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ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ 

ΧΜΑΣΔΗΟΤ «ΓΗΑΕΧΜΑ» 

 

Σξίηε 22 Ννεκβξίνπ 2016 

 

ήκεξα, Σξίηε 22 Ννεκβξίνπ 2016, ζην επί ηεο νδνχ Μπνπκπνπιίλαο 30 γξαθείν ηνπ 

σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ», έγηλε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

Παξφληεο ήζαλ νη θ.θ.: 

ηαχξνο Μπέλνο, πξφεδξνο,  

Πέηξνο Θέκειεο, αληηπξφεδξνο, 

Βαζίιεο Λακπξηλνπδάθεο, γεληθφο γξακκαηέαο, 

Γηψξγνο Κνπξνππφο, ηακίαο, 

Κσλ/λνο Μπνιέηεο, κέινο,  

Παλαγηψηεο Νηαήο, κέινο, 

Γεσξγία Μαλσινπνχινπ, κέινο. 

 

Σε ζπλεδξίαζε παξαθνινχζεζε, επίζεο, ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο, θ. Γεκήηξεο 

Γάβνο.  

 

 

1. Δλεκέξσζε γηα ην πξόγξακκα εθδειώζεσλ ηνπ σκαηείνπ 

«ΓΗΑΕΧΜΑ» γηα ην έηνο 2017. Έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

Δηζαγσγηθά ν θ. ηαχξνο Μπέλνο, πξφεδξνο ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ» 

ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ηελ πεξίνδν απηή ζρεδηάδνληαη απφ ην σκαηείν θαη ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο ηέζζεξα πηινηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζηα 

ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ησλ Δπξσπατθψλ Υξεκαηνδνηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ. 

 

Ο θ. Μπέλνο αλέθεξε πεξίπνπ ηα εμήο: «Αξρηθά ππάξρεη ην θνξπθαίν καο πξόγξακκα, 

ην Πξόγξακκα Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ζηα αξραία ζέαηξα ηεο Ζπείξνπ, ην νπνίν έρεη 

ήδε εληαρζεί θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί από ηελ Οινθιεξσκέλε Υσξηθή Δπέλδπζε ηεο 

Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ.  

 

Δλ ζπλερεία ζρεδηάδεηαη έλα πξόγξακκα αλάπηπμεο ηεο πόιεο ηνπ Ζξάθιεηνπ ηεο 

Κξήηεο θαη αλάδεημεο ησλ κλεκείσλ ηεο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη θαη ηε ζύλδεζε ηεο 

πόιεο κε ηελ Κλσζό. Σν παξαπάλσ πξόγξακκα ζα ρξεκαηνδνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνύ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο (Π.Δ.Π.) 2014-2020 από πξόγξακκα 

Βηώζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο. Γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ παξαπάλσ 

πξνγξάκκαηνο πξόθεηηαη λα ππνγξαθεί κάιηζηα από ην σκαηείν “ΓΗΑΕΧΜΑ” θαη ην 

Γήκν Ζξαθιείνπ έλα κλεκόλην ζπλεξγαζίαο, κε αληηθείκελν ηελ πξνζηαζία θαη 

αλάδεημε  ηεο παιηάο πόιεο ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ηεο 
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Κλσζζνύ. Σν κλεκόλην απηό έρεη επηκειεζεί ε θα Μπέηηπ Υαηδεληθνιάνπ, λνκηθόο θαη 

εκπεηξνγλώκσλ ζε ζέκαηα Σνπξηζκνύ.  

Δπίζεο, ζηε Μεζζήλε εθπνλείηαη έλα ζρέδην νινθιεξσκέλεο θαη βηώζηκεο αλάπηπμεο 

ηεο πόιεο θαη ησλ κλεκείσλ πνπ ηελ πεξηβάιινπλ, θαζώο θαη ζύλδεζήο ηεο κε ηνλ 

αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Μεζζήλεο. Σν πξόγξακκα απηό θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα 

ρξεκαηνδνηεζεί κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Σνπηθή Αλάπηπμε κε Πξσηνβνπιία Σνπηθώλ 

Κνηλνηήησλ (Σ.Α.Π. – Σ.Ο.Κ.).     

 

Σέινο, ζρεδηάδεηαη έλα πξόγξακκα “ΦΤΖ & ΠΟΛΗΣΗΜΟ”, ην “Αξραηνινγηθό θαη 

Πεξηβαιινληηθό πάξθν ηνπ Αζθιεπηείνπ ηεο Δπηδαύξνπ”, ην νπνίν έρεη ππνβιεζεί πξνο 

έληαμε ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Πεξηβάιινληνο & Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο 

(ΔΠΠΔΡΑΑ). 

 

Ακέζσο κεηά, ν θ. Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ην έηνο 2017 ζα είλαη αθηεξσκέλν 

ζηε Βφξεηα Διιάδα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε, κε 

επίθεληξν ηελ Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή ησλ κλεκείσλ πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηεο 

Δγλαηίαο Οδνχ (έλα πξφγξακκα, ην νπνίν ζρεδηάδεηαη απφ ην «ΓΗΑΕΧΜΑ» θαη ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο ηελ πεξίνδν απηή). 

 

Δλ ζπλερεία ν θ. Μπέλνο έζεζε ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ ην πξφγξακκα 

εθδειψζεσλ ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ» γηα ην έηνο 2017: 

 

 17/1/2017: Δθδήισζε ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελψλ, κε ζέκα:  Αξραίν 

ζέαηξν Αραξλώλ: 10 ρξόληα από ηελ απνθάιπςε ελόο ζπνπδαίνπ κλεκείνπ.  

Οκηιεηέο: θ. Βαζίιεο Λακπξηλνπδάθεο, Οκφηηκνο Καζεγεηήο Κιαζηθήο 

Αξραηνινγίαο ηνπ Δ.Κ.Π.Α., Μαξία Πιάησλνο – Γηψηα, αξραηνιφγνο. 

 

 21/2/2017: Δθδήισζε ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελψλ, κε ζέκα:  Ζ 

ηερλνινγία ηνπ αξραίνπ ειιεληθνύ ζεάηξνπ κέζα από ηα ζέαηξα ηεο 

Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο (εμέιημε, αθνπζηηθή, ζθελνγξαθία, κεραλνινγηθόο 

εμνπιηζκόο).  

Οκηιεηήο: Γηψξγνο Καξαδέδνο, Οκφηηκνο Καζεγεηήο Αξρηηεθηνληθήο ηνπ 

Α.Π.Θ. 

 

 23/3/2017: Δθδήισζε ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελψλ κε ζέκα:  Σν ζέαηξν 

ζην βαζίιεην ηεο αξραίαο Μαθεδνλίαο.  

Οκηιεηήο: ηέιια Γξνχγνπ, νκφηηκε θαζεγήηξηα Κιαζηθήο Αξραηνινγίαο ηνπ 

Α.Π.Θ. 

 

 21-23/04/2017: 4
ε
 πλάληεζε σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ» κε ηα Δηαηξηθά ηνπ 

Μέιε, Καξπελήζη. 
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 23/5/2017: Δθδήισζε ζην Μέγαξν κνπζηθήο Αζελψλ κε ζέκα:  Γξακαηηθά 

ηεθκήξηα θαη θαιιηηέρλεο ζηελ αξραία Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε. 

Οκηιεηήο: θα Πνιπμέλε Αδάκ- Βειέλε, Γηεπζχληξηα Αξραηνινγηθνχ 

Μνπζείνπ Θεζζαινλίθεο, ζχκβνπινο - θαζεγήηξηαο Δ.Α.Π. 

 11/6/2017: 3
ε
 πλάληεζε Άλσ Γηαδψκαηνο 

 

 6-10/09/2017: 10
ε
 Γεληθή πλέιεπζε Γηαδψκαηνο, Κνκνηελή. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ εμέθξαζαλ ηελ επαξέζθεηά ηνπο γηα ηηο δξάζεηο ηνπ 

σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ» θαη ελέθξηλαλ νκφθσλα ην πξφγξακκα εθδειψζεσλ ηνπ 

σκαηείνπ γηα ην έηνο 2017. Σέινο, εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα πξνβεί ζε φιεο 

ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή δηνξγάλσζε ησλ εθδειψζεσλ ηνπ 

«ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ». 

 

 

2. πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο Η΄ Γεληθήο 

πλέιεπζεο ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ» ζηε Θξάθε. 

 

Ο πξφεδξνο, θ. ηαχξνο Μπέλνο, εηζεγήζεθε ζηα κέιε ε επφκελε (Η΄) Γεληθή 

πλέιεπζε ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ» λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Αλαηνιηθή 

Μαθεδνλία θαη Θξάθε απφ ηελ Σεηάξηε 6 έσο θαη ηελ Κπξηαθή 10 επηεκβξίνπ 

2017. 

  

Ο θ. Μπέλνο πξφηεηλε ην θχξην κέξνο ησλ εξγαζηψλ ηεο πλέιεπζεο λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Κνκνηελή θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέιεπζεο ηα κέιε λα 

επηζθεθζνχλ ηα ζπνπδαία αξραία ζέαηξα ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο 

(ζέαηξν Φηιίππσλ, ζέαηξν Θάζνπ, ζέαηξν Μαξψλεηαο, ζεαηξηθνχο ρψξνπο ζην 

Καβείξην ακνζξάθεο θαη ζέαηξν Αβδήξσλ).  

 

Δπηπιένλ, ν θ. Μπέλνο αλέθεξε φηη ε επηινγή ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο & Θξάθεο ζπλδέεηαη κε ην θαηλνηφκν πξφγξακκα «ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ 

ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟΤ», ην νπνίν ζρεδηάδεηαη ηελ πεξίνδν απηή απφ 

ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη ηελ Πεξηθέξεηα.  

 

Μάιηζηα, ν θ. Μπέλνο πξφηεηλε ην «ΓΗΑΕΧΜΑ» λα ζπκβάιεη ζηε δηεζλνπνίεζε ηεο 

Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ηεο Δγλαηίαο Οδνχ, πξνθεηκέλνπ ε δηαδξνκή λα 

ζπκπεξηιάβεη ην ζχλνιν ησλ κλεκείσλ θχζεο θαη πνιηηηζκνχ πνπ βξίζθνληαη ζε φιν 

ηνλ άμνλα ηεο αξραίαο Δγλαηίαο Οδνχ (Via Egnatia) απφ ηε Ρψκε κέρξη θαη ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε. ην πιαίζην απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο ν θ. Μπέλνο εηζεγήζεθε 

ζηα κέιε λα πξνζθιεζνχλ ζηηο εξγαζίεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ 

«ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ» νη Γήκαξρνη φισλ ησλ κεγάισλ πφιεσλ, απφ φπνπ πεξλνχζε ε 

Δγλαηία Οδφο. 
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Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ ζπδήηεζε, ζπκθψλεζαλ νκφθσλα κε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ:  

α) λα πξαγκαηνπνηεζεί ε επφκελε (Η΄) Γεληθή πλέιεπζε ηνπ σκαηείνπ 

«ΓΗΑΕΧΜΑ» ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε απφ ηελ Σεηάξηε 6 έσο 

θαη ηελ Κπξηαθή 10 επηεκβξίνπ 2017, 

β) λα ζπκβάιεη ην σκαηείν «ΓΗΑΕΧΜΑ» ζηε ζπκβάιεη ζηε δηεζλνπνίεζε 

ηεο Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ηεο Δγλαηίαο Οδνχ. 

Σέινο, ηα κέιε εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή δηνξγάλσζε ηεο Η΄ Γεληθήο πλέιεπζεο.  

 

 

3. πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο 4εο 

πλάληεζεο ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ» ζην Καξπελήζη. Έγθξηζε 

ηεο πξνζθνξάο πνπ απέζηεηιε ην μελνδνρείν ΜΟΝΣΑΝΑ (πλ. 1). 

 

Ο πξφεδξνο, θ. ηαχξνο Μπέλνο, εηζεγήζεθε ζηα κέιε ε 4ε πλάληεζε ηνπ 

σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ» κε ηα Δηαηξηθά ηνπ Μέιε λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 

Παξαζθεπή 21 έσο Κπξηαθή 23 Απξηιίνπ 2016 ζην Καξπελήζη.  

 

Δπηπιένλ, ν θ. Μπέλνο αλέθεξε φηη ε επηινγή ηνπ Καξπελεζηνχ δελ είλαη ηπραία, 

αιιά ζρεηίδεηαη κε ην πξφγξακκα «Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή ζηα κλεκεία θύζεο θαη 

πνιηηηζκνύ ηεο ηεξεάο Διιάδαο», ην νπνίν ζρεδηάδεη απφ θνηλνχ ην «ΓΗΑΕΧΜΑ», ε 

Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο θαη ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ.  

 

«Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο απηήο, ζπλέρηζε ν θ. Μπέλνο, νη κεγαιύηεξεο 

επηρεηξεκαηηθέο δπλάκεηο ηεο ρώξαο καο, ηα Δηαηξηθά καο κέιε,  ζα έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα λα καο παξνπζηάζνπλ ηηο πνηθίιεο δξάζεηο (ςεθηαθέο εθαξκνγέο, 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ρξεκαηνδόηεζε κειεηώλ θ.α.) πνπ θάλνπλ από θνηλνύ κε ην 

σκαηείν “ΓΗΑΕΧΜΑ”, νη νπνίεο έρνπλ σο ζηόρν ηε ζπλάληεζε ησλ κλεκείσλ κε ηελ 

αεηθνξία θαη ηε βηώζηκε αλάπηπμε». 

 

Ακέζσο κεηά, ν θ. Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη, κεηά απφ κεζνιάβεζε ηνπ 

Πεξηθεξεηάξρε, θ. Κσλζηαληίλνπ Μπαθνγηάλλε, έρεη ήδε επηθνηλσλήζεη κε ηνλ 

ηδηνθηήηε ηνπ μελνδνρείνπ Montana ζην Καξπελήζη, θ. Βηηάι Γαηέλην θαη ην 

δηεπζπληή, θ. ηάζε Πιαηή, νη νπνίνη απέζηεηιαλ εηδηθά γηα ην ζσκαηείν κηα πνιχ 

ζπκθέξνπζα πξνζθνξά. ην ζεκείν απηφ ν θ. Μπέλνο εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηελ 

έγθξηζε ηεο πξνζθνξάο πνπ απέζηεηιε ην μελνδνρείν ΜΟΝΣΑΝΑ (πλ. 1). 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ ζπδήηεζε, ζπκθψλεζαλ νκφθσλα κε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 4ε πλάληεζε ηνπ σκαηείνπ 

«ΓΗΑΕΧΜΑ» κε ηα Δηαηξηθά ηνπ Μέιε απφ ηελ Παξαζθεπή 21 έσο θαη ηελ Κπξηαθή 

23 Απξηιίνπ 2016 ζην Καξπελήζη. Δπίζεο, ελέθξηλαλ νκφθσλα ηελ πξνζθνξά πνπ 

απέζηεηιε ην μελνδνρείν MONTANA, ην νπνίν θαη επραξίζηεζαλ γηα ηε ζπκβνιή 

ηνπ ζην έξγν ηνπ σκαηείνπ. Σέινο, ηα κέιε εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα πξνβεί 
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ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή δηνξγάλσζε ηεο 4εο 

πλάληεζεο ηνπ σκαηείνπ κε ηα Δηαηξηθά ηνπ Μέιε. 
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4. πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηελ αλάζεζε από ην «ΓΗΑΕΧΜΑ» 

ηεο εθπόλεζεο ησλ κειεηώλ α) απνθαηάζηαζεο θαη αλάδεημεο ηνπ 

Αξραίνπ ηαδίνπ Νηθόπνιεο, β) γεσηερληθήο ηνπ Αξραίνπ ηαδίνπ 

Νηθόπνιεο, γ) ηνπνγξαθηθήο απνηύπσζεο Αξραίνπ ηαδίνπ 

Νηθόπνιεο θαη εθπόλεζεο θηεκαηνινγηθώλ δηαγξακκάησλ ηνπ 

κλεκείνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ θαη δ) αλάιπζεο ησλ αξραίσλ 

δνκηθώλ πιηθώλ από ην Αξραίν ηάδην ηεο Νηθόπνιεο θαη πξόηαζεο 

λέσλ ζπκβαηώλ πιηθώλ θαη θνληακάησλ επέκβαζεο. Έγθξηζε ησλ 

όξσλ ησλ ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ (πλ. 2-5).  

 

Ο πξφεδξνο θ. ηαχξνο Μπέλνο, ζε ζπλέρεηα ηεο ππ’ αξ. 2 απφθαζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ» πνπ ειήθζε ζηε ζπλεδξίαζή 

ηνπ ζηηο 19 Ηνπιίνπ 2016, εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηελ αλάζεζε απφ ην «ΓΗΑΕΧΜΑ» 

ηεο εθπφλεζεο ησλ παξαθάησ κειεηψλ: 

α)   απνθαηάζηαζεο θαη αλάδεημεο ηνπ Αξραίνπ ηαδίνπ Νηθφπνιεο, 

β)   γεσηερληθήο ηνπ Αξραίνπ ηαδίνπ Νηθφπνιεο, 

γ) ηνπνγξαθηθήο απνηχπσζεο Αξραίνπ ηαδίνπ Νηθφπνιεο θαη εθπφλεζεο 

θηεκαηνινγηθψλ δηαγξακκάησλ ηνπ κλεκείνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, 

δ)   αλάιπζεο ησλ αξραίσλ δνκηθψλ πιηθψλ απφ ην Αξραίν ηάδην ηεο 

Νηθφπνιεο θαη πξφηαζεο λέσλ ζπκβαηψλ πιηθψλ θαη θνληακάησλ επέκβαζεο. 

 

Δλ ζπλερεία ν θ. Μπέλνο εηζεγήζεθε ζηα κέιε, χζηεξα θαη απφ πξφηαζε ηεο 

Πξντζηακέλεο ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Πξεβέδεο, θ. Αλζήο Αγγέιε, ηα αθφινπζα: 

α) ε αλάζεζε ηεο κειέηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ κλεκείνπ λα γίλεη ζηνπο θ.θ. 

Λενληάξε Λεσλίδα, αξρηηέθηνλα – κεραληθφ MSc θαη ηάκνπ Ηνπιία, 

αξρηηέθηνλα – κεραληθφ, MSc, 

β) ε αλάζεζε ηεο γεσηερληθήο κειέηεο ζηελ Δηαηξεία ΔΓΑΦΟ 

ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ, 

γ) ε αλάζεζε ηεο κειέηεο αλάιπζεο ησλ αξραίσλ δνκηθψλ πιηθψλ ζηελ 

Δηαηξεία «Λίζνπ πληήξεζηο Δ.Π.Δ.», 

δ) ε αλάζεζε ηεο ηνπνγξαθηθήο απνηχπσζεο ηνπ κλεκείνπ ζηνλ θ. Θεφδσξν 

Λάκπξνπ, αγξνλφκν – ηνπνγξάθν κεραληθφ, MSc.  

