεηθλχεηαη κφλν εγγξάθσο απνθιεηνκέλνπ παληφο 

άιινπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ.  

 

ΑΟΘΟΝ 10 ΓΗΘΑΗΩΚΑ Ξ.ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΖΚΝΠΗΝ 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπλάπηεηαη πξνο φθεινο:  

1. ησλ κλεκείσλ ηνπ Νξρνκελνχ Βνησηίαο (αξραίν ζέαηξν, λαφο ηεο Ξαλαγηάο Πθξηπνχο 

θαη Θνισηφο Ράθνο ηνπ Κηλχα)  

2. ηεο Αξραηνινγηθήο πεξεζίαο, ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο ππάγεηαη ε επνπηεία, ν 

έιεγρνο, ε πξνζηαζία θαη ε αλάδεημε ησλ ελ ιφγσ κλεκείσλ.  
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3. ηνπ Γήκνπ Νξρνκελνχ Βνησηίαο θαη ησλ πνιηηψλ ηνπ πνπ ζα θιεζνχλ λα 

πεξηθξνπξήζνπλ θαη λα αλαδείμνπλ ην ζεκαληηθφ απηφ αξραηνινγηθφ πάξθν. 

Ρν πξντφλ ηεο κειέηεο ζα παξαδνζεί ηφζν ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ 

Ξνιηηηζκνχ, φζν θαη ζην Γήκν Νξρνκελνχ Βνησηίαο. 

ΑΟΘΟΝ 11 ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ – ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΩΛ 

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

ηνπ ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ. 

Ν Αλάδνρνο θαη ν Κειεηεηήο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα θηιηθήο επίιπζεο ηπρφλ 

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

θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεσο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

Πε πεξίπησζε απνηπρίαο ηεο αλσηέξσ πξνζπάζεηαο, αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο 

θαηά ηφπνπ νξίδνληαη ηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. 

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

απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο ππνγξάθεηαη απφ απηνχο ζε ηέζζεξα αληίηππα απφ ηα νπνία έιαβε 

απφ δχν έθαζηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ: 

 

Γηα ην ΓΗΑΕΩΚΑ: 

 

Γηα ην κειεηεηή: 

Ν πξφεδξνο ηνπ ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ  

  

Πηαχξνο Κπέλνο Κάλεο Ληθφιανο 
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Δπηζπλαπηόκελν 4ν: 

 

         
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 

 

 

   

 

 

 

 

ΘΔΚΑ:  Αίηεκα ζηήξημεο ηεο δξάζεο ηεο Θίλεζεο Ξνιηηψλ ΓΗΑΕΩΚΑ «ηνζεζία αξραίσλ 
ζεάηξσλ. Καζεηέο μελαγνχλ καζεηέο ζηα αξραία ζέαηξα» 

 
 

 Παο ελεκεξψλνπκε φηη ην πνπξγείν Ξαηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ έρεη 

εγθξίλεη κε ην ζπλεκκέλν κε αξ. πξση. Φ.13.1/151278/Γ2/28-09-2015 έγγξαθφ ηνπ, ην 

νπνίν  έρεη απνζηαιεί ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Ξξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, 

 ηελ εθπαηδεπηηθή δξάζε «ηνζεζία αξραίσλ ζεάηξσλ. Καζεηέο μελαγνχλ καζεηέο ζηα 

αξραία ζέαηξα».  

 Ζ δξάζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Θίλεζε Ξνιηηψλ «Γηάδσκα», ε 

νπνία έρεη σο ζθνπφ ηελ αλάδεημε ησλ αξραίσλ ρψξσλ ζέαζεο θαη αθξφαζεο, ηελ 

εμεχξεζε πφξσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο θαη ηελ έληαμή ηνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά 

καο. Πηφρνο ηεο δξάζεο είλαη λα ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα γλσξίζνπλ, λα αγθαιηάζνπλ 

θαη λα πξνζηαηεχζνπλ ηα αξραία ζέαηξα. 

 Ξαξαθαινχκε ηελ πεξεζία ζαο φπσο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηηο Δθνξείεο 

Ξξντζηνξηθψλ θαη Θιαζηθψλ Αξραηνηήησλ ηεο ρψξαο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ ηα 

ζρνιεία θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ δξάζεο. 

     

Ζ ΞΟΝЇΠΡΑΚΔΛΖ ΡΖΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖΠ ΠΞΝΓΩΛ Ξ.Δ. ΘΑΗ Γ.Δ. 

ΚΞΑΟΙΑ ΑΛΓΟΝΛΗΘΖ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ 

Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Γ/ΘΜΙΑ  ΔΚΠ/Η  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ, 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ Γ.Δ. 

ΣΜΗΜΑ Γ’  

  
 
 
  
 

 
 

----- 

Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 

151 80, Μαρούζι 

Πληροθορίες:  Ά. Βάρλα 

                Π. ακκοπούλοσ 

Σηλέθωνο: 210 344 3272 

        210 344 3023 
 
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ  

ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

Βαθμός Αζθαλείας:  

Να διαηηρηθεί μέχρι: 

   

ΠΡΟ:  

 

     ΚΟΙΝ:   Κίνηζη Πολιηών «Γιάζωμα» 

             Μποσμποσλίνας 30 – Αθήνα 106 82 

 

  

Τποσργείο Πολιηιζμού 

Γιεύθσνζη Προϊζηορικών και Κλαζικών 

Αρταιοηήηων 

Μποσμποσλίνας  20-22 

Αθήνα 106 82 
 

Βαθμός Αζθαλείας:  

Να διαηηρηθεί μέτρι: 

Μαρούζι, 09-10-2015 

Αρ.Πρωη.:  Φ.13.1/159234 /Γ2 

Βαθμός Προηερ.  
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Δπηζπλαπηόκελν 5ν: 
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Δπηζπλαπηόκελν 6ν: 
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Δπηζπλαπηόκελν 7ν: 

 

  
Capri productions  
Ηρακλείδου 3 54633 
Θεζζαλονίκη  
Σ. +30 2310 269380  Κ. +30 6944741338 
e-mail: capriniotis@gmail.com 
www.capriproductions.gr 

 

8/10/2015 
 
 
Ξξνο Πσκαηείν «Γηάδσκα» 
 
πν’ φςηλ: θνπ Κπέλνπ Πηαχξνπ 
 
 
 
 
 Θα ζέιακε λα ζαο ελεκεξψζνπκε φηη ην έξγν πνπ ην κε θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν «ΓΗΑΕΩΚΑ» 
αλέζεζε ζηελ εηαηξεία καο Capri productions κε έδξα ηελ Θεζζαινλίθε ηελ 19 Ηνπλίνπ ηνπ 
έηνπο 2015 θαη αθνξά ζηελ δεκηνπξγία ληνθηκαληέξ γηα ηνπο αξραίνπο ρψξνπο ζέαζεο θαη 
αθξφαζεο ηεο Θεληξηθήο θαη Γπηηθήο Καθεδνλίαο  κε ηίηιν «Κνχζα Ξνιχηξνπνο» νδεχεη ζην 
ηειηθφ ζηάδην παξάδνζήο ηνπ.  
 
Θαηφπηλ ησλ ηειηθψλ δηνξζψζεσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ελ ιφγσ ληνθηκαληέξ απφ ηνλ 
ζπληνληζηή ηνπ  έξγνπ θν Σξήζην Ιάδν  ζα πξνβνχκε ζηελ παξάδνζή ηνπ ην ακέζσο πξνζερέο 
δηάζηεκα.  
 
Ξαξαθαινχκε, φπσο πξνβείηε απφ κέξνπο ζαο ζχκθσλα κε ηα ζπκθσλεζέληα ζηηο 
απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ηειηθή παξάδνζε ηνπ ληνθηκαληέξ. 
 
 
 
 
 
Κε εθηίκεζε 
 
 
Σξήζηνο Θαπξηληψηεο 
  

mailto:capriniotis@gmail.com
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Δπηζπλαπηόκελν 8ν: 

 

Ν ΑΞΝΓΔΘΡΖΠ ΣΝΟΖΓΗΑΠ έρεη ήδε αλαζέζεη ζηε ΚΔΙΔΡΖΡΗΘΖ Π.Δ.Κ-Ζ Δ.Ξ.Δ. 

(Ρερληθή Δηαηξεία Κειεηψλ Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ) θαη ην δηαρεηξηζηή ηεο, 

θν Αλαζηάζην-Γακηαλφ Καΐζηξν, ηελ εθπφλεζε ηεο ειεθηξνινγηθήο πξνκειέηεο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο αξραίαο Κεζζήλεο, κε 

ζηφρν ηελ έληαμε ηνπ Έξγνπ (Κειέηε Δθαξκνγήο θαη Θαηαζθεπή) ζην Δ.Π.Ξ.Α. Ζ κειέηε απηή 

ζα πεξηιακβάλεη: 

1. Πρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ ελφο εθάζηνπ ησλ κλεκείσλ. 

2. Δπηινγή ηχπνπ θαη κνξθήο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη θαηάιιεισλ ιακπηήξσλ. 

3. Ξξνυπνινγηζκφ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ ηνπηθψλ πηλάθσλ δηαλνκήο. 

4. Πρεδηαζκφ (γηα θάζε κλεκεηαθή ελφηεηα) ηνπ δηθηχνπ ηνπηθήο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ηζρχνο 

θαη ππνινγηζκφ θαηάιιειεο δηαηνκήο θαισδίσλ θαη αληίζηνηρσλ αζθαιηζηηθψλ δηαηάμεσλ. 

5. Πρεδηαζκφ θαη ππνινγηζκφ ηνπ Γεληθνχ Γηθηχνπ Ρξνθνδνζίαο ησλ ηνπηθψλ πηλάθσλ 

δηαλνκήο ειεθηξηθήο ηζρχνο κε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο θαηά θάζεηο. 