 

Ο θ. Μπέλνο ππελζχκηζε ζηα κέιε φηη ε αλάζεζε ησλ κειεηψλ απνθαηάζηαζεο ηνπ 

Ρσκατθνχ ηαδίνπ ηεο Νηθφπνιεο είλαη απαξαίηεηε, θαζψο ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

απνθαηάζηαζεο ηνπ κλεκείνπ έρεη ήδε εληαρζεί ζην Δ..Π.Α. 2014-2020 κέζσ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο «Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή ησλ Αξραίσλ Θεάηξσλ ηεο Ζπείξνπ». 

Δπηπιένλ, ν θ. Μπέλνο ππελζχκηζε ζηα κέιε φηη ην θφζηνο γηα ηελ αλάζεζε ησλ 

παξαπάλσ κειεηψλ,  χςνπο 50.000 επξψ, ζα θαιχςεη ην Ίδξπκα «ηαχξνο Νηάξρνο» 

κε ρνξεγία ηνπ. 

 

ην ζεκείν απηφ, ν θ. Μπέλνο έζεζε ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηα ζρέδηα 

ησλ ηεζζάξσλ ζπκβάζεσλ (πλ. 2-5) πνπ ζα ππνγξαθνχλ κεηαμχ ηνπ σκαηείνπ 

«ΓΗΑΕΧΜΑ» θαη ησλ κειεηεηψλ.  
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Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ εθηελή ζπδήηεζε θαη αθνχ κειέηεζαλ δηεμνδηθά 

ηνπο φξνπο ησλ ζπκβάζεσλ, απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ αλάζεζε απφ ην 

«ΓΗΑΕΧΜΑ» ησλ ηεζζάξσλ κειεηψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ηαδίνπ ηεο 

Νηθφπνιεο θαη εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ ππνγξαθή ηνπο. 

 

 

5. πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηνλ νξηζκό ηνπ αξραηνιόγνπ, θ. 

Αζαλάζηνπ Σδαθάιηα σο επηζηεκνληθνύ ζπκβνύινπ ηεο κειέηεο 

απνθαηάζηαζεο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Λάξηζαο. 

 

Ο θ. ηαχξνο Μπέλνο, ζε ζπλέρεηα ηεο ππ’ αξ. 2 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ» πνπ ειήθζε ζηε ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο 11 

Οθησβξίνπ 2016, κε ζέκα ηελ αλάζεζε ηεο κειέηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ αξραίνπ 

ζεάηξνπ ηεο Λάξηζαο απφ ην «ΓΗΑΕΧΜΑ», εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηνλ νξηζκφ ηνπ 

αξραηνιφγνπ, θ. Αζαλάζηνπ Σδαθάιηα σο επηζηεκνληθνχ ζπκβνχινπ ηεο κειέηεο 

απνθαηάζηαζεο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Λάξηζαο.  

 

«Ο θ. Σδαθάιηαο, πξφζζεζε ν θ. Μπέλνο, είλαη ε δσληαλή ηζηνξία ηνπ κλεκείνπ. Έρεη 

αθηεξώζεη έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο δσήο ηνπ ζην ζέαηξν ηεο Λάξηζαο, θαζώο θαη 

κεγάιν κόρζν, λνεηηθό, ςπρηθό θαη ζσκαηηθό. Δίλαη κεγάιε καο ηηκή πνπ ν θ. 

Σδαθάιηαο ζα εθπξνζσπήζεη ην σκαηείν θαη ζα βνεζήζεη ηνπο κειεηεηέο ζηελ 

ηαπηνπνίεζε ησλ κειώλ ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Λάξηζαο κέζσ ησλ επηγξαθώλ πνπ 

είλαη ραξαγκέλεο ζε απηά». 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ζπκθψλεζαλ νκφθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. ηαχξνπ 

Μπέλνπ θαη επραξίζηεζαλ ζεξκά ηνλ θ. Αζαλάζην Σδαθάιηα γηα ηε δηαξθή θαη άνθλε 

ζπκβνιή ηνπ ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Λάξηζαο. 

 

 

6. πδήηεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ κεηαπηπρηαθνύ θνηηεηή, θ. Γεκήηξε 

Γάβνπ ζην ζρεδηαζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο Σ.Α.Π.-Σ.Ο.Κ. ηεο 

Μεζζήλεο. 

 

Ο θ. ηαχξνο Μπέλνο εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηε ζπκκεηνρή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

θνηηεηή, αξραηνινγίαο θαη δηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ, θ. Γεκήηξε Γάβνπ 

ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Σ.Α.Π.-Σ.Ο.Κ. (Σνπηθή Αλάπηπμε κε 

Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ) ηεο Μεζζήλεο πνπ ζρεδηάδνπλ ηελ πεξίνδν 

απηή ην «ΓΗΑΕΧΜΑ», ε Δθνξεία Αξραηνηήησλ Μεζζελίαο, ν Γήκνο Μεζζήλεο θαη 

ε Δηαηξεία Μεζζεληαθψλ Αξραηνινγηθψλ πνπδψλ.  

 

Δλ ζπλερεία ν θ. Μπέλνο έδσζε ην ιφγν ζηνλ θ. Γεκήηξε Γάβν, ν νπνίνο παξνπζίαζε 

ζηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ην πξνθίι ηνπ. Ο θ. Γάβνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη είλαη 

απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο  Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ 
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Αγαζψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηειεηφθνηηνο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αζήλαο θαη ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Κέλη, κε αληηθείκελν ηε δηαρείξηζε κλεκείσλ. Ο θ. Γάβνο 

πξφζζεζε, επίζεο, φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ εθπφλεζε εξγαζία κε ζέκα 

ηε ζχλδεζε ηνπ Φεζηηβάι Υνξνχ Καιακάηαο θαη ηνπ Αξραηνινγηθνχ Υψξνπ ηεο 

Μεζζήλεο, νπφηε θαη είρε ηελ επθαηξία λα γλσξίζεη ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο 

πεξηνρήο θαη λα πξνβιεκαηηζηεί γηα ηε δηαρείξηζή ηεο. Οινθιεξψλνληαο, ν  θ. Γάβνο 

ηφληζε φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην πηινηηθφ πξφγξακκα Σ.Α.Π.-Σ.Ο.Κ. (Σνπηθή 

Αλάπηπμε κε Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ) ηεο Μεζζήλεο ηνλ ελδηαθέξεη 

πνιχ. 

 

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

ηε ζπκκεηνρή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή, θ. Γεκήηξε Γάβνπ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Σ.Α.Π.-Σ.Ο.Κ. ηεο Μεζζήλεο.  

 

Σέινο, ν θ. ηαχξνο Μπέλνο ζπλέζηεζε ζηνλ θ. Γάβν λα ζπλαληεζεί κε φινπο ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ελεκεξψζεη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην 

πξφγξακκα θαη λα δξνκνινγήζνπλ απφ θνηλνχ ηηο επφκελεο ελέξγεηεο. 

 

 

7. πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή 

Δηαηξεία Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο (Δ.Δ.Π.Φ.) (πλ. 6). 

 

Ο θ. ηαχξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ην 

«ΓΗΑΕΧΜΑ» ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο 

(Δ.Δ.Π.Φ.) γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ πξνγξακκάησλ ησλ Γηαδξνκψλ κε ηα 

πεξηβαιινληηθά κλεκεία.  

 

ε ζπλέρεηα απηνχ εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηε ιήςε απφθαζεο γηα ηε ζπλεξγαζία κε 

ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο (Δ.Δ.Π.Φ.) θαη ηελ έγθξηζε ηνπ 

θεηκέλνπ πνπ ζα επηθπξψλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν θνξέσλ (πλ. 6). 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ ζπδήηεζε, ζπκθψλεζαλ νκφθσλα κε ηελ 

εηζήγεζε γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ» κε ηελ Διιεληθή Δηαηξεία 

Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο (Δ.Δ.Π.Φ.), ελέθξηλαλ ηνπο φξνπο ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζα 

επηθπξψλεη ηελ παξαπάλσ ζπλεξγαζία θαη εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα πξνβεί ζε 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ. 

 

 

8. Δλεκέξσζε γηα ηελ εθπξνζώπεζε ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ» ζην 

επηθείκελν πλέδξην ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Σνπξηζκνύ, ην 

νπνίν ζα δηεμαρζεί από 29.11.2016 έσο 1.12.2016 ζηε όθηα, από ηνλ 

ππεύζπλν πνιπκεζηθώλ εθαξκνγώλ, θ. Δπδόθηκν Φξέγθνγινπ. 
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Ο πξφεδξνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη επηθνηλψλεζε καδί ηνπ ν θ. Παχινο Γεξνπιάλνο, 

ηέσο Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ θαη ηαθηηθφ κέινο ηνπ σκαηείνπ, ν νπνίνο ηνπ πξφηεηλε 

λα εθπξνζσπεζεί ην σκαηείν «ΓΗΑΕΧΜΑ» ζην επηθείκελν πλέδξην ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ πνπ ζα δηεμαρζεί απφ 29.11.2016 έσο 1.12.2016 

ζηε φθηα ηεο Βνπιγαξίαο. 

 

Δλ ζπλέπεηα ν θ. ηαχξνο Μπέλνο εηζεγήζεθε ζηα κέιε λα εθπξνζσπήζεη ην 

σκαηείν ν θ.  Δπδφθηκνο Φξέγθνγινπ ππεχζπλνο πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ ηνπ 

ζσκαηείνπ. 

 

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

ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ» ζην επηθείκελν πλέδξην ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ απφ ηνλ θ. Δπδφθηκν Φξέγθνγινπ. 

 

 

9. Έγθξηζε ηεο δηάζεζεο ηνπ πνζνύ ησλ 750 επξώ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.) γηα ηελ παξαγσγή 500 αληηηύπσλ ηνπ 

Οδεγνύ γηα ηνλ Αξραηνινγηθό Υώξν Γηνλύζνπ Ηθαξίαο Αηηηθήο ζηε 

Γαιιηθή Γιώζζα πνπ έρνπλ επηκειεζεί νη καζεηέο ηνπ Β΄ Αξζαθείνπ 

– Σνζηηζείνπ Γπκλαζίνπ Δθάιεο. 

 

Ο γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. Βαζίιεο Λακπξηλνπδάθεο 

ππελζχκηζε ζηα κέιε φηη ηα Αξζάθεηα – Σνζίηζεηα ρνιεία ηεο Δθάιεο έρνπλ 

πηνζεηήζεη ην αξραίν ζέαηξν ηεο Ηθαξίαο, ζην ζεκεξηλφ Γηφλπζν Αηηηθήο.  

 

«Οη καζεηέο, ζπλέρηζε ν  θ. Λακπξηλνπδάθεο, ζην πιαίζην ηεο παξαπάλσ πηνζεζίαο 

κεηαμύ άιισλ δξάζεσλ έρνπλ επηκειεζεί κε ηε βνήζεηα ησλ θαζεγεηώλ ηνπο θαη ηε 

δηθή κνπ, έλαλ νδεγό γηα ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηνπ Γηνλύζνπ. Σν «ΓΗΑΕΧΜΑ» ελ 

ζπλερεία κέζσ ηνπ «θνπκπαξά» ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ρξεκαηνδόηεζε ηελ έθδνζε ηνπ 

νδεγνύ ζηελ Διιεληθή θαη ηελ αγγιηθή γιώζζα. 

 

Ακέζσο κεηά, ν θ. Λακπξηλνπδάθεο εηζεγήζεθε ηε δηάζεζε ηνπ πνζνχ ησλ 750 επξψ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.) γηα ηελ παξαγσγή 500 αληηηχπσλ ηνπ Οδεγνχ γηα 

ηνλ Αξραηνινγηθφ Υψξν Γηνλχζνπ Ηθαξίαο Αηηηθήο ζηε Γαιιηθή Γιψζζα, ηνλ νπνίν 

έρνπλ επηκειεζεί νη καζεηέο ηνπ Β΄ Αξζαθείνπ – Σνζηηζείνπ Γπκλαζίνπ Δθάιεο. 

 

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

Λακπξηλνπδάθε θαη ελέθξηλαλ ηε δηάζεζε ηνπ πνζνχ ησλ 750 επξψ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.) γηα ηελ παξαγσγή 500 αληηηχπσλ ηνπ νδεγνχ γηα ηνλ 

Αξραηνινγηθφ Υψξν Γηνλχζνπ Ηθαξίαο Αηηηθήο ζηε Γαιιηθή Γιψζζα. 

 

 

10. Απνδνρή ηεο Δηαηξείαο SANI RESORT σο λένπ Δηαηξηθνύ Μέινπο 

ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ». 
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Ο θνο ηαχξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΑΝΖ 

ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΔΧ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ» απνθάζηζε λα γίλεη 

Δηαηξηθφ Μέινο ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ», 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 κε ηελ επσλπκία «ΑΝΖ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΔΧ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ» σο εηήζηαο ζπλδξνκήο Δηαηξηθνχ Μέινπο γηα 

ην έηνο 2016.  

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ θαισζφξηζαλ ηελ Δηαηξεία «ΑΝΖ ΑΝΧΝΤΜΟ 

ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΔΧ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ» ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Δηαηξηθψλ 

Μειψλ ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ» θαη ηελ επραξίζηεζαλ ζεξκά γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ 

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

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

 

 

11. Απνδνρή ηεο Α΄ δόζεο ηεο ρνξεγίαο ηνπ Ηδξύκαηνο Παύινπ & 

Αιεμάλδξαο Καλειινπνύινπ, ύςνπο 30.000 επξώ, πξνο ην σκαηείν 

«ΓΗΑΕΧΜΑ», γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ 

αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Λάξηζαο. 

 

Ο πξφεδξνο ελεκέξσζε ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ φηη ην Ίδξπκα Παχινπ & 

Αιεμάλδξαο Καλειινπνχινπ δηέζεζε πξνο ην σκαηείν «ΓΗΑΕΧΜΑ» ηελ Α΄ δφζε 

ηεο ρνξεγίαο, ε νπνία αληηζηνηρεί ζην πνζφ ησλ 30.000 επξψ θαη ζα δηαηεζεί γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο κειέηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Λάξηζαο. 

 

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

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ επραξίζηεζαλ ζεξκά ην Ίδξπκα Παχινπ & Αιεμάλδξαο 

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

 

Σέινο, ηα κέιε εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ απνδνρή ηεο παξαπάλσ ρνξεγίαο. 

 

 

12. Απνδνρή ηεο ρνξεγίαο ηεο Δηαηξείαο ΝΔΑ ΟΓΟ πξνο ην σκαηείν 

«ΓΗΑΕΧΜΑ», ύςνπο 24.800 επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.)  σο 

ρνξεγίαο γηα ην έξγν: «Καηαγξαθή ησλ πεξηβαιινληηθώλ θαη 

πνιηηηζηηθώλ κλεκείσλ πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηνπ 

απηνθηλεηόδξνκνπ “Ηόληα Οδόο” θαη ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ Π.Α.Θ.Δ. 

θαη ηελ ςεθηαθή απεηθόληζή ηνπο, ώζηε λα απνηειέζνπλ έλα είδνο 

«παλνξάκαηνο» - ςεθηαθνύ άηιαληα». 
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Ο πξφεδξνο ελεκέξσζε ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ φηη ε Δηαηξεία ΝΔΑ ΟΓΟ δηέζεζε 

πξνο ην σκαηείν «ΓΗΑΕΧΜΑ» ρνξεγία, χςνπο 24.800 επξψ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.), ε νπνία ζα δηαηεζεί γηα ην έξγν: «Καηαγξαθή ησλ 

πεξηβαιινληηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ κλεκείσλ πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηνπ 

απηνθηλεηόδξνκνπ “Ηόληα Οδόο” θαη ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ Π.Α.Θ.Δ. θαη ηελ ςεθηαθή 

απεηθόληζή ηνπο, ώζηε λα απνηειέζνπλ έλα είδνο «παλνξάκαηνο» - ςεθηαθνύ άηιαληα». 

 

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

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ επραξίζηεζαλ ζεξκά ηελ Δηαηξεία «ΝΔΑ ΟΓΟ», γηα ηε 

ζπκβνιή ηεο ζηελ ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

εθπφλεζε ηνπ έξγνπ «Καηαγξαθή ησλ πεξηβαιινληηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ κλεκείσλ 

πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ “Ηόληα Οδόο” θαη ηνπ 

απηνθηλεηόδξνκνπ Π.Α.Θ.Δ. θαη ηελ ςεθηαθή απεηθόληζή ηνπο, ώζηε λα απνηειέζνπλ 

έλα είδνο «παλνξάκαηνο» - ςεθηαθνύ άηιαληα». 

 

Σέινο, ηα κέιε εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ απνδνρή ηεο παξαπάλσ ρνξεγίαο. 

 

 

13. Απνδνρή ηεο δσξεάο ηεο Αζηηθήο Με Κεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο 

Πνιηηηζηηθνύ θαη Κνηλσθεινύο Έξγνπ «ΑΗΓΔΑ», ύςνπο 10.000 

επξώ, γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Crowd Funding ηνπ 

αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Καζζώπεο, θαζώο θαη γηα ηελ εθπόλεζε 

κειέηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ κλεκείνπ. 

 

Ο θνο ηαχξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ε Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία 

Πνιηηηζηηθνχ θαη Κνηλσθεινχο Έξγνπ «ΑΗΓΔΑ», δηαρεηξηζηήο ηεο νπνίαο είλαη ν θ. 

Αζαλάζηνο Μαξηίλνο,  δηέζεζε πξνο ην σκαηείν «ΓΗΑΕΧΜΑ», δσξεά χςνπο 10.000 

επξψ, γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Crowd Funding ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο 

Καζζψπεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ 

κλεκείνπ.  

 

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

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ επραξίζηεζαλ ζεξκά ηελ Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή 

Δηαηξεία Πνιηηηζηηθνχ θαη Κνηλσθεινχο Έξγνπ «ΑΗΓΔΑ», γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ 

ελίζρπζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Crowd Funding ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Καζζψπεο θαη ηεο 

εθπφλεζεο ηεο κειέηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ κλεκείνπ. 

 

Σέινο, ηα κέιε εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ απνδνρή ηεο παξαπάλσ δσξεάο. 
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14. Απνδνρή ηεο ρνξεγίαο ηεο Δηαηξείαο ΝΔΑ ΟΓΟ πξνο ην σκαηείν 

«ΓΗΑΕΧΜΑ», ύςνπο 12.400 επξώ, σο ρνξεγίαο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο 

κειέηεο «Οξγάλσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ηεο Ζπείξνπ 

ζηελ Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή ζηα Αξραία Θέαηξα ηεο Ζπείξνπ». 