6. Πρεδηαζκφ – ππνινγηζκφ πνζηαζκνχ (ή πνζηαζκψλ) Κέζεο Ράζεο κε άθημε – κέηξεζε 

ηεο Κέζεο Ράζεο, κεηαζρεκαηηζηέο ηζρχνο, πεδία δηαλνκήο Σακειήο Ράζεο, πξφβιεςε 

εθεδξηθήο παξνρήο, ππθλσηέο δηφξζσζεο αέξγνπ ηζρχνο. 

7. Πρεδηαζκφ Θεληξηθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθήο επηηήξεζεο θαη ρεηξηζκνχ ηεο 

εγθαηάζηαζεο. 

8. Πρεδηαζκφ Θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ηειεφξαζεο. 

9. Πρεδηαζκφ Κεγαθσληθνχ ζπζηήκαηνο. 

10. Πχληαμε πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ ζην Δ.Π.Ξ.Α. 

Ζ παξαπάλσ κειέηε, ην θφζηνο αλάζεζεο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 12.300 επξψ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α., ζα εμαζθαιίζεη ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ ησλ κλεκείσλ ηεο 

Κεζζήλεο, ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ηε γεληθφηεξε αζθάιεηα ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, ηε 

θχιαμε θαη πξνζηαζία ηφζν ησλ ίδησλ ησλ κλεκείσλ, φζν θαη ησλ επηζθεπηψλ ηνπ ρψξνπ.  

 

Ζ εθπφλεζε ηεο παξαπάλσ κειέηεο, θαιείηαη εθεμήο «ε Ξνιηηηζηηθή Γξαζηεξηφηεηα»… 
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Δπηζπλαπηόκελν 9ν : 

 

ΗΓΗΩΡΗΘΝ ΠΚΦΩΛΖΡΗΘΝ 

 

 
Πηελ Αζήλα ζήκεξα, Ρεηάξηε 21 Νθησβξίνπ 2015, κεηαμχ ησλ θάησζη ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ: 
 
 

Αθελόο,  

Ρεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΛΔΑ ΝΓΝΠ Αλώλπκε Δηαηξεία Ξαξαρώξεζεο» θαη ηνλ 

δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΛΔΑ ΝΓΝΠ Α.Δ.» ε νπνία έρεη δεφλησο ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα 

κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, κε έδξα ζηελ Αζήλα, επί ηεο νδνχ Θεκηζηνθιένπο 87, θαη κε ΑΦΚ 

998807387/ΓΝ ΦΑΔ ΑΘΖΛΩΛ, φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

παξφληνο απφ ηνπο θθ. Δκκαλνπήι Βξάηια, Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαη Θσλζηαληίλν 

Θσλζηαληηλίδε, Νηθνλνκηθφ Γηεπζπληή, ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηεο 

Δηαηξείαο, εθεμήο θαινχκελε «Δηαηξεία»,  

Θαη αθεηέξνπ  

Ρνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «Γηάδσκα», ην νπνίν εδξεχεη ζηελ Αζήλα 

θαη επί ηεο νδνχ Κπνπκπνπιίλαο 30, κε Α.Φ.Κ. 998191496 /Γ.Ν.  Γ΄ Αζελψλ θαη 

εθπξνζσπνχκελνπ λνκίκσο απφ ηνλ Ξξφεδξν απηνχ θ. Πηαχξν Κπέλν, εθεμήο θαινχκελν 

«Πσκαηείν», 

 
ζπκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα εμήο:   

 
 
Άξζξν 1 

Ξεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ 
 
 
Ζ Δηαηξεία δηα ηεο  ππνγξαθήο ηεο απφ 19-12-2006 Πχκβαζεο Ξαξαρψξεζεο κε ην Διιεληθφ 

Γεκφζην, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Λ. 3555/2007, αθνινχζσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απφ 28-11-

2013 Ππκθσλία Ρξνπνπνίεζεο Πχκβαζεο Ξαξαρψξεζεο (Λ. 4219/2013) θαη ζήκεξα ηειεί ζε 

ηζρχ, αλέιαβε ηελ  πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ «Κειέηε – Θαηαζθεπή – Φξεκαηνδφηεζε – 

Ιεηηνπξγία - Σπληήξεζε θαη Δθκεηάιιεπζε ηνπ Απηνθηλεηφδξνκνπ Ηφληα Νδφο απφ Αληίξξην 

κέρξη Ησάλληλα, ΞΑΘΔ Αζήλα (Α/Θ Κεηακφξθσζεο) - Καιηαθφο (Σθάξθεηα) θαη Σπλδεηεξίνπ 

Θιάδνπ ηνπ ΞΑΘΔ Σρεκαηάξη-Φαιθίδα».  

 

ζνλ αθνξά εηδηθά ζηνλ Απηνθηλεηφδξνκν «Ηφληα Νδφο», πξφθεηηαη γηα έλαλ απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο ππφ θαηαζθεπή νδηθνχο άμνλεο ηεο ρψξαο πνπ ζα πξνζθέξεη κηα 

αλαβαζκηζκέλε, αζθαιή θαη ηαρεία ζχλδεζε κεηαμχ ηεο γέθπξαο Οίνπ-Αληηξξίνπ θαη ηνπ 

θφκβνπ ηεο Δγλαηίαο Νδνχ ζηα Ησάλληλα παξέρνληαο επρεξέζηεξε πξφζβαζε ζηνλ βαζηθφ 
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θνξκφ ηεο Ζπεηξσηηθήο Διιάδαο. Ν νδηθφο απηφο άμνλαο έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία- θνηλσληθή 

θαη αλαπηπμηαθή, αθνχ ζπλδέεη φιε ηε Γπηηθή Διιάδα κε ηελ Ξεινπφλλεζν αλαβαζκίδνληαο 

ζεκαληηθά αζηηθά θαη αγξνηηθά θέληξα φπσο ηα Ησάλληλα, ηελ Άξηα θαη ην Αγξίλην. Ξξφθεηηαη 

γηα έλα έξγν πνπ έξρεηαη λα θαιχςεη κηα απαίηεζε πνιιψλ εηψλ θαη λα δψζεη λέα ψζεζε ζε 

φινπο ηνπο λνκνχο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.  

 
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην ζσκαηείν «ΓΗΑΕΩΚΑ» είλαη έλα κε θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν πνπ έρεη 

σο βαζηθφ ηνπ ζηφρν ηε ζπκβνιή ζηελ πξνζηαζία  θαη ηελ αλάδεημε ησλ αξραίσλ ρψξσλ 

ζέαζεο θαη αθξφαζεο (ζεάηξσλ, σδείσλ, ζηαδίσλ,  ακθηζεάηξσλ)  θαζψο  θαη ζηε δηάδνζε ησλ 

αμηψλ ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνβνιή ηεο 

ζχγρξνλεο πνιηηηζηηθήο  δεκηνπξγίαο. 

 

Κε ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ ε Δηαηξεία απνδέρεηαη λα ζπκκεηέρεη σο Δηαηξηθφ Κέινο ηνπ 

Γηαδψκαηνο κε ην πνζφ ησλ 3.000 επξψ γηα ην ηξέρνλ έηνο. Ζ ελ ιφγσ ρνξεγία ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απξφζθνπηε εμέιημε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ζσκαηείνπ πνπ 

αλαπηχζζεηαη κέζα απφ έλα πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ απφιπηα ζηνρεπκέλσλ ζηελ  

απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημε ησλ αξραίσλ ρψξσλ ζέαζεο θαη αθξφαζεο ηεο Διιάδαο. 

 
Άξζξν 2 
Αληηζηαζκίζκαηα θαη ππνρξεώζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

 

Ρν Πσκαηείν αλαιακβάλεη λα δηαρεηξηζζεί ηελ ρνξεγία απηή κε ηε κέγηζηε δπλαηή δηαθάλεηα 

θαη πξνβνιή ηεο ρνξεγίαο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ  http://www.diazoma.gr/GR ζε ηξεηο ελφηεηεο: 

ΔΡΑΗΟΗΘΑ ΚΔΙΖ, ΣΝΟΖΓΝΗ ΡΝ ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ, ΚΗΑ ΣΝΟΖΓΗΑ ΓΗΑ ΡΝ ΓΗΑΕΩΚΑ. 

 

Ξαξάιιεια, ε Δηαηξεία ζα απνιακβάλεη ηα εμήο πξνλφκηα: 

 Ηδηφηεηα κέινπο ηνπ «ΓΗΑΕΩΚΑΤΝΣ». 

 Ξξνβνιή ζε δηαθεθξηκέλν ζεκείν ηεο ηζηνζειίδαο (εηαηξηθά κέιε, ρνξεγνί ηνπ 

δηαδψκαηνο, κηα ρνξεγία γηα ην δηάδσκα).  

 Αλαθνξά ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο ηνπ «ΓΗΑΕΩΚΑΤΝΣ». 

 Γσξεάλ παξνρή φισλ ησλ εθδφζεσλ θαη ησλ dvd. 

 Ξπθλή ελεκέξσζε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ «ΓΗΑΕΩΚΑΤΝΣ». 

 Δηήζηα θνηλή ζπλεδξίαζε δηαβνχιεπζεο κε ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ 

«ΓΗΑΕΩΚΑΤΝΣ». κε αληηθείκελν ην έξγν ηνπ «ΓΗΑΕΩΚΑΤΝΣ» θαη ηελ εκβάζπλζε ηνπ 

ζεζκνχ ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. 

 Δηήζηα παξνπζίαζε ηεο πξνφδνπ ησλ εξγαζηψλ ζηα αξραία ζέαηξα απφ ηνλ πξφεδξν 

ηνπ «ΓΗΑΕΩΚΑΤΝΣ». 

 Μελαγήζεηο ζε κλεκεία ηεο επηινγήο ησλ εηαηξηθψλ κειψλ ζε ζηειέρε θαη εξγαδφκελνπο 

ηεο επηρείξεζεο. 