 

Ο πξφεδξνο ελεκέξσζε ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ φηη ε Δηαηξεία ΝΔΑ ΟΓΟ δηέζεζε 

πξνο ην σκαηείν «ΓΗΑΕΧΜΑ» ρνξεγία, χςνπο 12.400 επξψ, γηα ηελ εθπφλεζε ηεο 

κειέηεο «Οξγάλσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ηεο Ζπείξνπ ζηελ Πνιηηηζηηθή 

Γηαδξνκή ζηα Αξραία Θέαηξα ηεο Ζπείξνπ». 

 

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

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ επραξίζηεζαλ ζεξκά ηελ Δηαηξεία «ΝΔΑ ΟΓΟ», γηα ηε 

ζπκβνιή ηεο ζηελ ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

εθπφλεζε ηεο κειέηεο «Οξγάλσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ηεο Ζπείξνπ 

ζηελ Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή ζηα Αξραία Θέαηξα ηεο Ζπείξνπ». 

 

Σέινο, ηα κέιε εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ απνδνρή ηεο παξαπάλσ ρνξεγίαο. 

 

 

15. Απνδνρή ηεο ρνξεγίαο ηεο ΑΒ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ πξνο ην σκαηείν 

«ΓΗΑΕΧΜΑ», ύςνπο 5.000 επξώ, σο εηήζηαο ζπλδξνκήο Δηαηξηθνύ 

Μέινπο. 

 

Ο θνο ηαχξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ε Δηαηξεία ΑΒ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ, 

εηαηξηθφ κέινο ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ», αλαλέσζε ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ηεο γηα 

ην έηνο 2016. Ο θ. Μπέλνο αλέθεξε κάιηζηα φηη απφ κφλε ηεο ε Δηαηξεία απνθάζηζε 

ηελ αχμεζε ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εηήζηα ρνξεγία ηεο απφ 3.000 επξψ ζε 

5.000 επξψ. 

 

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

επξψ, ηεο Δηαηξείαο ΑΒ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ, σο εηήζηαο ζπλδξνκήο Δηαηξηθνχ 

Μέινπο γηα ην έηνο 2016. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ επραξίζηεζαλ ζεξκά ηελ Δηαηξεία γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ 

ελίζρπζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα πξνβεί ζε 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο. 
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16. Απνδνρή ηεο ρνξεγίαο ηεο Δηαηξείαο COSMOTE πξνο ην σκαηείν 

«ΓΗΑΕΧΜΑ», ύςνπο 30.750 επξώ, σο ρνξεγίαο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο 

κειέηεο «Φεθηαθή ηξαηεγηθή γηα ηνλ Πνιηηηζκό». 

 

Ο πξφεδξνο ελεκέξσζε ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ φηη ε Δηαηξεία COSMOTE δηέζεζε 

πξνο ην σκαηείν «ΓΗΑΕΧΜΑ» ρνξεγία, χςνπο 30.750 επξψ, γηα ηελ εθπφλεζε ηεο 

κειέηεο «Φεθηαθή ηξαηεγηθή γηα ηνλ Πνιηηηζκό». 

 

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

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ επραξίζηεζαλ ζεξκά ηελ Δηαηξεία COSMOTE γηα ηε 

ζπκβνιή ηεο ζηελ ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

εθπφλεζε ηεο κειέηεο «Φεθηαθή ηξαηεγηθή γηα ηνλ Πνιηηηζκό». 

 

Σέινο, ηα κέιε εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ απνδνρή ηεο παξαπάλσ ρνξεγίαο. 

 

 

17. Έγθξηζε Οηθνλνκηθνύ Απνινγηζκνύ έσο 31 Οθησβξίνπ 2016 (πλ. 7). 

 

Ο θ. Γηψξγνο Κνπξνππφο, ηακίαο ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ», εηζεγήζεθε ζηα κέιε 

ηελ έγθξηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη δηαρεηξηζηηθνχ απνινγηζκνχ ηνπ σκαηείνπ έσο ηελ 

31ε Οθηψβξε ηνπ 2016 (πλ. 7).  

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ελέθξηλαλ νκφθσλα ηνλ νηθνλνκηθφ θαη δηαρεηξηζηηθφ 

απνινγηζκφ έσο ηελ 31ε Οθηψβξε ηνπ 2016. 

 

 

18. Απνδνρή λέσλ κειώλ: 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηελ έγθξηζε ησλ 

αηηήζεσλ ησλ παξαθάησ θπζηθψλ πξνζψπσλ γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ΓΗΑΕΧΜΑ» 

σο ηαθηηθά θαη αξσγά κέιε: 

• θα Διέλε Βεινλάθε, ηξαπεδηθφ ζηέιερνο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

• θα Βιαράθε Δηξήλε, ςπρίαηξνο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

• θα Πέιιε Καςάιε, σο ηαθηηθφ κέινο. 

• θα Σεξςηρφξε Κνληαξγχξε, αζθνχκελε δηθεγφξνο, σο αξσγφ κέινο. 

• θνο Ησάλλεο Κνληδηάο, νδνληίαηξνο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

• θα Αιεμάλδξα Κνξδέιια, αξρηηέθησλ – κεραληθφο, σο αξσγφ κέινο. 

• θα Ναηάζα Κφξδνπ, πνιηηηθφο επηζηήκσλ, σο ηαθηηθφ κέινο. 

• θα Αξηάλλα Κνχξηαιε, Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Πειαηψλ Ληαληθήο, 

Business Banking  Δζληθήο Σξάπεδαο, σο ηαθηηθφ κέινο. 
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• θα Αλδξεάλλα Κνπθνχ, δαζθάια, σο ηαθηηθφ κέινο. 

• θα Διέλε Ληλάθε, κεραληθφο ρσξνηαμίαο θαη αλάπηπμεο, σο ηαθηηθφ 

κέινο. 

• θνο Γεκήηξηνο Μαθξπθψζηαο, ηδησηηθφο ππάιιεινο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

• θα Μειίλα Μσπζέσο,  θνηηήηξηα, σο αξσγφ κέινο. 

• θνο Αξηέκηνο Οηθνλφκνπ, εξεπλεηήο ζηνλ θιάδν ηεο Αξραηνκεηξίαο, σο 

ηαθηηθφ κέινο. 

• θνο Εαθείξεο Παλαγησηίδεο, ππάιιεινο πιεξνθνξηθήο, σο αξσγφ κέινο. 

• θνο Παζραιίδεο Γηψξγνο, ζπληαμηνχρνο αξρηηέθησλ, σο ηαθηηθφ κέινο. 

• θνο Πηλάηδεο Νηθφιανο, αξρηηέθησλ – κεραληθφο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

• θα Πξίθηε Μαξγαξίηα, θνηηήηξηα, σο αξσγφ κέινο. 

• θα Διέλε πλεζίνπ, εθπαηδεπηηθφο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

• θ. Γεψξγηνο Ν. σκαξάθεο, πνιηηηθφο – κεραληθφο, σο αξσγφ κέινο. 

• θα Βαζηιηθή Φηινκαλνπζάθε – θηαδαξέζε, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ ζπδήηεζε έθαλε νκφθσλα δεθηή ηελ εηζήγεζε 

ηνπ πξνέδξνπ. 

 

 

19. Άιια ζέκαηα πνπ ζα πξνηαζνύλ. 

 

1. πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ σκαηείνπ 

«ΓΗΑΕΧΜΑ» κε ηελ COSMOTE γηα ηελ παξαγσγή ληνθηκαληέξ. 

Έγθξηζε ησλ όξσλ ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο (πλ. 8). 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ», θ. ηαχξνο Μπέλνο, ελεκέξσζε ηα κέιε 

φηη, κεηά απφ αιιεπάιιειεο δηαβνπιεχζεηο κε ζηειέρε ηεο COSMOTE, θαηέιεμαλ 

ζηελ ηειηθή δηακφξθσζε ελφο ζρεδίνπ ζχκβαζεο γηα ηελ παξαγσγή ησλ ληνθηκαληέξ 

γηα ζπνπδαίεο πξνζσπηθφηεηεο ηεο αξραηνινγίαο θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο.  

 

Ο θ. Μπέλνο ππελζχκηζε ζηα κέιε φηη ε ζπλεξγαζία ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ» κε 

ην History Channel ηεο COSMOTE TV είρε ζπδεηεζεί θαη είρε γίλεη απνδεθηή θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζήο ηνπο πνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ 

2016. 

 

Ο θ. Μπέλνο αλέθεξε πεξίπνπ ηα εμήο: «Ζ ζεηξά ησλ παξαπάλσ ληνθηκαληέξ ζα 

πξνβάιιεη πεξαηηέξσ ην επηζηεκνληθό έξγν θνξπθαίσλ αξραηνιόγσλ θαη αξρηηεθηόλσλ 

– αλαζηεισηώλ, νη νπνίνη έρνπλ πξνζθέξεη πνιιά ζηα κλεκεία θαη ηελ επξύηεξε 

αλάδεημή ηνπο. Σα ληνθηκαληέξ απηά ζα απνηεινύλ έλα θόξν ηηκήο γηα ηνπο επηζηήκνλεο 

θαη κηα έκπξαθηε αλαγλώξηζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηνπ έξγνπ ηνπο. Παξάιιεια, ζα 

πξνβάιινπλ ζην επξύ θνηλό ηηο αζέαηεο πιεπξέο γλσζηώλ κλεκείσλ, αιιά θαη κλεκεία 

άγλσζηα κέρξη ζήκεξα. 

 

ε θάζε ληνθηκαληέξ ζα πξνβάιιεηαη ην επηζηεκνληθό έξγν ελόο πξσηαγσληζηή, κε ηνλ 

ίδην λα είλαη ν αθεγεηήο θαη ην θεληξηθό πξόζσπν ηεο ηαηλίαο. πλεπώο, νη ίδηνη νη 
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αθεγεηέο-πξσηαγσληζηέο ζα επηιέγνπλ θάζε θνξά ηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, ζηνπο 

νπνίνπο έρνπλ εξγαζηεί θαη απνηεινύλ ηελ παξαθαηαζήθε ηεο δηθήο ηνπο ζπλεηζθνξάο.  

 

Σν ζπληνληζκό ηνπ όινπ έξγνπ έρεη αλαιάβεη ν θ. Βαγγέιεο Δπζπκίνπ, ηαθηηθό κέινο 

ηνπ σκαηείνπ θαη ζθελνζέηεο. Σελ παξαγσγή ησλ ληνθηκαληέξ, κε ηίηιν 

«ΗΥΝΖΛΑΣΔ ΜΝΖΜΔΗΧΝ», ζα ρξεκαηνδνηήζεη ε Δηαηξεία COSMOTE».   

 

Ακέζσο κεηά, ν θ. Μπέλνο έζεζε ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ έλα 

πξνηεηλφκελν ζρέδην ζχκβαζεο πνπ πξέπεη λα ππνγξαθεί κεηαμχ ηεο COSMOTE, ηνπ 

σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ» θαη ηνπ θ. Βαγγέιε Δπζπκίνπ (πλ. 8) θαη εηζεγήζεθε ηελ 

ππνγξαθή ηεο. 

 

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

ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ελέθξηλαλ νκφθσλα ηε ελ ιφγσ ζπλεξγαζία ηνπ 

σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ» κε ηελ COSMOTE θαη απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Σέινο, εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα πξνβεί ζε φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

2. Πνξίζκαηα ηεο απηνςίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Αξραίν ζεάηξνπ 

Οξρνκελνύ Αξθαδίαο. 

 

Ο θ. Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε, φηη ζε ζπλέρεηα ηεο ππ’ αξ. 2 απφθαζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ» πνπ ειήθζε ζηε ζπλεδξίαζή 

ηνπ ζηηο 11 Οθησβξίνπ 2016, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ θ. Πέηξνπ Θέκειε, 

αληηπξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε απηνςία ζην 

αξραίν ζέαηξν Οξρνκελνχ Αξθαδίαο απφ ηνπο θ.θ. Βαζίιε Λακπξηλνπδάθε, γεληθφ 

γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ, Κσλζηαληίλν Μπνιέηε, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ηξαηή Παπιίδε, αξρηηέθηνλα-κεραληθφ πνπ εθπφλεζε ηε κειέηε 

απνθαηάζηαζεο ηνπ κλεκείνπ. 

 

Δλ ζπλερεία ν θ. Μπέλνο έδσζε ην ιφγν ζηνλ θ. Βαζίιε Λακπξηλνπδάθε, ν νπνίνο 

αλέθεξε πεξίπνπ ηα εμήο: 

 

«Σε Γεπηέξα 14 Ννεκβξίνπ 2016 νη θ.θ. Μπνιέηεο, Παπιίδεο θαη εγώ 

πξαγκαηνπνηήζακε κηα απηνςία ζην αξραίν ζέαηξν ηνπ Οξρνκελνύ Αξθαδίαο. ην 

κλεκείν καο πεξίκελε θαη ε θα Άλλα Καξαπαλαγηώηνπ, πξντζηακέλε ηεο Δθνξείαο 

Αξραηνηήησλ Αξθαδίαο. Μεηά από παξαηήξεζε θαη γόληκε ζπδήηεζε κε ηελ θα 

Καξαπαλαγηώηνπ θαη ηνλ θ. Παπιίδε θαηαιήμακε ζηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα: 

 

Α) ρεηηθά κε ηα θαηαθόξπθα κέησπα ησλ ζεηξώλ εδσιίσλ: 

1. Οη πεξηνρέο απηέο δείρλνπλ όηη ήηαλ ζπκπιεξσκέλεο κε εκβαισκαηηθνύο ιίζνπο 

ή πξνεμέρνληα ιαμεπκέλα ηκήκαηα ηνπ θπζηθνύ βξάρνπ. Πξνηάζεθε ζηνλ 

κειεηεηή λα παξνπζηάζεη ελαιιαθηηθέο ιύζεηο γηα ηα απνθαζηζηάκελα ηκήκαηα 

ησλ θεξθίδσλ, ζηηο νπνίεο ζα πξνβιέπεηαη ε πιήξσζε ησλ θελώλ αλάκεζα ζηα 
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θαηαθόξπθα ζηεξίγκαηα θαη ηνπο νξηδόληηνπο ιίζνπο πνπ δηακνξθώλνπλ ηα 

εδώιηα. 

2. ην λόηην άθξν ηνπ πεηάινπ ηνπ θνίινπ δηαπηζηώζεθε απόθιηζε ηεο γεσκεηξίαο 

ηνπ θνίινπ από παξαηνπνζεηεκέλνπο ιίζνπο. Πξνηάζεθε ζην κειεηεηή λα 

εμεξεπλεζεί δηα ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ ην θσηνγξαθηθό αξρείν ηνπ 

κλεκείνπ γηα λα δηαπηζησζεί κήπσο νη παξαηνπνζεηήζεηο απηέο  απνηεινύλ 

ηζηνξηθή θάζε ηνπ κλεκείνπ θαη απνθαιύθζεθαλ ζε απηή ηε κνξθή από ηνλ 

αλαζθαθέα ηνπ κλεκείνπ. ε πεξίπησζε πνπ νη παξαηνπνζεηήζεηο νθείινληαη 

ζε δηεπζεηήζεηο πιηθνύ ή ηκεκαηηθέο ππνζηεξίμεηο γαηώλ κεηά ηελ αλαζθαθή 

δόζεθε ε νδεγία ζην κειεηεηή λα δώζεη αλαζηεισηηθή ιύζε πνπ λα αθνινπζεί 

ηε γεσκεηξία ηνπ ζεάηξνπ κε απνκάθξπλζε ησλ παξαηνπνζεηεκέλσλ θαη ηελ 

ελδερόκελε ρξήζε λένπ πιηθνύ. 

3. ην βόξεην ηκήκα ηνπ θνίινπ δελ ζα πξνηαζνύλ αλαζπλζέζεηο ζεηξώλ, αθνύ 

εθεί εθθξεκεί ε αξραηνινγηθή έξεπλα. 

4. ηνλ αλαιεκκαηηθό ηνίρν ηνπ ζθεληθνύ νηθνδνκήκαηνο δε ζα γίλνπλ 

απνζπλαξκνινγήζεηο, αιιά ζα ηνπνζεηεζεί κηα ζπζηαδόκελε ζηξώζε λέσλ 

ιίζσλ σο «επηθάιπςε» γηα ηε ζπγθξάηεζε ησλ ρσκάησλ ηνπ παηώκαηνο ηνπ 

νηθνδνκήκαηνο». 

 

Αξρηθά ην ιφγν έιαβε ν θ. Πέηξνο Θέκειεο, ν νπνίνο ζπκθψλεζε κε ηα πνξίζκαηα 

ηεο απηνςίαο, ηα νπνία ραξαθηήξηζε σο αλακελφκελα, θαζψο κέρξη ζήκεξα δελ έρεη 

απνθαιπθζεί αξραίν ζέαηξν κε θελφ ζηελ ππνζεκειίσζε ησλ εδσιίσλ ηνπ. 

 

ην ζεκείν απηφ, ν θ. Λακπξηλνπδάθεο πξφζζεζε φηη απαηηείηαη πεξαηηέξσ 

αλαζθαθηθή δηεξεχλεζε ηνπ κλεκείνπ, ε νπνία εθηηκάηαη φηη ζα πινπνηεζεί εληφο ηνπ 

2017. ην ζεκείν απηφ ν θ. Λακπξηλνπδάθεο κεηέθεξε αίηεκα ηεο Πξντζηακέλεο ηεο 

Δθνξείαο Αξραηνηήησλ, θ. Άλλαο Καξαπαλαγηψηνπ πξνο ην σκαηείν λα ζπκβάιεη 

ζηελ εμεχξεζε ηεο απαηηνχκελεο ρξεκαηνδφηεζεο.  

 

Ο θ. Μπέλνο, ζε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, πξφηεηλε ζηα κέιε λα πξνβεί ην σκαηείν 

«ΓΗΑΕΧΜΑ» ζηελ εμεχξεζε ηνπ πνζνχ ησλ 10.000 επξψ εληφο ηνπ 2017, ην νπνίν 

ζα δηαηεζεί γηα ηελ αλαζθαθή ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ηνπ Οξρνκελνχ Αξθαδίαο. 

 

Σέινο, ηα κέιε κεηά απφ ζπδήηεζε ζπκθψλεζαλ νκφθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. 

Μπέλνπ γηα ηελ εμεχξεζε απφ ην σκαηείν «ΓΗΑΕΧΜΑ» ηνπ πνζνχ ησλ 10.000 

επξψ. 

 

 

3. Πξόηαζε ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ», θ. 

Παλαγηώηε Κνληνύ γηα επέθηαζε ηεο δξάζεο ηνπ σκαηείνπ ζηελ 

Κύπξν (πλ. 9). 
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Ο θ. Βαζίιεο Λακπξηλνπδάθεο κεηέθεξε ηελ πξφηαζε ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο ηνπ 

σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ», θ. Παλαγηψηε Κνληνχ γηα επέθηαζε ηεο δξάζεο ηνπ 

σκαηείνπ ζηελ Κχπξν, φπσο θαίλεηαη ζηε ζπλεκκέλε επηζηνιή (πλ. 9). 