 
 
 
 

http://www.diazoma.gr/GR/Page_15-04_02.asp
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Άξζξν 3 
Ρξόπνο Ξιεξσκήο 
 
Ρν σο άλσ πνζφ ησλ 3.000 επξψ ζα θαηαηεζεί ζηνλ παξαθάησ ινγαξηαζκφ ηνπ Πσκαηείνπ 

ζηελ ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΩΠ: 

 

Αξ. Ινγ/ζκνχ: 5026-038350-177  -  IBAN: GR 88 0172 0260 0050 2603 8350 177 - 

SWIFT/BIC: PIRBGRAA 

 

Γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πξναλαθεξφκελνπ πνζνχ ην Πσκαηείν ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ λφκηκνπ παξαζηαηηθνχ.  

 
 

Άξζξν 4 
Δθαξκνζηέν Γίθαην-Δπίιπζε Γηαθνξώλ  

 
Ρν παξφλ Ππκθσλεηηθφ δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη θάζε δηαθνξά πνπ ήζειε 

αλαθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή ή/θαη ηελ εξκελεία ηνπ ζα επηιχεηαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

Διιεληθή λνκνζεζία. 

 

Ππκθσλείηαη φηη, γηα ηελ επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο πξνθχςεη απφ ην παξφλ 

ζπκθσλεηηθφ, απνθιεηζηηθά αξκφδηα θαζίζηαληαη ηα Γηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. 

 

Πε πίζησζε ησλ σο άλσ ζπκθσλεζέλησλ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη ην παξφλ ζε ηέζζεξα 

φκνηα αληίηππα, απφ ηα νπνία θάζε κέξνο έιαβε έλα. 

 
 

         Γηα ηελ Δηαηξεία        Γηα ην Πσκαηείν 

 

 

Δκκαλνπήι Βξάηιαο      Ν Ξξφεδξνο 

(Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο)     Πηαχξνο Κπέλνο 

 

 

 

 

Θσλζηαληίλνο Θσλζηαληηλίδεο 
 

(Νηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο) 
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Δπηζπλαπηόκελν 10ν : 

 

ΗΓΗΩΡΗΘΝ ΠΚΦΩΛΖΡΗΘΝ 

 

 
Πηελ Αζήλα ζήκεξα, Ρεηάξηε 21 Νθησβξίνπ 2015, κεηαμχ ησλ θάησζη ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ: 
 
 

Αθελόο,  

Ρεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΑΡΝΘΗΛΖΡΝΓΟΝΚΝΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ 

Αλώλπκε Δηαηξεία Ξαξαρώξεζεο» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΝΓΝΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ 

ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ.», ε νπνία έρεη δεφλησο ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή 

λνκνζεζία, κε έδξα ζηε Ιακία, ζην 1ν  ρηιηφκεηξν Δζληθήο Νδνχ Ιακίαο-Αζελψλ, θαη κε ΑΦΚ 

998437175, ΓΝ ΙΑΚΗΑΠ, φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο απφ 

ηνπο θθ. Δκκαλνπήι Βξάηια, Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαη Θσλζηαληίλν Θσλζηαληηλίδε, 

Νηθνλνκηθφ Γηεπζπληή, ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηεο Δηαηξείαο, εθεμήο 

θαινχκελε «Δηαηξεία»,  

Θαη αθεηέξνπ,  

Ρνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «Γηάδσκα», ην νπνίν εδξεχεη ζηελ Αζήλα 

θαη επί ηεο νδνχ Κπνπκπνπιίλαο 30, κε Α.Φ.Κ. 998191496 /Γ.Ν.  Γ΄ Αζελψλ θαη 

εθπξνζσπνχκελνπ λνκίκσο απφ ηνλ Ξξφεδξν απηνχ θ. Πηαχξν Κπέλν, εθεμήο θαινχκελν 

«Πσκαηείν», 

 
ζπκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα εμήο:   

 
 
Άξζξν 1 

Ξεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ 
 
 
Ζ Δηαηξεία δηα ηεο  ππνγξαθήο ηεο απφ 31-05-2007 Πχκβαζεο Ξαξαρψξεζεο κε ην Διιεληθφ 

Γεκφζην, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Λ. 3597/2007, αθνινχζσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απφ 28-11-

2013 Ππκθσλία Ρξνπνπνίεζεο Πχκβαζεο Ξαξαρψξεζεο (Λ. 4219/2013) θαη ζήκεξα ηειεί ζε 

ηζρχ, αλέιαβε ηελ  πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ «Κειέηε – Θαηαζθεπή – Φξεκαηνδφηεζε – 

Ιεηηνπξγία - Σπληήξεζε θαη Δθκεηάιιεπζε ηνπ Απηνθηλεηφδξνκνπ Θεληξηθήο Διιάδνο (Δ65)».  