 

Ο θ. Λακπξηλνπδάθεο πξφζζεζε φηη ε πξφηαζε ηνπ θ. Κνληνχ ζπλίζηαηαη αξρηθά 

ζηελ έθδνζε ελφο βηβιίνπ γηα ηα αξραία ζέαηξα ηεο Κχπξνπ.  

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ζπκθψλεζαλ θαη’ αξρήλ κε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Παλαγηψηε 

Κνληνχ θαη εμνπζηνδφηεζαλ ηνπο θ.θ. Λακπξηλνπδάθε θαη Κνληφ λα πξνβνχλ ζε φιεο 

ηηο απαξαίηεηεο επαθέο (Σκήκα Αξραηνηήησλ ηνπ Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ, 

Δπηθνηλσληψλ θαη Έξγσλ ηεο Κχπξνπ, πηζαλνχο ζπγγξαθείο ηεο έθδνζεο), 

πξνθεηκέλνπ λα εηνηκάζνπλ κηα πην νινθιεξσκέλε πξφηαζε. 

 

 

 

Ο πξφεδξνο Ο γεληθφο γξακκαηέαο 

 

  

  

  

  

ηαχξνο Μπέλνο Βαζίιεο Λακπξηλνπδάθεο 
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Δπηζπλαπηόκελν 1
ν 
: 

 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ 4
ε
 ΤΝΑΝΣΖΖ ΧΜΑΣΔΗΟΤ «ΓΗΑΕΧΜΑ» 

 

 

 

 

 

RE: ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ 4
ε
 ΤΝΑΝΣΖΖ ΧΜΑΣΔΗΟΤ «ΓΗΑΕΧΜΑ»  

IN 21/04/2017  -  OUT 23/04/2017  

 

Αγαπεηέ θύξηε Μπέλν, 

Σν Hotel Spa Montana αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ Luxury Hotels, ρηηζκέλν ζε 

απφζηαζε 1.500 κέηξσλ απφ ην Καξπελήζη θαη ζε πςφκεηξν 1.250 κέηξσλ πάλσ ζε 

κία φκνξθε πιαγηά κέζα ζηα έιαηα, κε καγεπηηθή ζέα, πνπ δχλαηαη λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο απαηηήζεηο ζαο. 

 

Γηαζέηεη 108 δσκάηηα ζε θαηεγνξίεο classic – superior θαη maisonettes 4 αηφκσλ.  

18 ζνπίηεο ζε θαηεγνξίεο Junior θαη Loft κε Jacuzzi, Senior θαη Executive 2 έσο 4 

αηφκσλ κε ηδάθη θαη Jacuzzi, θαζψο θαη ηελ Presidential Suite 2 έσο 4 αηφκσλ.  

  

Όια ηα δσκάηηα θαη ζνπίηεο δηαζέηνπλ θιηκαηηζκφ/ζέξκαλζε, έγρξσκε ηειεφξαζε, 

internet, mini bar, ρξεκαηνθηβψηην, ηειέθσλν ζην ρψξν ηνπ δσκαηίνπ θαη ζην 

κπάλην,  ζηεγλσηήξα καιιηψλ θαη ηελ αλακελφκελε πνιπηέιεηα μελνδνρείνπ 5 

αζηέξσλ. 

 

To Hotel Spa Montana, πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο δηαρείξηζεο, ηεο πγηεηλήο θαη ηεο 

πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9002 θαη HACCP. 

 

Δπίζεο δηαζέηεη: 

 Σξεηο αίζνπζεο εζηηαηνξίνπ, πηάλν κπαξ, ζλαθ κπαξ, ζαιφλη κε 

θαπληζηψλ, ηξία ζαιφληα, ηα νπνία δηαζέηνπλ ηδάθη. 

 Health Spa Center 

 Fitness Center 

DATE: 18 Ηαλνπαξίνπ 2017 TIME: 2:04 ΠΜ/ΜΜ 

TO: ΧΜΑΣΔΗΟ «ΓΗΑΕΧΜΑ»  

PHONE: 

210-8254256 

ATT: ΜΠΔΝΟ ΣΑΤΡΟ E-MAIL: benos@otenet.gr 

   FROM: ΠΛΑΣΖ ΣΑΘΖ PHONE: 2237080400-3 

  FAX: 2237080409 

Http: www.montana.gr  Pages: 6 

http://www.montana.gr/
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 Δμνπιηζκέλεο αίζνπζεο ζεκηλαξίσλ θαη πιήξσο εμνπιηζκέλν ζπλεδξηαθφ 

θέληξν (κε ηνλ απαξαίηεην νπηηθναθνπζηηθφ εμνπιηζκφ), γηα ηελ άξηηα 

νξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη ζπλεδξίσλ πνπ μερσξίδνπλ, ρσξεηηθφηεηαο 

απφ 20 έσο 700 αηφκσλ 

 Αίζνπζα Γεμηψζεσλ 

 Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πηζίλα 

 Αίζνπζεο κπηιηάξδνπ, πηλγθ πνλγθ, παηδηθή ραξά 

 Κιεηζηφ  πάξθηλγθ 150  απηνθηλήησλ κε εζσηεξηθφ αλειθπζηήξα πξνο 

φινπο ηνπο νξφθνπο. 

 Πιήξσο εμνπιηζκέλν επαγγεικαηηθφ αζιεηηθφ θέληξν.  

 

ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΔ ΠΑΡΟΥΔ 

 20% εθπησηηθή θάξηα γηα ην Saloon Park κε πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο γηα 

ηνπο κηθξνχο θίινπο 

 Αίζνπζα επηηξαπέδησλ παηρληδηψλ 

 Παηδηθή ραξά, παηδφηνπνο  

 Διηθνδξφκην 

 

HEALTH & SPA CENTER 

αο ελεκεξψλνπκε φηη ζην μελνδνρείν καο ιεηηνπξγεί Health & Spa Centre. 

 

ΓΧΡΔΑΝ ΠΑΡΟΥΔ 

                   αο πιεξνθνξνχκε επίζεο φηη ην μελνδνρείν καο δηαζέηεη θαη ηηο 

παξαθάησ παξνρέο, νη νπνίεο ζα ζαο δηαηεζνχλ ρσξίο ρξέσζε. 

 

1. ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΘΔΡΜΑΗΝΟΜΔΝΖ ΠΗΗΝΑ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο 

παξαθάησ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ: 

 χζηεκα JET (Τδξνκαζάδ) 

 Νεξνθνπξηίλα 

 χζηεκα αληηζηξφθνπ θνιχκβεζεο. 

 

2.ΑΗΘΟΤΑ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟΤ. 

 

3.ΑΗΘΟΤΔ ΜΠΗΛΗΑΡΓΟΤ, ΠΗΝΓΚ ΠΟΝΓΚ. 

 

4.ΚΛΔΗΣΟ ΠΑΡΚΗΝΓΚ 150 ΘΔΔΧΝ ΜΔ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 

ΠΡΟ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΟΡΟΦΟΤ.  

 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ - 

ΔΚΓΡΟΜΔ 

 

1. Μνλή Πξνπζνύ (Ηεξά κνλή Παλαγίαο Πξνπζηώηηζζαο) 

Άζθαιηνο 33 ρικ απφ ην Καξπελήζη. 
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Μαγεπηηθή δηαδξνκή φπνπ θαλείο ζπλαληά ηε ζέζε  «θιεηδί», ηα «παηήκαηα ηεο 

Παλαγίαο» θαζψο θαη ηελ ηνπνζεζία «ζπίηη ηνπ πνηακνχ». Πέξημ ηνπ Πξνπζνχ 

ππάξρνπλ κηθξά φκνξθα ρσξηνπδάθηα φπσο ν Σφξλνο, ε Καζηαληά, ν Αζπξφππξγνο, 

ηα Βεισηά θιπ, φπνπ κπνξεί ν επηζθέπηεο λα θάλεη πεδνπνξία ζηα ζεκαηνδνηεκέλα 

κνλνπάηηα ηνπ Σφξλνπ, λα αλαθαιχςεη ην κνλνπάηη ζην θαξάγγη ηεο  Μαχξεο 

ζπειηάο πνπ φπσο ιέγεηε ήηαλ ην καληείν πνπ επηζθέθηεθε ν Οδπζζέαο θαη 

πεξπάηεζε ηελ Via Feratta ζην ηζηνξηθφ κνλνπάηη. Να γεπηεί ληφπηα θξέαηα θαη 

ηζίπνπξα ζηα θαθελεία ηνπο. Γηα θαηαβάζεηο, canyoning ππάξρνπλ πνιιά θαξάγγηα 

ζηελ Καζηαληά θαη ζηνλ Πξφδξνκν. 

 

2. Μνλαζηήξη Σαηάξλαο  

Άζθαιηνο δηαδξνκή 70 ρικ πεξίπνπ  απφ ην Καξπελήζη. 

Γηα ην κνλαζηήξη  Σαηάξλαο αθνινπζνχκε ηε δηαδξνκή πξνο Αγξίλην, Μπαγαζάθη, 

Γέθπξα Μέγδνβα… Τπάξρνπλ δχν δηαδξνκέο ζηελ δηαζηαχξσζε Βίληαλεο: α) 

ζηξίβνπκε πξνο Βίληαλε- Κεξαζνρψξη–Κξέληε-Κξπνλέξη–Σαηάξλα ή β) ζπλερίδνπκε 

πξνο Αγξίλην–Αλαηνιηθή Φξαγθίζηα- Κξπνλέξη–Σαηάξλα. Όπνηα θαη λα είλαη ε 

επηινγή ζαο, ε δηαδξνκή θαη ηα ρσξηά πνπ ζα ζπλαληήζεηε είλαη ππέξνρα. 

 

3. Φνπξλά-Αγ.Σξηάδα 

Μέρξη Φνπξλά 40ρικ άζθαιηνο. 

Γξαθηθφ θαη φκνξθν ρσξηφ. Με βάζε ηα Φνπξλά κπνξεί ν επηζθέπηεο λα βξεζεί ζηε 

Βξάρα κε ην κνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο. Δπίζεο κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηελ 

ελαιιαθηηθή δηαδξνκή πξνο ηέλσκα-Γνκηαλνί-Αγία Σξηάδα-Φνπξλά. Γηαδξνκή 

κέζα ζηα έιαηα, ηα πιαηάληα θαη ηηο Καζηαληέο. Μπνξεί λα γεπηεί ληφπηεο ιηρνπδηέο 

θαη ηζίπνπξν ζηα θαθελεία πνπ ππάξρνπλ ζε φια ηα ρσξηά θαη ληφπηα θξέαηα ζηελ 

Αγία Σξηάδα θαη ηα Φνπξλά φπσο επίζεο θαη Πέζηξνθα. 

 

4. Κξίθειν- Γνκλίζηα 

Γηαδξνκή 40 ρικ πεξίπνπ απφ ην Καξπελήζη. 

Γηαζρίδεη ην βνπλφ, κε παξάθακςε ζπλαληάκε ηα Κνθθάιηα, ην κλεκείν ησλ 

Γαιαηψλ (πξνο ην Κξίθειν). Απφ εδψ ε δηαδξνκή γηα ην Παληαβξέρεη, απφ ηνλ Μάην 

έσο ηνλ Οθηψβξην. Δπίζεο κπνξεί θαλείο λα επηζθεθηεί ην κνπζείν εζληθήο 

αληίζηαζεο ζηε Γνκλίζηα. 

 

5. Γξαλίηζα- Ραπηόπνπιν 

Μεγάιε δηαδξνκή 90ρικ πεξίπνπ απφ ην Καξπελήζη κε παλνξακηθή ζέα ησλ Γπηηθψλ 

Αγξάθσλ, κε ηα βνπλά Φηέξε θαη Ληάθνπξα. Γέθπξα Σέκπιαο ζηα Σνπφιηαλα, θαλφ 

ζηε ιίκλε Κξεκαζηψλ απφ ηε ηβίζηα κε επίζθεςε ζην λεζάθη κε ην Κάζηξν Σφθα 

θαη ζηα ζηελά Αρειψνπ. Δπίζεο ην θππαξίζζη ηνπ παηξφο Κνζκά Αηησινχ ζηελ 

Πξαζηά. 

 

6.  Μειηά-ειιά- Φηδάθηα 

Γηαδξνκή 45 ρικ πεξίπνπ. 
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Γξφκνο πξνο Αγξίλην θαη ζην Μπαγαζάθη ζηξίβνπκε αξηζηεξά. Γξαθηθά 

παξαδνζηαθά ρσξηά, κε παλνξακηθή ζέα πξνο ηελ ιίκλε Κξεκαζηψλ ζηε ζέζε 

«Καξανχιη». 

 

 

7. Άγξαθα 

Άζθαιηνο κέρξη Βαξβαξηάδα 50 ρικ θαη κεηά 30 ρικ πεξίπνπ βαηφο ρσκαηφδξνκνο. 

Τπέξνρα γξαθηθά ρσξηά Σξνβάην-Βξαγγηαλά-Δπηληαλά-Μνλαζηεξάθη-Μάξαζνο (κε 

ηνλ Άγην Σαμηάξρε). Πνηάκηα, άγξηα βνπλά κε πξνζνρή ηνπο δχζθνινπο ρεηκεξηλνχο 

κήλεο. Αμίδεη ε πεδνπνξία ζην θαξάγγη Αζπξνξέκαηνο ζηα Δπηληαλά κε ππέξνρε ζέα 

ηελ Ηεξά κνλή Παλαγίαο ηάλαο. Αμίδεη ν επηζθέπηεο πνπ ηαμηδεχεη ζε απηή ηελ 

δηαδξνκή λα επηζθεθηεί ην γεθχξη ηεο Βίληαλεο, ην κνπζείν εζληθήο αληίζηαζεο ζηελ 

παιηά Βίληαλε, ην γεθχξη ηνπ Μαλψιε ζην Κξπνλέξη θαη ην θάζηξν  ζηελ Σζνχθα. 

Σελ λεξνηξηβή θαη ηνλ παιηφ λεξφκπιν ζηελ Αλαηνιηθή Φξαγθίζηα.  

 

8. Μηθξό- Μεγάιν ρσξηό 

Γηαδξνκή 8 ρικ απφ ην Καξπελήζη. 

Βνπηχξν-Κνξπζράδεο-δηαζηάπξσζε δεμηά γηα Μηθξφ Υσξηφ, αξηζηεξά γηα Μεγάιν 

Υσξηφ. 

 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΖ ΦΤΖ 

 

CANOE- KAYAK   ΣH ΛΗΜΝΖ ΚΡΔΜΑΣΧΝ 

ΖΜΔΗΟ ΤΝΑΝΣΖΖ Γέθπξα Δπηζθνπήο – Καθελείν 

Παπαησάλλνπ ζην δξφκν Καξπελεζίνπ – 

Αγξηλίνπ, 62 ρικ. απφ Καξπελήζη (1.30 

ψξα). 

ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ Όιν ην ρξφλν 

ΒΑΘΜΟ ΓΤΚΟΛΗΑ 1
νπ 

Βαζκνχ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 2 ψξεο 

ΖΛΗΚΗΔ 4 εηψλ & άλσ 

ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Πιήξεο εμνπιηζκφο, έκπεηξνο νδεγφο  

ΣΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΥΔΣΔ ΜΑΕΗ 

Α 

Γεχηεξν δεπγάξη παπνχηζηα, εζψξνπρα ή 

καγηφ & πεηζέηα 

 

 

 

CANYONING ΒOΘΧΝΑ 

 

ΖΜΔΗΟ ΤΝΑΝΣΖΖ ην ρσξηφ Γαχξνο ζην δξφκν Καξπελεζίνπ-

Πξνπζνχ, 15ρικ απφ Καξπελήζη 

ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ Μάηνο - Οθηψβξηνο 

ΒΑΘΜΟ ΓΤΚΟΛΗΑ 3
νπ

 Βαζκνχ 
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ΤΦΟ ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΧΝ 6- 30 κέηξα 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 4 ψξεο αλαιφγσο ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ 

ΖΛΗΚΗΔ 14 εηψλ & άλσ 

ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Πιήξεο εμνπιηζκφο canyoning, έκπεηξνο  

ζπλνδφο νδεγφο βνπλνχ 

ΣΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΥΔΣΔ ΜΑΕΗ 

Α 

Γεχηεξν δεπγάξη παπνχηζηα, εζψξνπρα ή        

καγηφ & πεηζέηα 

 

 

ΠΔΡΗΖΓΖΖ ΜΔ JEEP ΣΑ ΑΓΡΑΦΑ 

Κωδηθόο : Jeep Safari & trekking ζηα Αγξαθα 

Υαξαθηεξηζηηθά : Μνλνήκεξε εθδξνκή πνπ ζπλδπάδεη πεδνπνξία & jeep 

safari. Δπηζθεπηόκαζηε ηελ Σξύπα ηνπ Αγξαθηώηε 

(πεδνπνξία), ηελ Η.Μ ηάλαο, ηνλ Αγ.Νηθόιαν, ην 

πδξνλνκείν θαη ην ρωξηό Αγξαθα. Πεξλάκε από ηνπο 

ζπλνηθηζκνύο Βαξβαξηάδα, Κωλζηαληίλα, Καξβαζαξα. 

ηακαηάκε γηα θαγεηό  ζηα Αγξαθα θαη γηα θαθέ. H 

πεδνπνξία δηαξθεί 1 ώξα πεξίπνπ.   

Γηάξθεηα : 6 ώξεο (1 πεδνπνξία) (4 πεξηήγεζε)  

Ζιηθίεο : Από 6 εηώλ θαη άλω. 

Ραληεβνύ : εκείν ζπλάληεζεο: ηνλ μελώλα δηακνλή ζαο 

Πεξηιακβάλνληαη : Σνπηθέο κεηαθηλήζεηο από θαη πξνο ηνλ ηόπν δηακνλή 

ζαο, νδεγόο- ζπλνδόο.  

Δμνπιηζκόο : Mηθξό ζαθθίδην, παγνύξη, θαπέιν, αδηάβξνρν.. 

                                   

 

RAFTING ΣΟΝ TAYΡΧΠΟ 

 

ΖΜΔΗΟ ΤΝΑΝΣΖΖ Υάλη Μέγδνβα ζηελ εζληθή νδφ Καξπελεζίνπ-

Αγξηλίνπ, 24ρικ απφ ην Καξπελήζη 

ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ Οθηψβξηνο- Μάηνο 

ΒΑΘΜΟ ΓΤΚΟΛΗΑ 2
νπ

 Βαζκνχ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΗΑΓΡΟΜΖ 2 ψξεο (10ρικ) 

ΖΛΗΚΗΔ 8 εηψλ & άλσ 

ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ 

ΤΠΖΡΔΗΔ 

Πιήξεο εμνπιηζκφο rafting, έκπεηξνο νδεγφο 

βάξθαο, ζάληνπηηο, ρπκφο, θαθέο, αζθάιηζε 

ΣΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΥΔΣΔ ΜΑΕΗ 

Α 

Γεχηεξν δεπγάξη παπνχηζηα, εζψξνπρα ή 

καγηφ & πεηζέηα 

         

 

VIA FERRATA ΣΖΝ ΜΑΤΡΖ ΠΖΛΗΑ 

 Πξόθεηηαη γηα κηα ηδηαίηεξε δξαζηεξηόηεηα, δηόηη δελ ππάξρεη ζε άιιν κέξνο ηεο 

Διιάδαο. 
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Φηάλνληαο πεδνπνξψληαο, ζηελ Μαχξε πειηά, αθήλνπκε ην κνλνπάηη θαη 

ζπλερίδνπκε κέζα ζην θαξάγγη απφ κνλνπάηη πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί πάλσ ζηνλ 

βξάρν  

(Via Ferrata ). Ζ δηαδξνκή ζθαξθαιψλεη ζε θάζεηνπο βξάρνπο δίπια ζε ππέξνρνπο 

θαηαξξάθηεο. Αθνχ ηειεηψζεη ε Via Ferrata, κπνξνχκε λα επηζηξέςνπκε απφ ηελ ίδηα 

δηαδξνκή ή λα αθνινπζήζνπκε κνλνπάηη ην νπνίν θαηαιήγεη εθεί πνπ έρνπκε 

μεθηλήζεη. 

 

ΖΜΔΗΟ ΤΝΑΝΣΖΖ Σν πάξθηλγθ, ζην Μνλαζηήξη Πξνπζνχ 

ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ Όιν ην ρξφλν 

ΒΑΘΜΟ ΓΤΚΟΛΗΑ 2
νπ

 Βαζκνχ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΗΑΓΡΟΜΖ 2-3 ψξεο  

ΖΛΗΚΗΔ 10 εηψλ & άλσ 

ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ 

ΤΠΖΡΔΗΔ 

Έκπεηξνο ζπλνδφο, απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο 

ΣΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΥΔΣΔ ΜΑΕΗ 

Α 

Γεχηεξν δεπγάξη παπνχηζηα, εζψξνπρα ή 

καγηφ & πεηζέηα ( κφλν ηνπο ρεηκεξηλνχο 

κήλεο) 

 

 

ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΟ ΠΑΝΣΑ ΒΡΔΥΔΗ  

 

ΖΜΔΗΟ ΤΝΑΝΣΖΖ ην Μεγάιν Υσξηφ ζην δξφκν Καξπελεζίνπ-

Πξνπζνχ, 15ρικ απφ ην Καξπελήζη 

ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ Ηνχληνο - επηέκβξηνο 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΔΕΟΠΟΡΗΑ 1 ψξα 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ 2.30 ψξεο 

ΖΛΗΚΗΔ 6 εηψλ & άλσ 

ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Έκπεηξν νδεγφ, φρεκα 4ρ4, ζάληνπηηο, ρπκφ 

ΣΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΥΔΣΔ ΜΑΕΗ 

Α 

Γεχηεξν δεπγάξη παπνχηζηα, δεχηεξα 

εζψξνπρα ή καγηφ & πεηζέηα 

                 

ΠΔΕΟΠΟΡΗΑ ΣΖΝ ΜΑΤΡΖ ΠΖΛΗΑ 

 

Δπηζθεπηφκελνη ην κνλαζηήξη αθνινπζνχκε κηα ζαπκάζηα δηαδξνκή θαηαιήγνληαο 

ζην φκνξθν θαξάγγη ηεο Μαύξεο πειηάο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαδξνκήο ηα φκνξθα γεθπξάθηα νη ππέξνρνη θαηαξξάθηεο θαη 

ηα πνιιά λεξά. ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο επηζθεπηφκαζηε ην Αιιαληνπνηείν ηνπ 

ηξεκκέλνπ θαη δνθηκάδνπκε ηνπηθά πξντφληα ηνπ θαη ην ππέξνρν πξνζνχην.  

 

ΖΜΔΗΟ ΤΝΑΝΣΖΖ Σν πάξθηλγθ, ζην Μνλαζηήξη Πξνπζνχ 

ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ Όιν ην ρξφλν 

ΒΑΘΜΟ ΓΤΚΟΛΗΑ 2
νπ

 Βαζκνχ 
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ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΗΑΓΡΟΜΖ 2 ψξεο  

ΖΛΗΚΗΔ 8 εηψλ & άλσ 

ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ 

ΤΠΖΡΔΗΔ 

Έκπεηξνο ζπλνδφο  

ΣΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΥΔΣΔ ΜΑΕΗ 

Α 

Γεχηεξν δεπγάξη παπνχηζηα, εζψξνπρα ή 

καγηφ & πεηζέηα 

                          

Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ε ζπλέρεηα ηνπ απφ 03/11/2016 e-mail ζαο, ζα ζέιακε λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ην 

ελδηαθέξνλ ζαο πξνο ην μελνδνρείν καο θαη λα ζαο ελεκεξψζνπκε γηα ηελ 

δηαζεζηκφηεηα ησλ 120 δσκαηίσλ πνπ ζα ρξεηαζηείηε κε άθημε ηελ Παξαζθεπή 

21/04/2017 θαη αλαρώξεζε ηελ Κπξηαθή 23/04/2017 (2 δηαλπθηεξεύζεηο) κε ηελ 

αθφινπζε  εηδηθή  ηηκή  δσκαηίνπ αλά δηαλπθηέξεπζε: 

 

Ζ/Β 
ΔΗΓΗΚΖ  

ΣΗΜΖ ΓΧΜΑΣΗΟΤ  

ΜΟΝΟΚΛΗΝΟ 70,00€ 

ΓΗΚΛΗΝΟ 90,00€ 

ΟΤΨΣΑ 120,00€ 

 

ΖΜΔΗΧΖ: ηηο ζνπίηεο κπνξνχλ λα θηινμελεζνχλ 2, 3 ή 4 άηνκα θαη ε ρξέσζε 

ζα είλαη ίδηα αλεμαξηήησο ησλ αξηζκφ αηφκσλ πνπ ζα δηακείλνπλ ζ απηέο. 

 

 Ζ  παξαπάλσ ηηκή δσκαηίνπ πεξηιακβάλεη ην πξσηλφ American Buffet,ην Γείπλν,  

θαη  φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο θφξνπο. 

 

ΑΗΘΟΤΔ  ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ  

Θα ζέιακε δε λα ζαο ελεκεξψζνπκε πσο γηα ηελ πξνηίκεζήο ζαο πνπ δείμαηε γηα ην 

μελνδνρείν καο, πσο ζα ζαο δηαζέζνπκε φινπο ηνπο ζπλεδξηαθνχο ρψξνπο ηνπ 

μελνδνρείνπ καο εληειώο δσξεάλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 4
εο 

ζπλάληεζεο ηνπ ζσκαηείνπ 

“δηάδσκα”. 

 

Δπίζεο ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξψζνπκε πσο αλ επηζπκείηε λα έρεηε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εθδήισζήο ζαο θάπνην coffee break ή θάπνην light lance, κπνχκε λα ζαο ην 

δηαζέζνπκε ζε πνιχ νηθνλνκηθή ηηκή. 

 

 

 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΚΤΡΧΔΧΝ 

ε πεξίπησζε αθχξσζεο επηβεβαησκέλεο θξάηεζεο ην μελνδνρείν Montana Spa 

Hotel αθνινπζεί ηελ παξαθάησ πνιηηηθή: 
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 20-15 εκέξεο, πξηλ ηελ άθημε ηνπ γθξνππ, αθπξσηηθά 50% ηεο δηακνλήο  

 14-7 εκέξεο,  πξηλ ηελ άθημε ηνπ γθξνππ, αθπξσηηθά 75% ηεο δηακνλήο θαη 

 6-1 εκέξεο, πξηλ ηελ άθημε ηνπ γθξνππ, αθπξσηηθά 100% ηεο δηακνλήο. 

 

Παξαθαινύκε όπσο καο ελεκεξώζεηε γηα ηελ πνξεία ηεο δήηεζεο έσο  30  Ννεκβξίνπ  

ώζηε λα πξνβνύκε ζε θξάηεζε δσκαηίσλ. 

 

αο επραξηζηνύκε γηα ην ελδηαθέξνλ θαη παξακέλνπκε ζηελ δηάζεζή ζαο γηα 

νηηδήπνηε ρξεηαζηείηε . 

 

 

Με  εθηίκεζε, 

ηάζεο Πιαηήο  

Manager Director 
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Δπηζπλαπηόκελν 2
ν
: 

 

 

 

ΤΜΒΑΖ 

 

ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ: 

 «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΥΑΗΟΤ ΣΑΓΗΟΤ 

ΝΗΚΟΠΟΛΖ» 

 

 

 

 

ΔΡΓΟΓΟΣΖ : ΧΜΑΣΔΗΟ  «ΓΗΑΕΧΜΑ» 

 
 

ΜΔΛΔΣΖΣΔ : 

 

 

ΛΔΟΝΣΑΡΖ ΛΔΧΝΗΓΑ,  

ΣΑΜΟΤ ΗΟΤΛΗΑ, 

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΔ - ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ MSc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΖΝΑ, ….   2016 
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ΤΜΒΑΖ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ: 

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΥΑΗΟΤ ΣΑΓΗΟΤ 

ΝΗΚΟΠΟΛΖ» 

 

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

….. απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ», 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 Μπνπκπνπιίλαο 30, Σ.Κ. 106 82, θάηνρνο Α.Φ.Μ. 

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

λνκίκσο απφ ηνλ Πξφεδξν απηνχ ηαχξν Μπέλν, εθεμήο θαινχκελν 

«Δξγνδφηεο»,  

 αθ’ εηέξνπ ν θ. Λενληάξεο Λεσλίδαο, αξρηηέθηνλαο κεραληθφο, κε Α.Φ.Μ. 

….. πνπ ππάγεηαη ζηε Γ.Ο.Τ …… θαη έδξα ……. , επί ηεο νδνχ ….., αξ. .., 

Σ.Κ. ….., θαη ε θα Ηνπιία ηάκνπ, αξρηηέθηνλαο κεραληθφο, κε Α.Φ.Μ. ….. 

πνπ ππάγεηαη ζηε Γ.Ο.Τ …… θαη έδξα ……. , επί ηεο νδνχ ….., αξ. .., Σ.Κ. 

….., απνθαινχκελνη ζην εμήο «Μειεηεηήο», ζπλεθψλεζαλ θαη 

ζπλαπεδέρζεζαλ ηα αθφινπζα: 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε αλάζεζε ηεο κειέηεο απνθαηάζηαζεο θαη 

αλάδεημεο ηνπ Αξραίνπ ηαδίνπ Νηθφπνιεο.  

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ κλεκείνπ κε επηζηεκνληθφ 

θαη ηεθκεξησκέλν ηξφπν πξνθεηκέλνπ γηα ηελ δηαηχπσζε πξνηάζεσλ ζηελ επίιπζε 

ησλ βαζηθψλ πξνβιεκάησλ Α) παζνινγίαο, Β) δηαρείξηζεο θαη Γ) επηζθεςηκφηεηαο 

ηνπ κλεκείνπ.  

Α) Σα βαζηθά αίηηα ηεο εθηεηακέλεο παζνινγίαο πνπ παξνπζηάδεη ην ηάδην 

ηεο Νηθφπνιεο είλαη ε ζπζηεκαηηθή ιηζνιφγεζε αλά ηνπο αηψλεο θαη ε 

αλνκνηφκνξθε ζηαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ δφκεζεο 

πνπ πηνζεηήζεθαλ θαηά κήθνο ηεο θαηαζθεπήο, σο απφξξνηα ησλ δχν κεγάισλ 

νηθνδνκηθψλ θάζεσλ ηνπ κλεκείνπ. Σφζν ηα εθηεηακέλα θαηλφκελα ιηζνιφγεζεο, 
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φζν θαη νη ζεκαληηθέο θαηαπηψζεηο ηκεκάησλ ηεο αλσδνκήο, καθξνζθνπηθά 

δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε γηα ην αθξηβέο κέγεζνο θαη ηελ θιίζε ησλ πξαλψλ ηνπ. Απηφ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο έληνλεο επηρψζεηο ιφγσ ηεο ζπλερνχο εηζφδνπ νκβξίσλ πδάησλ 

ζην εζσηεξηθφ απφ δπζκάο, αιινηψλεη ην ζρήκα ηνπ θαη πξνθαιεί γεσκεηξηθή 

παξακφξθσζε ησλ αξρηθψλ ραξάμεσλ ηνπ.  

Β) Δπηπιένλ, ην κλεκείν εθάπηεηαη ζηα λνηηναλαηνιηθά φξηα ηνπ ζχγρξνλνπ 

νηθηζκνχ ηεο Νηθφπνιεο. Αλ θαη ε έθηαζε πνπ θαηαιακβάλεη ην ηάδην είλαη 

θπξηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ε κεγάιε θαηάηκεζε ηδηνθηεζηψλ 

πεξηκεηξηθά ηνπ ζπληζηά έσο ζήκεξα αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηζηεκνληθή 

έξεπλα ηνπ κλεκείνπ αιιά θαη ηελ ζπλνιηθφηεξε αλάδεημή ηνπ. Δπλντθφ παξακέλεη 

ην γεγνλφο φηη ζηα αγξνηεκάρηα πεξηκεηξηθά ηνπ, δελ έρνπλ αλεγεξζεί θηίζκαηα. Ζ 

γεηηλίαζε ηνπ κλεκείνπ κε ηνλ ζχγρξνλν νηθηζκφ δεκηνπξγεί κία ζρέζε 

αιιειεπίδξαζεο, ε νπνία πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ζηε ζχληαμε ησλ πξνηάζεσλ 

δηακφξθσζεο ησλ πξνζβάζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ κλεκείνπ.  

Γ) Σν δήηεκα ηεο αλάδεημεο νθείιεη αθφκε λα ζπλππνινγίζεη ηνλ ηδηαίηεξν 

ζπκβνιηζκφ πνπ έθεξε ε αλέγεξζε ηνπ ηαδίνπ θαηά ηελ αξραηφηεηα, ηελ 

θεληξνβαξηθή ρσξνηαμηθά ζέζε ηνπ ζχκθσλα κε ην γεληθφηεξν εγθεθξηκέλν 

ζηξαηεγηθφ ζρέδην γηα ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο Νηθφπνιεο, ηελ θπζηθή θαη λνεηή 

ζχλδεζή ηνπ κε ην Θέαηξν θαζψο θαη ηε δπλακηθή πνπ αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηελ 

«πηινηηθή» επαλάρξήζή ηνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο θαιιηηερληθέο θαη αζιεηηθέο πνπ 

ζηεξίδεη ηδηαίηεξα ε ηνπηθή θνηλσλία.   

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ην εγρείξεκα απνθάιπςήο ηνπ απφ ηηο δηαρξνληθέο 

επηρψζεηο θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπ κε ζηφρν ηελ απφδνζή ηνπ ζην θνηλφ πξέπεη λα 

ππαθνχεη ζε έλα γεληθφ ζρέδην επεκβάζεσλ θαη απνρσκαηψζεσλ, έλα πιαίζην πνπ ζα 

θαζνξίδεη ην ζηξαηεγηθφ ζηφρν ησλ επεκβάζεσλ θαη ηε γεληθή κνξθή ηνπο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ επίιπζε επηκέξνπο ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο. 

 

Ζ αξρηηεθηνληθή κειέηε ζα θαζνξίζεη ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ε ζπληήξεζε ηνπ κλεκείνπ, ε αλάζρεζε ηεο δξάζεο θζνξνπνηψλ 

παξαγφλησλ θαη ε απφδνζή ηνπ ζην θνηλφ. 

ε απηήλ ζα πεξηιακβάλνληαη: 

1) Αξρηηεθηνληθή απνηχπσζε θαη ζρέδηα ηεθκεξίσζεο ηεο ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο (θάηνςε - ηνκέο - φςεηο) ζε θιίκαθεο θαηάιιειεο γηα ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ κλεκείνπ (1/50, 1/100) θαη ελνπνίεζε ησλ επηκέξνπο 

απνηππψζεσλ ζε εληαίν ππφβαζξν.  

2) Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ κλεκείνπ θαη ηεο επξχηεξεο κλεκεηαθήο 

ελφηεηαο ηνπ «ελ άιζεη πξναζηείνπ ζε θιίκαθεο θαηάιιειεο (1/100, 1/200). 

3)  Φσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε ηνπ κλεκείνπ κε ηε δεκηνπξγία νξγαλσκέλνπ 

θσηνγξαθηθνχ αξρείνπ. 
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4) Δθπφλεζε ζρεδίσλ παζνινγίαο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη αληίζηνηρε 

ηερληθή έθζεζε κε ηελ θαηαγξαθή ησλ θζνξνπνηψλ παξαγφλησλ θαη 

πξνδηαγξαθψλ γηα ηηο επεκβάζεηο.  

5) Σεθκεξίσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ θάζεσλ θαη ζηαηηθψλ 

κνληέισλ. 

6)  Βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ην κλεκείν θαη ηηο 

πξνεγνχκελεο έξεπλεο θαη επεκβάζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα. 

7)  Πξφηαζε ζπλνιηθήο αλάδεημεο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ κλεκείνπ, ε νπνία ζα 

πεξηιακβάλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ αλαζθαθηθψλ εξγαζηψλ, ηα 

απαηηνχκελα ζεκεία απνρσκαηψζεσλ, επέκβαζεο ζπληήξεζεο ηνηρνπνηηψλ, 

πξνηεηλφκελσλ αλαθηήζεσλ θαη δηακνξθψζεσλ κε ζηφρν ηελ 

αλαγλσζηκφηεηα ηνπ κλεκείνπ απφ ην επξχηεξν θνηλφ, δηακφξθσζε 

πξφζβαζεο, ζρεδηαγξάκκαηα θίλεζεο επηζθεπηψλ, ρψξνο θαη ηξφπνο 

ηνπνζέηεζεο αξρηηεθηνληθψλ κειψλ, ρψξνο ηνπνζέηεζεο αξραίνπ 

νηθνδνκηθνχ πιηθνχ θιπ. 

8)  Πξφηαζε γηα ηηο απαηηνχκελεο απαιινηξηψζεηο πεξηκεηξηθά ηνπ ηαδίνπ. 

9)  Πξφηαζε πξνζσξηλψλ κέηξσλ δηεπζέηεζεο νκβξίσλ. Με ην πέξαο ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο ζα 

απαηηεζεί νξηζηηθή κειέηε απνζηξάγγηζεο πδάησλ απφ ην κλεκείν. Σφηε 

θξίλεηαη πσο ζα είλαη εθηθηφ θαη αλαγθαίν λα πξνηαζνχλ κφληκα κέηξα 

πξνζηαζίαο ηνπ κλεκείνπ απφ ηα φκβξηα, φηαλ θαη ζα είλαη γλσζηέο νη 

αξραίεο ππνδνκέο απνζηξάγγηζεο, νη αξραίεο ζεκειηψζεηο θαη ην αξρηθφ 

επίπεδν ηνπ εδάθνπο. 

10) Αλαιπηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ 

ηεο κειέηεο.  

ΑΡΘΡΟ 3 ΥΡΟΝΟ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Ο ρξφλνο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο είλαη 8 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

Ζ κειέηε θαηαηίζεηαη ζην «ΓΗΑΕΧΜΑ». Ο Πξφεδξνο ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ», αθνχ 

θέξεη ηε κειέηε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηελ πξνσζεί γηα έγθξηζε ζηηο αξκφδηεο 

Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ (Γ.Α.Α.Μ, Γ.Η.Π.Κ.Α. θαη 

Δθνξεία Αξραηνηήησλ Πξεβέδεο) γηα ηελ θαηά λφκνλ έγθξηζε.  

 

Παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ απνπεξάησζεο ηεο κειέηεο πέξα απφ ηηο πξνζεζκίεο πνπ 

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

θαηά ηελ εθπφλεζή ηεο πξνθχςνπλ θαζπζηεξήζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζηελ 

απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ Μειεηεηή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Δξγνδφηε. Ζ αίηεζε 
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παξάηαζεο πξέπεη λα ππνβάιεηαη κέζα ζηε ζπκβαηηθή πξνζεζκία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζηαδίνπ εθπφλεζεο ηεο κειέηεο. 

 

Ο Μειεηεηήο ζα βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηελ Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ Πξεβέδεο θαη ηε Γ.Α.Α.Μ.  

ΑΡΘΡΟ 4 ΑΜΟΗΒΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

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

ησλ 30.000,00 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α). 

Ζ ακνηβή θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθψο ζε ηξεηο δφζεηο, σο αθνινχζσο: 

15% κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

50% κε ηελ ππνβνιή ηεο κειέηεο. 

35% κε ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο θαη αθνχ γίλνπλ νη ζπκπιεξψζεηο ή αιιαγέο πνπ ζα 

δεηεζνχλ πηζαλψο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & 

Αζιεηηζκνχ. 

ΑΡΘΡΟ 5 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Ο κειεηεηήο κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο κεηαβηβάδεη ζηνλ εξγνδφηε ρσξίο 

επηπιένλ ακνηβή φια ηα πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ην πλεπκαηηθφ 

ηνπ δηθαίσκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2121/1993.  

ΑΡΘΡΟ 6 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΜΔΛΔΣΖΣΟΤ 

Ο 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.  

 

Ο κειεηεηήο έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ ζηαδίνπ θαη 

ηνπ επξχηεξνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, ησλ δπζρεξεηψλ πξφζβαζεο, θαζψο θαη ηνπ 

ηδηαίηεξνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο πνπ δηέπεη ην ζηάδην θαη ηελ νπνηαδήπνηε επέκβαζε 

ζε απηφ. 
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Ο κειεηεηήο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο εθάζηνηε ππνδείμεηο ησλ 

νξγάλσλ ηεο αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο θαη λα πξνζαξκφδεη αλάινγα ηε κειέηε ηνπ. 

Δπίζεο, ν κειεηεηήο νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη, λα ελεκεξψλεηαη θαη λα ιακβάλεη ππ’ 

φςηλ ηνπ ην εγθεθξηκέλν ζρέδην δηαρείξηζεο γηα ηνλ επξχηεξν αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο 

Νηθφπνιεο. 

Ο κειεηεηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηνλ εξγνδφηε ηξία αληίηππα ηεο κειέηεο 

θαη ησλ ζρεδίσλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαζψο θαη ην ςεθηαθφ αξρείν ηεο θσηνγξαθηθήο 

ηεθκεξίσζεο. 

ΑΡΘΡΟ 7 ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζε θάζε πεξίπησζε παξαβάζεσο 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ κειεηεηή. ηελ πεξίπησζε απηή ν εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα 

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

ΑΡΘΡΟ 8 ΜΑΣΑΗΧΖ ΛΟΓΧ ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

ε πεξίπησζε επειεχζεσο εμαηξεηηθνχ κε πξνβιέςηκνπ θαη κε απνηξέςηκνπ 

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

ζπκβαιιφκελα κέξε ειεπζεξψλνληαη ακνηβαίσο απφ ηηο εθ ηεο ζπκβάζεσο 

απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

ΑΡΘΡΟ 9 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΔΧ 

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

ζπκπιήξσζε νπνηνπδήπνηε φξνπ απηήο απνδεηθλχεηαη κφλν εγγξάθσο 

απνθιεηνκέλνπ παληφο άιινπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ.  

ΑΡΘΡΟ 10 ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΠ.ΠΟ.Α. ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπλάπηεηαη πξνο φθεινο ηνπ Αξραίνπ ηαδίνπ ηεο Νηθφπνιεο 

θαη εληεχζελ ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο, ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο ππάγεηαη ε 

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

γίλεηαη θαηαλνεηφ ην ελδηαθέξνλ ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 

κειέηεο, θαζψο θαη απνδεθηφ απφ ακθφηεξα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε φηη ε κειέηε ζα 

παξαρσξεζεί ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ. 

ΑΡΘΡΟ 11 ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ – ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 
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Ζ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην θαη ην ππ’ αξηζκφλ άξζξν 15 ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ». 

Ο 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. 

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

δηαθνξάο θαηά ηφπνπ νξίδνληαη ηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. 

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

αλαγλψζζεθε απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο ππνγξάθεηαη απφ απηνχο ζε δχν αληίηππα 

απφ ηα νπνία έιαβε απφ έλα έθαζηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ: 

 

Γηα ην ΓΗΑΕΧΜΑ: 

 

Γηα ην κειεηεηή: 

Ο πξφεδξνο ηνπ ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ 

 ηαχξνο Μπέλνο 

 

1. Λεσλίδαο Λενληάξεο  

                        2. Ηνπιία ηάκνπ 
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Δπηζπλαπηόκελν 3ν: 

 

 

 

 

 

ΤΜΒΑΖ 

 

ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 

 ΓΗΑ ΣΟ ΑΡΥΑΗΟΤ ΣΑΓΗΟ ΣΖ ΝΗΚΟΠΟΛΖ 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΓΟΓΟΣΖ : ΧΜΑΣΔΗΟ  «ΓΗΑΕΧΜΑ» 

  

ΜΔΛΔΣΖΣΔ : 

 

 

ΔΓΑΦΟ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ ΑΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΖΝΑ, ….   2016 
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ΤΜΒΑΖ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ: 

ΓΗΑ ΣΟ  ΑΡΥΑΗΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ ΝΗΚΟΠΟΛΖ 

 

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

….. απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ», 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 Μπνπκπνπιίλαο 30, Σ.Κ. 106 82, θάηνρνο Α.Φ.Μ. 

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

λνκίκσο απφ ηνλ Πξφεδξν απηνχ ηαχξν Μπέλν, εθεμήο θαινχκελν 

«Δξγνδφηεο»,  

 αθ’ εηέξνπ ε εηαηξεία ΔΓΑΦΟ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ., κε 

Α.Φ.Μ. ….. πνπ ππάγεηαη ζηε Γ.Ο.Τ …… θαη έδξα ……. , επί ηεο νδνχ ….., 

αξ. .., Σ.Κ. ….., πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ θ. Γεψξγην Νηνπληά, 

απνθαινχκελε ζην εμήο «Μειεηεηήο», ζπλεθψλεζαλ θαη ζπλαπεδέρζεζαλ ηα 

αθφινπζα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε αλάζεζε ηεο γεσηερληθήο κειέηεο ηνπ Αξραίνπ 

ηαδίνπ Νηθφπνιεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Σν αληηθείκελν ησλ γεσηερληθψλ κειεηψλ γηα ην Αξραίν ηάδην Νηθφπνιεο, φπσο 

απηφ πξνηείλεηαη απφ ην Υνξεγηθφ Φάθειν πνπ ζπληάρζεθε απφ ηνπο Λεσλίδα 

Λενληάξε θαη Ηνπιία ηάκνπ, Αξρηηέθηνλεο Μεραληθνχο MSc, ζα πεξηιακβάλεη ηα 

αθφινπζα: 

1. Υαξηνγξάθεζε πθηζηάκελσλ θαη λέσλ εξεπλεηηθψλ ηνκψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

ηαδίνπ  

2. Γεηγκαηνιεςίεο απφ ηα εξεπλεηηθά θξέαηα θαη εθηέιεζε εξγαζηεξηαθψλ 

δνθηκψλ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θπζηθψλ θαη κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

πιηθψλ ησλ επηρψζεσλ. 

3. Δθηίκεζε ζηνηρείσλ γηα ηελ αληνρή θαη ηελ παξακνξθσζηκφηεηα ηνπ εδάθνπο 

έδξαζεο θαηαζθεπψλ θαη επηρσκάησλ. 

4. Απνηχπσζε ησλ πξαλψλ ηνπ ηαδίνπ θαη εθηίκεζε ηνπ κεραληζκνχ εδαθηθψλ 

κεηαθηλήζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γεληθφ Μειεηεηή. 

5. Έιεγρνο επζηάζεηαο πθηζηάκελσλ πξαλψλ θαη πξνηεηλνκέλσλ επεκβάζεσλ 

θαη πξνηάζεηο πηζαλψλ εληζρχζεσλ. 

6. Μειέηε εληζρπκέλσλ επηρψζεσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο γεσκεηξίαο ησλ 

πξαλψλ ηνπ ηαδίνπ φπνπ απαηηείηαη. 

7. Τπνβνήζεζε ζηε κειέηε ηνπ ιηζνδέκαηνο ή ηνπ «ζθιεξνχ επηρψκαηνο» πνπ 

πηζαλψο ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία δπλαηφηεηαο θαζίζκαηνο ζεαηψλ ή 

κφξθσζε ηεο έδξαζεο εδσιίσλ. 

8. Γεληθή ππνζηήξημε ζε γεσηερληθά δεηήκαηα. 
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ΑΡΘΡΟ 3 ΥΡΟΝΟ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Ο θαζαξφο ρξφλνο γηα ηελ εθπφλεζε ησλ αλσηέξσ κειεηψλ εθηηκάηαη ζε 60 εκέξεο 

αιιά ν ζπλνιηθφο ρξφλνο εθπφλεζεο ζα εμαξηεζεί απφ ηελ γεληθφηεξε πνξεία ησλ 

κειεηψλ θαη εξεπλψλ. 

Ο κέγηζηνο ρξφλνο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο είλαη 8 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο. 

 

Ζ κειέηε θαηαηίζεηαη ζην «ΓΗΑΕΧΜΑ». Ο Πξφεδξνο ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ», αθνχ 

θέξεη ηε κειέηε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηελ πξνσζεί γηα έγθξηζε ζηηο αξκφδηεο 

Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ (Γ.Α.Α.Μ, Γ.Η.Π.Κ.Α. θαη 

Δθνξεία Αξραηνηήησλ Πξεβέδεο) γηα ηελ θαηά λφκνλ έγθξηζε.  

 

Παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ απνπεξάησζεο ηεο κειέηεο πέξα απφ ηηο πξνζεζκίεο πνπ 

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

θαηά ηελ εθπφλεζή ηεο πξνθχςνπλ θαζπζηεξήζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζηελ 

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

παξάηαζεο πξέπεη λα ππνβάιεηαη κέζα ζηε ζπκβαηηθή πξνζεζκία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζηαδίνπ εθπφλεζεο ηεο κειέηεο. 

Ο Μειεηεηήο ζα βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηελ Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ Πξεβέδεο θαη ηε Γ.Α.Α.Μ.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 ΑΜΟΗΒΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

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

ησλ 9.000,00 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α). 

Ζ ακνηβή θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθψο ζε ηξεηο δφζεηο, σο αθνινχζσο: 

15% κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

50% κε ηελ ππνβνιή ηεο κειέηεο. 

35% κε ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο θαη αθνχ γίλνπλ νη ζπκπιεξψζεηο ή αιιαγέο πνπ ζα 

δεηεζνχλ πηζαλψο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & 

Αζιεηηζκνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Ο κειεηεηήο κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο κεηαβηβάδεη ζηνλ εξγνδφηε ρσξίο 

επηπιένλ ακνηβή φια ηα πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ην πλεπκαηηθφ 

ηνπ δηθαίσκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2121/1993.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΜΔΛΔΣΖΣΟΤ 

Ο 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.  

 

Ο κειεηεηήο έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ ζηαδίνπ θαη 

ηνπ επξχηεξνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, ησλ δπζρεξεηψλ πξφζβαζεο, θαζψο θαη ηνπ 
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ηδηαίηεξνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο πνπ δηέπεη ην ζηάδην θαη ηελ νπνηαδήπνηε επέκβαζε 

ζε απηφ. 

 

Ο κειεηεηήο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο εθάζηνηε ππνδείμεηο ησλ 

νξγάλσλ ηεο αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο θαη λα πξνζαξκφδεη αλάινγα ηε κειέηε ηνπ. 

Δπίζεο, ν κειεηεηήο νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη, λα ελεκεξψλεηαη θαη λα ιακβάλεη ππ’ 

φςηλ ηνπ ην εγθεθξηκέλν ζρέδην δηαρείξηζεο γηα ηνλ επξχηεξν αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο 

Νηθφπνιεο. 

 

Ο κειεηεηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηνλ εξγνδφηε ηξία αληίηππα ηεο κειέηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζε θάζε πεξίπησζε παξαβάζεσο 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ κειεηεηή. ηελ πεξίπησζε απηή ν εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα 

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

 

ΑΡΘΡΟ 8 ΜΑΣΑΗΧΖ ΛΟΓΧ ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

ε πεξίπησζε επειεχζεσο εμαηξεηηθνχ κε πξνβιέςηκνπ θαη κε απνηξέςηκνπ 

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

ζπκβαιιφκελα κέξε ειεπζεξψλνληαη ακνηβαίσο απφ ηηο εθ ηεο ζπκβάζεσο 

απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΔΧ 

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

ζπκπιήξσζε νπνηνπδήπνηε φξνπ απηήο απνδεηθλχεηαη κφλν εγγξάθσο 

απνθιεηνκέλνπ παληφο άιινπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΠ.ΠΟ.Α. ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπλάπηεηαη πξνο φθεινο ηνπ Αξραίνπ ηαδίνπ ηεο Νηθφπνιεο 

θαη εληεχζελ ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο, ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο ππάγεηαη ε 

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

γίλεηαη θαηαλνεηφ ην ελδηαθέξνλ ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 

κειέηεο, θαζψο θαη απνδεθηφ απφ ακθφηεξα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε φηη ε κειέηε ζα 

παξαρσξεζεί ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ – ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

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

θαηαζηαηηθνχ ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ». 

 

Ο 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. 

 



37 
 

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

δηαθνξάο θαηά ηφπνπ νξίδνληαη ηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. 

 

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

αλαγλψζζεθε απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο ππνγξάθεηαη απφ απηνχο ζε δχν αληίηππα 

απφ ηα νπνία έιαβε απφ έλα έθαζηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

 

 

 
 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ: 

 

Γηα ην ΓΗΑΕΧΜΑ: 

 

Γηα ην κειεηεηή: 

Ο πξφεδξνο ηνπ ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ  

  

  

  

  

  

ηαχξνο Μπέλνο Γεψξγηνο Νηνπληάο 
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Δπηζπλαπηόκελν 4ν: 

 

 

 

ΤΜΒΑΖ 

 

ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΗ 

ΚΣΖΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΑΡΥΑΗΟΤ ΣΑΓΗΟΤ 

ΝΗΚΟΠΟΛΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ 

 

 

 

 

ΔΡΓΟΓΟΣΖ : ΧΜΑΣΔΗΟ  «ΓΗΑΕΧΜΑ» 

  

ΜΔΛΔΣΖΣΔ : 

 

 

ΘΔΟΓΧΡΟ ΛΑΜΠΡΟΤ, 

Αγξνλφκνο – Σνπνγξάθνο κεραληθφο MSc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΖΝΑ, ….   2016 
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ΤΜΒΑΖ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΗ 

ΚΣΖΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΑΡΥΑΗΟΤ ΣΑΓΗΟΤ 

ΝΗΚΟΠΟΛΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ 

 

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

….. απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ», 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 Μπνπκπνπιίλαο 30, Σ.Κ. 106 82, θάηνρνο Α.Φ.Μ. 

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

λνκίκσο απφ ηνλ Πξφεδξν απηνχ ηαχξν Μπέλν, εθεμήο θαινχκελν 

«Δξγνδφηεο»,  

 αθ’ εηέξνπ ν Θεφδσξνο Λάκπξνπ, αγξνλφκνο ηνπνγξάθνο, κε Α.Φ.Μ. ….. 

πνπ ππάγεηαη ζηε Γ.Ο.Τ …… θαη έδξα ……. , επί ηεο νδνχ ….., αξ. .., Σ.Κ. 

….., απνθαινχκελνο ζην εμήο «Μειεηεηήο», ζπλεθψλεζαλ θαη 

ζπλαπεδέρζεζαλ ηα αθφινπζα: 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε αλάζεζε ηεο κειέηεο ηνπνγξαθηθήο απνηχπσζεο 

Αξραίνπ ηαδίνπ Νηθφπνιεο θαη εθπφλεζεο θηεκαηνινγηθψλ δηαγξακκάησλ ηνπ 

κλεκείνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Σν ηάδην ηεο Νηθφπνιεο αλήθεη ζην αξκφδην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ, φκσο πέξημ ηνπ κλεκείνπ πθίζηαληαη ηδηνθηεζίεο ζε επαθή κε ηηο 

εμσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη αθελφο λα θαζνξηζηνχλ ηα 

αθξηβή φξηα ησλ ηδηνθηεζηψλ θαη λα εθπνλεζνχλ ηα απαξαίηεηα γηα απαιινηξηψζεηο 

θηεκαηνινγηθά δηαγξάκκαηα, αθεηέξνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εθπφλεζε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο κειέηεο λα ηνπνγξαθεζνχλ ηκήκαηα ηνπ κλεκείνπ κε ηελ πινπνίεζε 

ζηαζεξψλ ζεκείσλ ζην ρψξν.  

 

Σν αληηθείκελν ηεο κειέηεο ζα πεξηιακβάλεη: 

1. ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε ησλ πθηζηάκελσλ θαηαζθεπψλ ή ηπρφλ λέσλ πνπ 

απνθαιπθζνχλ ζε δηεξεπλεηηθέο ηνκέο θαζ΄ππφδεημε ηνπ γεληθνχ κειεηεηή  

2. ελνπνίεζε ησλ επηκέξνπο απνηππψζεσλ ζε έλα εληαίν ηνπνγξαθηθφ ππφβαζξν 

3. κεθνηνκηθή απνηχπσζε ηνπ πθηζηάκελνπ εδάθνπο θαηά ηηο δηεπζχλζεηο Β-Ν 

θαη Α- Γ  γηα ην ζχλνιν ηνπ κλεκείνπ 
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4. Σνπνγξαθηθή απνηχπσζε ηεο έθηαζεο πνπ αλήθεη ζην Γεκφζην (ΤΠ.ΠΟ.Α.) 