 

Ρν σο άλσ έξγν ησλ 231 ρικ. ζπλνιηθά, είλαη  ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο θαη αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ηνπ Απηνθηλεηφδξνκνπ Θεληξηθήο Διιάδνο (Δ65), απφ 

εκηθφκβν κε Ξ.Α.Θ.Δ. ζην χςνο ηνπ Α/Θ Θεξκνππιψλ έσο ηνλ αληζφπεδν θφκβν κε Δγλαηία 

νδφ κεηά ηελ Νμχλεηα (ζπλνιηθφ κήθνο 174 ρικ.), θαζψο θαη ζηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ Ξ.Α.Θ.Δ. απφ ηε Πθάξθεηα κέρξη ηηο Οάρεο (ζπλνιηθφ κήθνο 57 ρικ.). 
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Ξξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εζληθά έξγα κε ηδηαίηεξε ζηξαηεγηθή ζεκαζία γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη ηεο Ξεξηθέξεηαο. Θαηαζθεπάδεηαη εμ νινθιήξνπ ζε λέα ράξαμε 

θαη επί ηεο νπζίαο ζπλδέεη ηελ Αλαηνιηθή κε ηε Γπηηθή Διιάδα. Ν ζρεδηαζκφο ηνπ βαζίδεηαη ζε 

ζχγρξνλα εζληθά θαη επξσπατθά πξφηππα, κε ζεβαζκφ πξνο ην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο 

πεξηβάιινλ, ζηνρεχνληαο ζηελ αζθάιεηα θαη άλεζε ησλ ρξεζηψλ θαη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 

κέγηζηεο δπλαηήο εμνηθνλφκεζεο ρξφλνπ θαη θαπζίκσλ. 

 
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην ζσκαηείν «ΓΗΑΕΩΚΑ» είλαη έλα κε θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν πνπ έρεη 

σο βαζηθφ ηνπ ζηφρν ηε ζπκβνιή ζηελ πξνζηαζία  θαη ηελ αλάδεημε ησλ αξραίσλ ρψξσλ 

ζέαζεο θαη αθξφαζεο (ζεάηξσλ, σδείσλ, ζηαδίσλ,  ακθηζεάηξσλ)  θαζψο  θαη ζηε δηάδνζε ησλ 

αμηψλ ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνβνιή ηεο 

ζχγρξνλεο πνιηηηζηηθήο δεκηνπξγίαο. 

 

Κε ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ ε Δηαηξεία απνδέρεηαη λα ζπκκεηέρεη σο Δηαηξηθφ Κέινο ηνπ 

Γηαδψκαηνο κε ην πνζφ ησλ 2.000 επξψ γηα ην ηξέρνλ έηνο. Ζ ελ ιφγσ ρνξεγία ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απξφζθνπηε εμέιημε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ζσκαηείνπ πνπ 

αλαπηχζζεηαη κέζα απφ έλα πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ απφιπηα ζηνρεπκέλσλ ζηελ  

απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημε ησλ αξραίσλ ρψξσλ ζέαζεο θαη αθξφαζεο ηεο Διιάδαο. 

 

Άξζξν 2 

Αληηζηαζκίζκαηα θαη ππνρξεώζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

 

Ρν Πσκαηείν αλαιακβάλεη λα δηαρεηξηζζεί ηελ ρνξεγία απηή κε ηε κέγηζηε δπλαηή δηαθάλεηα 

θαη πξνβνιή ηεο ρνξεγίαο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ  http://www.diazoma.gr/GR ζε ηξεηο ελφηεηεο: 

ΔΡΑΗΟΗΘΑ ΚΔΙΖ, ΣΝΟΖΓΝΗ ΡΝ ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ, ΚΗΑ ΣΝΟΖΓΗΑ ΓΗΑ ΡΝ ΓΗΑΕΩΚΑ. 

 

Ξαξάιιεια, ε Δηαηξεία ζα απνιακβάλεη ηα εμήο πξνλφκηα: 

 Ηδηφηεηα κέινπο ηνπ «ΓΗΑΕΩΚΑΤΝΣ». 

 Ξξνβνιή ζε δηαθεθξηκέλν ζεκείν ηεο ηζηνζειίδαο (εηαηξηθά κέιε, ρνξεγνί ηνπ 

δηαδψκαηνο, κηα ρνξεγία γηα ην δηάδσκα). 

 Αλαθνξά ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο ηνπ «ΓΗΑΕΩΚΑΤΝΣ». 

 Γσξεάλ παξνρή φισλ ησλ εθδφζεσλ θαη ησλ dvd. 

 Ξπθλή ελεκέξσζε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ «ΓΗΑΕΩΚΑΤΝΣ». 

 Δηήζηα θνηλή ζπλεδξίαζε δηαβνχιεπζεο κε ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ 

«ΓΗΑΕΩΚΑΤΝΣ» κε αληηθείκελν ην έξγν ηνπ «ΓΗΑΕΩΚΑΤΝΣ» θαη ηελ εκβάζπλζε ηνπ 

ζεζκνχ ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. 

 Δηήζηα παξνπζίαζε ηεο πξνφδνπ ησλ εξγαζηψλ ζηα αξραία ζέαηξα απφ ηνλ πξφεδξν 

ηνπ «ΓΗΑΕΩΚΑΤΝΣ». 