θαη ησλ αγξνηεκαρίσλ πνπ ην πεξηβάιινπλ θαζψο θαη ηπρφλ θηηζκάησλ θαη 

νπνησλδήπνηε θαηαζθεπψλ βξίζθνληαη επί απηψλ 

5. ζχληαμε θηεκαηνινγηθνχ δηαγξάκκαηνο φκνξσλ κε ην κλεκείν αγξνηεκαρίσλ 

θαη θηεκαηνινγηθφο πίλαθαο ηδηνθηεζηψλ 

6. πξφηαζε θήξπμεο απαιινηξηψζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ Πξέβεδαο, ην γεληθφ κειεηεηή θαη ελ γέλεη ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην.  

ΑΡΘΡΟ 3 ΥΡΟΝΟ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Ο ρξφλνο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο είλαη 8 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

Ζ κειέηε θαηαηίζεηαη ζην «ΓΗΑΕΧΜΑ». Ο Πξφεδξνο ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ», αθνχ 

θέξεη ηε κειέηε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηελ πξνσζεί γηα έγθξηζε ζηηο αξκφδηεο 

Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ (Γ.Α.Α.Μ, Γ.Η.Π.Κ.Α. θαη 

Δθνξεία Αξραηνηήησλ Πξεβέδεο) γηα ηελ θαηά λφκνλ έγθξηζε.  

 

Παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ απνπεξάησζεο ηεο κειέηεο πέξα απφ ηηο πξνζεζκίεο πνπ 

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

θαηά ηελ εθπφλεζή ηεο πξνθχςνπλ θαζπζηεξήζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζηελ 

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

παξάηαζεο πξέπεη λα ππνβάιεηαη κέζα ζηε ζπκβαηηθή πξνζεζκία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζηαδίνπ εθπφλεζεο ηεο κειέηεο. 

Ο Μειεηεηήο ζα βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηελ Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ Πξεβέδεο θαη ηε Γ.Α.Α.Μ.  

ΑΡΘΡΗ 4 ΑΜΟΗΒΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

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

ησλ 8.000,00 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α). 

Ζ ακνηβή θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθψο ζε ηξεηο δφζεηο, σο αθνινχζσο: 

15% κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

50% κε ηελ ππνβνιή ηεο κειέηεο. 

35% κε ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο θαη αθνχ γίλνπλ νη ζπκπιεξψζεηο ή αιιαγέο πνπ ζα 

δεηεζνχλ πηζαλψο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & 

Αζιεηηζκνχ. 
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ΑΡΘΡΟ 5 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Ο κειεηεηήο κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο κεηαβηβάδεη ζηνλ εξγνδφηε ρσξίο 

επηπιένλ ακνηβή φια ηα πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ην πλεπκαηηθφ 

ηνπ δηθαίσκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2121/1993.  

ΑΡΘΡΟ 6 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΜΔΛΔΣΖΣΟΤ 

Ο 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.  

 

Ο κειεηεηήο έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ ζηαδίνπ θαη 

ηνπ επξχηεξνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, ησλ δπζρεξεηψλ πξφζβαζεο, θαζψο θαη ηνπ 

ηδηαίηεξνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο πνπ δηέπεη ην ζηάδην θαη ηελ νπνηαδήπνηε επέκβαζε 

ζε απηφ. 

Ο κειεηεηήο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο εθάζηνηε ππνδείμεηο ησλ 

νξγάλσλ ηεο αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο θαη λα πξνζαξκφδεη αλάινγα ηε κειέηε ηνπ. 

Δπίζεο, ν κειεηεηήο νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη, λα ελεκεξψλεηαη θαη λα ιακβάλεη ππ’ 

φςηλ ηνπ ην εγθεθξηκέλν ζρέδην δηαρείξηζεο γηα ηνλ επξχηεξν αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο 

Νηθφπνιεο. 

Ο κειεηεηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηνλ εξγνδφηε ηξία αληίηππα ηεο κειέηεο. 

ΑΡΘΡΟ 7 ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζε θάζε πεξίπησζε παξαβάζεσο 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ κειεηεηή. ηελ πεξίπησζε απηή ν εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα 

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

ΑΡΘΡΟ 8 ΜΑΣΑΗΧΖ ΛΟΓΧ ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

ε πεξίπησζε επειεχζεσο εμαηξεηηθνχ κε πξνβιέςηκνπ θαη κε απνηξέςηκνπ 

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

ζπκβαιιφκελα κέξε ειεπζεξψλνληαη ακνηβαίσο απφ ηηο εθ ηεο ζπκβάζεσο 

απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

ΑΡΘΡΟ 9 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΔΧ 
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Όινη νη φξνη ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο θαη ε ηξνπνπνίεζε ή 

ζπκπιήξσζε νπνηνπδήπνηε φξνπ απηήο απνδεηθλχεηαη κφλν εγγξάθσο 

απνθιεηνκέλνπ παληφο άιινπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ.  

ΑΡΘΡΟ 10 ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΠ.ΠΟ.Α. ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπλάπηεηαη πξνο φθεινο ηνπ Αξραίνπ ηαδίνπ ηεο Νηθφπνιεο 

θαη εληεχζελ ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο, ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο ππάγεηαη ε 

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

γίλεηαη θαηαλνεηφ ην ελδηαθέξνλ ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 

κειέηεο, θαζψο θαη απνδεθηφ απφ ακθφηεξα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε φηη ε κειέηε ζα 

παξαρσξεζεί ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ. 

ΑΡΘΡΟ 11 ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ – ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

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

θαηαζηαηηθνχ ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ». 

Ο 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. 

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

δηαθνξάο θαηά ηφπνπ νξίδνληαη ηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. 

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

αλαγλψζζεθε απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο ππνγξάθεηαη απφ απηνχο ζε δχν αληίηππα 

απφ ηα νπνία έιαβε απφ έλα έθαζηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ: 

 

Γηα ην ΓΗΑΕΧΜΑ: 

 

Γηα ην κειεηεηή: 

Ο πξφεδξνο ηνπ ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ  

ηαχξνο Μπέλνο                       ………………………….. 
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Δπηζπλαπηόκελν 5ν: 

 

 

 

 

ΤΜΒΑΖ 

 

ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

 ΑΝΑΛΤΖ ΑΡΥΑΗΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΑΡΥΑΗΟ 

ΣΑΓΗΟ ΣΖ ΝΗΚΟΠΟΛΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΖ ΝΔΧΝ 

ΤΜΒΑΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΝΗΑΜΑΣΧΝ ΔΠΔΜΒΑΖ 

 

 

 

 

ΔΡΓΟΓΟΣΖ : ΧΜΑΣΔΗΟ  «ΓΗΑΕΧΜΑ» 

  

ΜΔΛΔΣΖΣΔ : 

 

 

«ΛΗΘΟΤ ΤΝΣΖΡΖΗ Δ.Π.Δ.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΖΝΑ, ….   2016 
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ΤΜΒΑΖ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΛΤΖ ΑΡΥΑΗΧΝ 

ΓΟΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΑΡΥΑΗΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ ΝΗΚΟΠΟΛΖ ΚΑΗ 

ΠΡΟΣΑΖ ΝΔΧΝ ΤΜΒΑΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΝΗΑΜΑΣΧΝ 

ΔΠΔΜΒΑΖ 

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

….. απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ», 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 Μπνπκπνπιίλαο 30, Σ.Κ. 106 82, θάηνρνο Α.Φ.Μ. 

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

λνκίκσο απφ ηνλ Πξφεδξν απηνχ ηαχξν Μπέλν, εθεμήο θαινχκελν 

«Δξγνδφηεο»,  

 αθ’ εηέξνπ ε εηαηξεία «Λίζνπ πληήξεζηο Δ.Π.Δ.», κε Α.Φ.Μ. ….. πνπ 

ππάγεηαη ζηε Γ.Ο.Τ …… θαη έδξα ……. , επί ηεο νδνχ ….., αξ. .., Σ.Κ. ….., 

πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ η……………………, απνθαινχκελε ζην εμήο 

«Μειεηεηήο», ζπλεθψλεζαλ θαη ζπλαπεδέρζεζαλ ηα αθφινπζα: 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε αλάιπζε ησλ αξραίσλ δνκηθψλ πιηθψλ απφ ην 

Αξραίν ηάδην ηεο Νηθφπνιεο θαη πξφηαζεο λέσλ ζπκβαηψλ πιηθψλ θαη θνληακάησλ 

επέκβαζεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη: 

1. Ζ αλάιπζε ησλ ζπλζέζεσλ ησλ αξραίσλ θνληακάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηελ θαηαζθεπή ηνπ κλεκείνπ απφ πέληε (5) δείγκαηα σο πξνο: ηελ 

θνθθνκεηξηθή ηνπο αλάιπζε, ηνλ έιεγρν ησλ κεραληθψλ αληνρψλ (ζιίςε- 

θάκςε), έιεγρν ηνπ πνξψδνπο, ηνπ θαηλφκελνπ εηδηθνχ βάξνπο, ηεο 

πδαηναπνξξνθεηηθφηεηαο θαηά κάδα θαη ηελ δηεξεχλεζε γηα ηελ παξνπζία 

δηαιπηψλ αιάησλ θαη παξαηήξεζε ζην κηθξνζθφπην.  

2. Ζ πξφηαζε λέσλ ζπλζέζεσλ  γηα δχν (2) ζπκβαηά θνληάκαηα δνκηθήο 

επέκβαζεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ειεγρζεί κε εξγαζηεξηαθνχο 

ειέγρνπο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ: κεραληθέο αληνρέο (ζιίςε - θάκςε 28 εκ.), 

έιεγρν πνξψδνποο, κέηξεζε θαηλφκελνπ εηδηθνχ βάξνπο θαη 

πδαηναπνξξνθεηηθφηεηα θαηά κάδα. 
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3. Οξπθηνινγηθή/πεηξνγξαθηθή αλάιπζε δχν (2) δεηγκάησλ ησλ ιίζσλ απφ ηνπο 

νπνίνπο είλαη θαηαζθεπαζκέλα ηα αξρηηεθηνληθά κέιε ηνπ κλεκείνπ πνπ 

ρξήδνπλ ζπγθνιιήζεσλ. 

4. Ζ πξφηαζε λένπ ζπκβαηνχ θνληάκαηνο ζπγθφιιεζεο γηα ηα ιίζηλα 

αξρηηεθηνληθά κέιε, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ειεγρζεί κε εξγαζηεξηαθνχο 

ειέγρνπο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ: κεραληθέο αληνρέο (ζιίςε - θάκςε 28 εκ), 

έιεγρν πνξψδνπο, κέηξεζε θαηλφκελνπ εηδηθνχ βάξνπο, θαη 

πδαηαπνξξνθεηηθφηεηαο θαηά κάδα.  

5. Ζ πξφηαζε λέαο ζχλζεζεο  θνληάκαηνο ηερλεηνχ ιίζνπ πηζαλψλ 

ζπκπιεξψζεσλ ή αλαθηήζεσλ, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ειεγρζεί κε 

εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ: κεραληθέο αληνρέο (ζιίςε - 

θάκςε 28 εκ.), έιεγρν πνξψδνπο, θαηλφκελνπ εηδηθνχ βάξνπο, 

πδαηναπνξξνθεηηθφηεηα θαηά κάδα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ζηελ ηερλεηή 

γήξαλζε θαζψο θαη ζην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα πνπ ζα πξέπεη λα ζπλάδεη κε 

ηνπο αξραίνπο ιίζνπο.  

Οη δεηγκαηνιεςίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηά απφ επηινγή ησλ δεηγκάησλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην γεληθφ κειεηεηή θαη θαηφπηλ ηεο ζχκθσλεο γλψκεο θαη άδεηαο ηεο 

αξκφδηαο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Πξέβεδαο. 

ΑΡΘΡΟ 3 ΥΡΟΝΟ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Ο ρξφλνο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο είλαη 8 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

Ζ κειέηε θαηαηίζεηαη ζην «ΓΗΑΕΧΜΑ». Ο Πξφεδξνο ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ», αθνχ 

θέξεη ηε κειέηε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηελ πξνσζεί γηα έγθξηζε ζηηο αξκφδηεο 

Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ (Γ.Α.Α.Μ, Γ.Η.Π.Κ.Α. θαη 

Δθνξεία Αξραηνηήησλ Πξεβέδεο) γηα ηελ θαηά λφκνλ έγθξηζε.  

 

Παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ απνπεξάησζεο ηεο κειέηεο πέξα απφ ηηο πξνζεζκίεο πνπ 

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

θαηά ηελ εθπφλεζή ηεο πξνθχςνπλ θαζπζηεξήζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζηελ 

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

παξάηαζεο πξέπεη λα ππνβάιεηαη κέζα ζηε ζπκβαηηθή πξνζεζκία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζηαδίνπ εθπφλεζεο ηεο κειέηεο. 

Ο Μειεηεηήο ζα βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηελ Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ Πξεβέδεο θαη ηε Γ.Α.Α.Μ.  
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ΑΡΘΡΟ 4 ΑΜΟΗΒΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

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

ησλ 3.000,00 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α). 

Ζ ακνηβή θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθψο ζε ηξεηο δφζεηο, σο αθνινχζσο: 

15% κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

50% κε ηελ ππνβνιή ηεο κειέηεο. 

35% κε ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο θαη αθνχ γίλνπλ νη ζπκπιεξψζεηο ή αιιαγέο πνπ ζα 

δεηεζνχλ πηζαλψο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & 

Αζιεηηζκνχ. 

ΑΡΘΡΟ 5 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Ο κειεηεηήο κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο κεηαβηβάδεη ζηνλ εξγνδφηε ρσξίο 

επηπιένλ ακνηβή φια ηα πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ην πλεπκαηηθφ 

ηνπ δηθαίσκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2121/1993.  

ΑΡΘΡΟ 6 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΜΔΛΔΣΖΣΟΤ 

Ο 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.  

 

Ο κειεηεηήο έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ ζηαδίνπ θαη 

ηνπ επξχηεξνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, ησλ δπζρεξεηψλ πξφζβαζεο, θαζψο θαη ηνπ 

ηδηαίηεξνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο πνπ δηέπεη ην ζηάδην θαη ηελ νπνηαδήπνηε επέκβαζε 

ζε απηφ. 

Ο κειεηεηήο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο εθάζηνηε ππνδείμεηο ησλ 

νξγάλσλ ηεο αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο θαη λα πξνζαξκφδεη αλάινγα ηε κειέηε ηνπ. 

Δπίζεο, ν κειεηεηήο νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη, λα ελεκεξψλεηαη θαη λα ιακβάλεη ππ’ 

φςηλ ηνπ ην εγθεθξηκέλν ζρέδην δηαρείξηζεο γηα ηνλ επξχηεξν αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο 

Νηθφπνιεο. 

Ο κειεηεηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηνλ εξγνδφηε ηξία αληίηππα ηεο κειέηεο. 
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ΑΡΘΡΟ 7 ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζε θάζε πεξίπησζε παξαβάζεσο 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ κειεηεηή. ηελ πεξίπησζε απηή ν εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα 

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

ΑΡΘΡΟ 8 ΜΑΣΑΗΧΖ ΛΟΓΧ ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

ε πεξίπησζε επειεχζεσο εμαηξεηηθνχ κε πξνβιέςηκνπ θαη κε απνηξέςηκνπ 

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

ζπκβαιιφκελα κέξε ειεπζεξψλνληαη ακνηβαίσο απφ ηηο εθ ηεο ζπκβάζεσο 

απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

ΑΡΘΡΟ 9 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΔΧ 

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

ζπκπιήξσζε νπνηνπδήπνηε φξνπ απηήο απνδεηθλχεηαη κφλν εγγξάθσο 

απνθιεηνκέλνπ παληφο άιινπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ.  

ΑΡΘΡΟ 10 ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΠ.ΠΟ.Α. ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπλάπηεηαη πξνο φθεινο ηνπ Αξραίνπ ηαδίνπ ηεο Νηθφπνιεο 

θαη εληεχζελ ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο, ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο ππάγεηαη ε 

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

γίλεηαη θαηαλνεηφ ην ελδηαθέξνλ ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 

κειέηεο, θαζψο θαη απνδεθηφ απφ ακθφηεξα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε φηη ε κειέηε ζα 

παξαρσξεζεί ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ. 

ΑΡΘΡΟ 11 ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ – ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

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

θαηαζηαηηθνχ ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ». 

Ο 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. 

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

δηαθνξάο θαηά ηφπνπ νξίδνληαη ηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. 
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ε 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. 

 

 

 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ: 

 

Γηα ην ΓΗΑΕΧΜΑ: 

 

Γηα ην κειεηεηή: 

Ο πξφεδξνο ηνπ ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ  

ηαχξνο Μπέλνο  
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Δπηζπλαπηόκελν 6ν: 

 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΞΤ 

ΣΟΤ ΧΜΑΣΔΗΟΤ «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΦΤΖ» 

ΚΑΗ ΣΟΤ ΧΜΑΣΔΗΟΤ «ΓΗΑΕΧΜΑ» 

 

ηελ Αζήλα ζήκεξα, ………. Οθησβξίνπ 2016: 

 αθ’ ελόο ην ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο ηεο 

Φχζεο», λνκίκσο εθπξνζσπνπκέλν απφ ην γεληθφ γξακκαηέα ηνπ Γ.. ηνπ, θ. 

Γεψξγην Η. Πνιίηε, (εθεμήο «Δ.Δ.Π.Φ.»),  

 αθ’ εηέξνπ ην ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΕΧΜΑ», λνκίκσο 

εθπξνζσπνπκέλν απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ, θ. ηαχξν Μπέλν, (εθεμήο 

«Γηάδσκα»),  

Αθνχ έιαβαλ ππ' φςηλ ηνπο: 

 φηη ε θπζηθή θαη ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο Διιάδαο ζπληζηνχλ κία εληαία 

θαη αδηάζπαζηε ελφηεηα,  

 φηη νη δχν θνξείο ππεξεηνχλ ηνλ ίδην αμηαθφ ζθνπφ, δειαδή ηελ πξνζηαζία 

θαη αλάδεημε ηεο ειιεληθήο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, 

 φηη ε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζεί 

κέζα απφ ηελ αλάδεημε ηφζν ησλ πξνβιεκάησλ θαη απεηιψλ, φζν θαη ηεο 

μερσξηζηήο ζεκαζίαο θαη ηεο ηεξάζηηαο αμίαο ησλ κλεκείσλ θχζεο θαη 

πνιηηηζκνχ, 

απνθαζίδνπλ ηελ εθαξκνγή ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ δξάζεσλ (φπσο ελεκεξσηηθέο 

εθδειψζεηο, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, νξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ – πεξηβαιινληηθψλ 

δηαδξνκψλ), κε ζηφρν: 

 ηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή ηφζν ησλ ίδησλ ησλ κλεκείσλ θχζεο θαη 

πνιηηηζκνχ, φζν θαη ηεο αδηάζπαζηεο ελφηεηάο ηνπο, 

 ηελ πξνζηαζία ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, 

 ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ γχξσ απφ ηηο αλάγθεο 

πξνζηαζίαο ησλ παξαπάλσ κλεκείσλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο γηα ήπηα ηνπηθή 

αλάπηπμε κέζα απφ ηελ αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

αξραίσλ κλεκείσλ ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο αεηθνξίαο. 