 Μελαγήζεηο ζε κλεκεία ηεο επηινγήο ησλ εηαηξηθψλ κειψλ ζε ζηειέρε θαη εξγαδφκελνπο 

ηεο επηρείξεζεο. 

 

http://www.diazoma.gr/GR/Page_15-04_02.asp
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Άξζξν 3 
Ρξόπνο Ξιεξσκήο 
 
Ρν σο άλσ πνζφ ησλ 2.000 επξψ ζα θαηαηεζεί ζηνλ παξαθάησ ινγαξηαζκφ ηνπ Πσκαηείνπ 

ζηελ ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΩΠ: 

Αξ. Ινγ/ζκνχ: 5026-038350-177  -  IBAN: GR 88 0172 0260 0050 2603 8350 177 - 

SWIFT/BIC: PIRBGRAA. 

 

Γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πξναλαθεξφκελνπ πνζνχ ην Πσκαηείν ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ λφκηκνπ παξαζηαηηθνχ.  

 
 

Άξζξν 4 
Δθαξκνζηέν Γίθαην-Δπίιπζε Γηαθνξώλ  

 
Ρν παξφλ Ππκθσλεηηθφ δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη θάζε δηαθνξά πνπ ήζειε 

αλαθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή ή/θαη ηελ εξκελεία ηνπ ζα επηιχεηαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

Διιεληθή λνκνζεζία. 

 

Ππκθσλείηαη φηη, γηα ηελ επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο πξνθχςεη απφ ην παξφλ 

ζπκθσλεηηθφ, απνθιεηζηηθά αξκφδηα θαζίζηαληαη ηα Γηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. 

 

Πε πίζησζε ησλ σο άλσ ζπκθσλεζέλησλ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη ην παξφλ ζε ηέζζεξα 

φκνηα αληίηππα, απφ ηα νπνία θάζε κέξνο έιαβε έλα. 

 
 

Γηα ηελ Δηαηξεία       Γηα ην Πσκαηείν 

 

 

 

Δκκαλνπήι Βξάηιαο      Ν Ξξφεδξνο 

(Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο)     Πηαχξνο Κπέλνο 

 

 

 

 

 

Θσλζηαληίλνο Θσλζηαληηλίδεο 
 

(Νηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο) 
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Δπηζπλαπηόκελν 11ν : 

 
ΗΓΗΩΡΗΘΝ ΠΚΦΩΛΖΡΗΘΝ 

 
Πηελ Αζήλα ζήκεξα  9 Πεπηεκβξίνπ 2015 νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: 
 

1. ε Ζπεηξσηηθή Βηνκεραλία Δκθηαιψζεσλ Α.Δ. κε δ.η. «ΒΗΘΝΠ  Α.Δ.» πνπ εδξεχεη ζηα 
Ησάλληλα, επί ηεο νδνχ Γσδψλεο θαη Σαηδή Ξειιεξέλ, αξ. 2 κε Α.Φ.Κ. 094091058, 
Γ.Ν.. Ησαλλίλσλ θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζην παξφλ ζπκθσλεηηθφ απφ ηνλ θ. Ξέηξν 
Πεπεηά, εθ’ εμήο απνθαινχκελε  «Ζ Δηαηξεία», 

 
2. ην Πσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΕΩΚΑ», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, επί ηεο νδνχ 

Κπνπκπνπιίλαο, αξ. 30 κε Α.Φ.Κ. 998191496, Γ.Ν.. ΗΑ΄ Αζελψλ θαη εθπξνζσπείηαη 
λφκηκα απφ ηνλ Ξξφεδξφ ηνπ Πηαχξν Κπέλν, εθ’ εμήο απνθαινχκελν «Γεχηεξνο 
Ππκβαιιφκελνο» 

 
ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεζαλ ηα εμήο: 
 
 
Άξζξν 1 
Ξεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ 
 
«Ζ Δηαηξεία» ηδξχζεθε ην 1990 θαη είλαη απφ ηηο πιένλ γλσζηέο θαη θαηαμησκέλεο εηαηξείεο 
ζην ρψξν ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ. Ξξφθεηηαη γηα κηα ειιεληθή εηαηξεία πνπ μεθίλεζε ηελ 
παξαγσγηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα κε ηελ εκθηάισζε ηνπ Φπζηθνχ Κεηαιιηθνχ Λεξνχ «Βίθνο» 
απφ ηελ νκψλπκε πεγή, ην νπνίν δηαζέηεη απφ ην 1992 ζηελ Διιεληθή αιιά θαη μέλε αγνξά. 
 
Ν «Γεχηεξνο Ππκβαιιφκελνο» είλαη έλα κε θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν πνπ έρεη σο βαζηθφ ηνπ 
ζηφρν ηε ζπκβνιή ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε ησλ αξραίσλ ρψξσλ ζέαζεο θαη αθξφαζεο 
(ζεάηξσλ, σδείσλ, ζηαδίσλ, ακθηζεάηξσλ), θαζψο θαη ζηε δηάδνζε ησλ αμηψλ ηεο πνιηηηζηηθήο 
καο θιεξνλνκηάο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνβνιή ηεο ζχγρξνλεο πνιηηηζηηθήο 
δεκηνπξγίαο.  
 
Κε ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ «Ζ Δηαηξεία» αλαιακβάλεη λα αλαλεψζεη ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ηεο 
γηα ην έηνο 2015 σο Δηαηξηθφ Κέινο ηνπ «Γεχηεξνπ Ππκβαιιφκελνπ». Ζ ζπλδξνκή απηή 
αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 5.000 επξψ. 
 
Ρν πνζφ ηεο ρνξεγίαο ζα θαηαβιεζεί γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ησλ εμφδσλ ησλ παξαγσγηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ «Γεχηεξνπ Ππκβαιιφκελνπ». Δηδηθφηεξα γηα ηε θεηηλή πεξίνδν ε 
«Δηαηξεία» ζα είλαη ρνξεγφο ησλ δχν ζεκαληηθφηεξσλ εθδειψζεσλ, ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηεί 
ν «Γεχηεξνο Ππκβαιιφκελνο», ήηνη ηεο 2εο Ππλάληεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ κε ηα 
Δηαηξηθά Κέιε θαη ηεο 8εο Γεληθήο Ππλέιεπζήο ηνπ. 
 
 
Άξζξν 2 
Αληηζηαζκίζκαηα θαη ππνρξεώζεηο ηνπ δεύηεξνπ ζπκβαιιόκελνπ 
 
Ν «Γεχηεξνο Ππκβαιιφκελνο» αλαιακβάλεη λα δηαρεηξηζζεί ηελ ρνξεγία απηή κε ηε κέγηζηε 
δπλαηή δηαθάλεηα θαη πξνβνιή κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 
 

 πξνβνιή ηεο ρνξεγίαο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ www.diazoma.gr ζε ηξεηο 
ελφηεηεο: ΔΡΑΗΟΗΘΑ ΚΔΙΖ, ΣΝΟΖΓΝΗ ΡΝ ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ, ΚΗΑ ΣΝΟΖΓΗΑ ΓΗΑ ΡΝ 
ΓΗΑΕΩΚΑ. 

 

 αλαθνξά ηεο ρνξεγίαο ζην ελεκεξσηηθφ πιηθφ ηεο 8εο γεληθήο ζπλέιεπζεο (έληππν ησλ 
ρνξεγψλ,  πξφγξακκα) πνπ ζα δηαλεκεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο. 

 

http://www.diazoma.gr/
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Άξζξν 3 
πνρξεώζεηο Δηαηξείαο 
 
3.1 Ζ «Δηαηξεία» αλαιακβάλεη λα θαιχςεη κέξνο ηνπ θφζηνπο ηεο 8εο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηνπ 
«Γεχηεξνπ Ππκβαιιφκελνπ», θαζψο θαη ηεο 2εο Ππλάληεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ 
«Γεχηεξνπ Ππκβαιιφκελνπ» κε ηα Δηαηξηθά ηνπ Κέιε, ην νπνίν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 5.000 
επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 
 
3.2 Γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πξναλαθεξφκελνπ πνζνχ ν «Γεχηεξνο Ππκβαιιφκελνο» 
ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ λφκηκνπ παξαζηαηηθνχ. Ρν πνζφ απηφ ζα θαηαηεζεί 
ζηνλ παξαθάησ ινγαξηαζκφ ηνπ ΓΗΑΕΩΚΑΡΝΠ ζηελ ALPHA BANK: 104002002016612 
 
Άξζξν 4 
 
Πε πεξίπησζε ππαίηηαο αζέηεζεο, ππαλαρψξεζεο ή πιεκκεινχο εθηέιεζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ 
ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ, ην κε ππαίηην κέξνο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη θάζε ζεηηθή ή 
απνζεηηθή δεκία πνπ ζα ππνζηεί. 
 
Ππκθσλείηαη φηη, γηα ηελ επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο πξνθχςεη απφ ην παξφλ 
ζπκθσλεηηθφ, αξκφδηα θαζίζηαληαη απνθιεηζηηθά ηα Γηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. 
 
Πε πίζησζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ ζπληάρζεθε ην παξφλ ζε δχν φκνηα αληίηππα, απφ ηα νπνία 
έλα έιαβε θάζε κέξνο θαη ηα νπνία ππνγξάθνληαη σο εμήο: 
 

ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 
 

Γηα ηελ Δηαηξεία Γηα ην Πσκαηείν «ΓΗΑΕΩΚΑ» 
  
  
  
  
  

Ζπεηξσηηθή Βηνκεραλία 
Δκθηαιψζεσλ Α.Δ. 

ΒΗΘΝΠ  ΕΑΓΝΟΝΣΩΟΗΑ 
 

Πηαχξνο  Κπέλνο 
Ξξφεδξνο 

 
 
       
      

                                           