 

 Γηα ηελ Δ.Δ.Π.Φ.     Γηα ην ΓΗΑΕΧΜΑ 
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Δπηζπλαπηόκελν 7ν: Οηθνλνκηθόο θαη δηαρεηξηζηηθόο Απνινγηζκόο 
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Δπηζπλαπηόκελν 8ν: 

ΤΜΦΧΝΖΣΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΗΑ  

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 

 

ηελ Αζήλα ζήκεξα ………… 2016, κεηαμύ:  

 

Αθελόο  

1. Σεο αλψλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

ΔΛΛΑΓΟ (OTE) Α.Δ.», AP. M.A.E. 347/06/B/86/10, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, 

Λεσθφξνο Κεθηζίαο 99, Μαξνχζη, Αζήλα, κε ΑΦΜ 0940195245, ΓΟΤ ΦΑΔ 

ΑΘΖΝΧΝ, φπσο εθπξνζσπείηαη ζην παξφλ λφκηκα απφ ηνλ θ. Γεκήηξε Μηραιάθε, 

Γηεπζπληή Business Unit COSMOTE TV, ζην εμήο γηα ζπληνκία «ΟΣΔ». 

 

Καη Aθεηέξνπ 

2
α
) Tεο αηνκηθήο επηρείξεζεο ηνπ Βαγγέιε Δπζπκίνπ κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «Land art 

productions», πνπ εδξεχεη ζηνπ Παπάγνπ, νδφο Ξαλζίππνπ 140, κε ΑΦΜ 

035316530, ΓΟΤ Υνιαξγνχ, φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Βαγγέιε 

Δπζπκίνπ, θαη θαινχκελε εθεμήο σο ν «ΑΝΑΓΟΥΟ». 

θαη 

2β) Σνπ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «Γηάδσκα», ην νπνίν εδξεχεη ζηελ Αζήλα θαη 

επί ηεο νδνχ Μπνπκπνπιίλαο 30, θάηνρνο Α.Φ.Μ. 998191496 πνπ ππάγεηαη ζηε 

Γ.Ο.Τ  Γ΄ Αζελψλ θαη εθπξνζσπνχκελν λνκίκσο απφ ηνλ Πξφεδξν απηνχ, θ. ηαχξν 

Μπέλν, εθεμήο θαινχκελνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ». 

 

Λακβάλνληαο ππόςε όηη :  

Ο ΟΣΔ παξέρεη ζην θνηλφ ζπλδξνκεηηθέο θσδηθνπνηεκέλεο ηειενπηηθέο ππεξεζίεο, 

ππφ ηνλ εκπνξηθφ ηίηιν COSMΟΣΔ TV, πνπ κεηαδίδνληαη κέζσ δνξπθφξνπ δπλάκεη 

ηεο ππ’ αξηζκ.506/28-9-2010 απφθαζεο ηνπ ΔΡ (ΦΔΚ Β 1958/20-12-2010) θαη ηεο 

απφ 16-6-2011 ζχκβαζεο παξαρψξεζεο κε ην Διιεληθφ Γεκφζην, σο 

ηξνπνπνηεζείζεο ηζρχνπλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2644/98 θαη ηεο ινηπήο 

εθαξκνζηέαο ξαδηνηειενπηηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη κέζσ επξπδσληθψλ δηθηχσλ 

κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο δηαδηθηπαθνχ πξσηνθφιινπ (IP) θαη κέζσ δηθηχνπ 

Internet θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ελδηαθέξεηαη λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ 

θαη ην ΓΗΑΕΧΜΑ γηα ηελ παξαγσγή νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ ζχκθσλα κε ηνπο 

εηδηθφηεξνπο φξνπο ηνπ παξφληνο.  

 

Σν ΓΗΑΕΧΜΑ είλαη θίλεζε πνιηηψλ κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία, αλάδεημε, αλαζηήισζε 

θαη έληαμε ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ θαη κλεκείσλ ζηε ζχγρξνλε δσή. ην πιαίζην απηφ, 

ην ΓΗΑΕΧΜΑ πιαηζηψλεηαη απφ κία νκάδα επηζηεκφλσλ, αξραηνιφγσλ, 

δηαλννπκέλσλ, θαιιηηερλψλ, ζηειερψλ ηεο απηνδηνίθεζήο θαη ελεξγψλ πνιηηψλ, νη 

νπνίνη απνηεινχλ ηελ θηλεηήξην δχλακε αλάδεημεο θαη έληαμεο ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ 

θαη κλεκείσλ ζην ζχγρξνλν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ γίγλεζζαη.  
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Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθηέιεζεο παξαγσγήο 

νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ. 

 

O ΟΣΔ, σο παξαγσγφο, πξφθεηηαη λα πξνβεί κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία θαη επζχλε 

ζηελ παξαγσγή ησλ πεξηγξαθφκελσλ ζην παξφλ νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ. ην άλσ 

πιαίζην ν ΟΣΔ πξφθεηηαη λα αλαζέζεη ηελ νξγάλσζε θαη εθηέιεζε παξαγσγήο ησλ 

νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεζνχλ 

ζηα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο COSMOTE TV, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο. 

 

Σν ΓΗΑΕΧΜΑ, σο ζπκπαξαγσγφο, πξφθεηηαη λα παξάζρεη ηελ επηζηεκνληθή ηνπ 

ηερλνγλσζία θαη λα θέξεη ζε επηθνηλσλία ην ζχλνιν ησλ πξσηαγσληζηψλ ησλ 

πεξηγξαθφκελσλ ζην παξφλ νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ κε ηνλ ΟΣΔ θαη ηνλ 

ΑΝΑΓΟΥΟ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ παξαγσγήο.   

 

Μεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαίσο 

απνδεθηά ηα εμήο: 

 

1. ΚΟΠΟ – ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

1.1. Ο ΟΣΔ ελδηαθέξεηαη λα πξνβεί ζηελ παξαγσγή ηεο ηαηλίαο ηεθκεξίσζεο  

(ληνθηκαληέξ) κεγάινπ κήθνπο (εθεμήο ε «Σαηλία»), θαζψο θαη ηειενπηηθήο ζεηξάο 

(εθεμήο ε «εηξά»), ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηε κεηάδνζε απηψλ ζηα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηά ηνπ. 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο είλαη ε παξαγσγή απφ ηνλ ΟΣΔ ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο 

θαη ε πεξαηηέξσ αλάζεζε απφ ηνλ ΟΣΔ ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ α) ηεο νξγάλσζεο θαη 

εθηέιεζεο ηεο παξαγσγήο ελφο αξρηθνχ επεηζνδίνπ-πηιφηνπ (εθεμήο ζπλνιηθά ν 

«Πηιόηνο»), β)  ηεο νξγάλσζεο θαη εθηέιεζεο ηεο παξαγσγήο κεγάινπ κήθνπο 

ληνθηκαληέξ (εθεμήο ε «Σαηλία»), θαη γ) εθφζνλ επηζπκεί ν ΟΣΔ, θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ, ηεο νξγάλσζεο θαη εθηέιεζεο ηεο παξαγσγήο πεξαηηέξσ θχθισλ επεηζνδίσλ ηεο 

εηξάο, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θαη ησλ Παξαξηεκάησλ 

απηνχ. 

1.2. Ο ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα δειψζεη ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ, εγγξάθσο ή κε θάζε 

πξφζθνξν ηξφπν (π.ρ. κε email), εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δψδεθα (12) κελψλ απφ 

ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο, φηη ζα πξνβεί ζηελ παξαγσγή ηεο εηξάο θαη φηη 

αλαζέηεη ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ηελ νξγάλσζε θαη εθηέιεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ζπλφινπ 

ησλ επεηζνδίσλ ή/θαη θχθισλ ηεο εηξάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θαη 

ησλ Παξαξηεκάησλ.  

ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ δελ αζθήζεη ην σο άλσ δηθαίσκά ηνπ, κε ηελ επηθχιαμε 

ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ ζπκθσλνχληαη ζην παξφλ θαη αθνξνχλ ηνλ ΟΣΔ σο 

παξαγσγφ ηεο Σαηλίαο,  ν ΑΝΑΓΟΥΟ παξακέλεη απνθιεηζηηθφο θχξηνο ηνπ 

Πηιφηνπ, ηεο εηξάο, θαζψο θαη θάζε πιηθνχ ή άπινπ θνξέα ζηνλ νπνίν εγγξάθνληαη 

ή /θαη αλαπαξάγνληαη απηά, θαη δηαηεξεί θάζε δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο απηψλ, ζην 

δηελεθέο. Καηά ην πξναλαθεξφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δψδεθα (12) κελψλ, θαηά 

ην νπνίν ν ΟΣΔ δηαηεξεί ην άλσ δηθαίσκά ηνπ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ δελ δχλαηαη λα 
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πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε εθκεηάιιεπζε, ελ φισ ή ελ κέξεη, ηνπ Πηιφηνπ θαη  ηεο 

εηξάο, θαζψο θαη θάζε πιηθνχ ή άπινπ θνξέα  ζηνλ νπνίν εγγξάθνληαη ή /θαη 

αλαπαξάγνληαη απηά, ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ. 

Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο ν ΟΣΔ δελ πξνβαίλεη ζηελ 

αλάζεζε εθηέιεζεο ηεο παξαγσγήο ηεο Σαηλίαο ή /θαη ηεο εηξάο ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ, 

νχηε ζηελ αλάζεζε νπνηνπδήπνηε άιινπ έξγνπ ή ππεξεζηψλ, εθηφο φζσλ ξεηά 

ζπκθσλνχληαη κε ην παξφλ θαη ηα Παξαξηήκαηα απηνχ. 

1.3. ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ αζθήζεη ην σο άλσ δηθαίσκά ηνπ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ 

ζπλνκνινγεί θαη απνδέρεηαη φηη ν ΟΣΔ θαζίζηαηαη απνθιεηζηηθφο θχξηνο , ηνπ 

Πηιφηνπ, ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο, θάζε πιηθνχ ή άπινπ θνξέα ζηνλ νπνίν 

εγγξάθνληαη ή /θαη αλαπαξάγνληαη απηά,  θαζψο θαη θάζε ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο επ’ 

απηψλ, ζην δηελεθέο, ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ, ηδίσο ν ΟΣΔ δηαζέηεη, ζην δηελεθέο, 

ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ, άιισο ν ΑΝΑΓΟΥΟ κεηαβηβάδεη κε ην παξφλ ζηνλ ΟΣΔ, 

ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο θάζε πλεπκαηηθνχ θαη ζπγγεληθνχ 

δηθαηψκαηνο επ’ απηψλ, ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ελ γέλεη θάζε 

ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο απφ θάζε δεκηνπξγφ, εξκελεπηή ή/θαη θαιιηηέρλε, ή /θαη 

παξνπζηαζηή γηα θάζε επηκέξνπο ζπκβνιή ζηε δεκηνπξγία απηψλ, είηε ην πλεπκαηηθφ 

έξγν έρεη δεκηνπξγεζεί ζην πιαίζην ζχκβαζεο έξγνπ είηε εμεξηεκέλεο εξγαζίαο, 

θαζψο θαη ην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο θάζε άιινπ ζπλαθνχο δηθαηψκαηνο 

(ελδεηθηηθά δηθαίσκα ζηελ εηθφλα, θήκε). Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζπλνκνινγεί, απνδέρεηαη 

θαη εγγπάηαη φηη δελ απνθηά θαλέλα δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο επί ηνπ Πηιφηνπ, ηεο 

Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο, θαζψο θαη θάζε πιηθνχ ή άπινπ θνξέα  ζηνλ νπνίν 

εγγξάθνληαη ή /θαη αλαπαξάγνληαη  απηά, άιισο παξαηηείηαη ξεηά απφ θάζε ζρεηηθφ 

δηθαίσκα θαη αμίσζε έλαληη ηνπ ΟΣΔ, θαζψο θαη έλαληη παληφο ηξίηνπ,  εθηφο δε ησλ 

φζσλ πεξηνξηζηηθά νξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο, δελ δηθαηνχηαη λα ιάβεη 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο ακνηβή, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, είηε απφ ηνλ ΟΣΔ είηε 

απφ άιινλ ηξίην, άιισο παξαηηείηαη ξεηά, ηνπ παξφληνο απνηεινχληνο απφδεημε πξνο 

ηνχην. 

Σα κέξε φκσο ξεηά ζπκθσλνχλ φηη ν ΟΣΔ δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε, νχηε 

θαηά ηελ δηάξθεηα, νχηε κεηά ηελ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ιήμε ηνπ παξφληνο, λα 

αλαζέζεη ηελ εθηέιεζε ηεο παξαγσγήο επεηζνδίσλ ηεο εηξάο (κε ηνλ παξφληα ηίηιν 

ή φπσο ηπρφλ κεηνλνκαζηεί) ζε νπνηνλδήπνηε άιινλ, παξά κφλν ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ. 

Σα κέξε ξεηψο ζπκθσλνχλ φηη ην ΓΗΑΕΧΜΑ, σο ζπκπαξαγσγφο, απνθηά ηα 

δηθαηψκαηα πνπ ξεηψο θαη πεξηνξηζηηθψο αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.5.2 θαη 5.3 ηνπ 

παξφληνο. 

1.4.1. ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ αζθήζεη ην δηθαίσκα πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ 

ζηηο παξαγξάθνπο 1.2. θαη 1.3., ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νξγαλψζεη θαη εθηειέζεη 

ηελ παξαγσγή ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο.  

1.4.2. To ΓΗΑΕΧΜΑ αλαιακβάλεη λα εμαζθαιίζεη ηηο άδεηεο θηλεκαηνγξάθεζεο ησλ 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, νη νπνίνη ζα εκθαλίδνληαη ζηελ Σαηλία ή/θαη ζην εθάζηνηε 

επεηζφδην ηεο εηξάο. 

1.5. Ο ΟΣΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη νπνηεδήπνηε ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

ΑΝΑΓΟΥΟ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ θαη ζην Παξάξηεκα Α, θαηαγγέιινληαο 

αδεκίσο γηα ηνλ ίδην ην παξφλ, σζηφζν ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ 
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ην κέρξη ηελ θαηαγγειία ζπκθσλεζέλ αληάιιαγκα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ 

παξφληνο, ηνπ Παξαξηήκαηνο Β θαη φπσο εηδηθφηεξα ζα ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ 

κεξψλ.   

1.6. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δειψλνπλ φηη ζα θαηαβάινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ παξφληνο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο απηνχ θαη ησλ Παξαξηεκάησλ θαη ζα απέρνπλ απφ θάζε ελέξγεηα, 

πξάμε ή παξάιεηςε πνπ αληίθεηηαη ζην παξφλ ή/θαη κπνξεί θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν λα 

δηαθηλδπλεχζεη ην αληηθείκελν θαη ηνλ ζθνπφ απηνχ. 

 

2. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΜΔΡΧΝ 

2.1 Ο ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη κε ην παξφλ  ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο:  

2.1.1. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη αξρηθά, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα  ζην 

παξφλ, ηελ εθηέιεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ Πηιφηνπ σο εμήο: 

 

Σίηινο: «ΗΥΝΖΛΑΣΔ ΜΝΖΜΔΗΧΝ» (ή φπσο κεηνλνκαζηεί απφ ηνλ ΟΣΔ 

θαηά ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ).  

Δίδνο: Δπεηζφδην ηειενπηηθήο ζεηξάο ληνθηκαληέξ 

Γηάξθεηα επεηζνδίνπ: +/- 46 ιεπηά 

θελνζεζία: Βαγγέιεο Δπζπκίνπ 

Ηζηνξηθή έξεπλα – ζελάξην: Βαγγέιεο Δπζπκίνπ 

Σειηθόο Τιηθόο θνξέαο εηθόλαο: Αξρείν πςειήο επθξίλεηαο MXF 

Ήρνο: 5.1 discrete 

 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηνλ Πηιφην εληφο ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα ζπκθσλήζνπλ εγγξάθσο, 

ππφ κνξθή νινθιεξσκέλνπ, θαιιηηερληθά άξηηνπ θαη εκπνξηθά εθκεηαιιεχζηκνπ 

ηειενπηηθνχ πξντφληνο, γηα ηε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε απηνχ ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηνπ παξφληνο. 

 

Ο ΟΣΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα αμηνιφγεζεο ηνπ Πηιφηνπ θαη, εθφζνλ θξίλεη 

ζθφπηκν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ζα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ή κε θάζε πξφζθνξν 

ηξφπν (π.ρ. κε email) ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ γηα ηελ αλάζεζε ζε απηφλ  ηεο εθηέιεζεο 

παξαγσγήο ηεο Σαηλίαο ή/θαη επεηζνδίσλ ηεο εηξάο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

αλαθεξφκελα ζην παξφλ θαη ζηα Παξαξηήκαηα Α θαη Β. Ζ εθ κέξνπο ηνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ εθηέιεζε παξαγσγήο επεηζνδίνπ ηνπ Πηιφηνπ ζε θακία πεξίπησζε 

δελ ζεκαίλεη ηελ αλάζεζε ηεο εθηέιεζεο παξαγσγήο ζε απηφλ ηεο Σαηλίαο ή/θαη 

επεηζνδίσλ ηεο εηξάο, πνπ κπνξεί λα γίλεη κφλν κε ξεηή ζρεηηθή δήισζε ηνπ 

ΟΣΔ, φπσο πξναλαθέξεηαη. 

2.1.2. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα  ζην παξφλ, 

ηελ εθηέιεζε ηεο Σαηλίαο σο εμήο : 

Σίηινο: «ΗΥΝΖΛΑΣΔ ΜΝΖΝΔΗΧΝ» (ή φπσο κεηνλνκαζηεί απφ ηνλ ΟΣΔ 

θαηά ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ).  

Δίδνο: Νηνθηκαληέξ κεγάινπ κήθνπο 

Γηάξθεηα επεηζνδίνπ: 65+ ιεπηά 
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θελνζεζία: Βαγγέιεο Δπζπκίνπ 

Ηζηνξηθή έξεπλα – ζελάξην: Βαγγέιεο Δπζπκίνπ 

Σειηθόο Τιηθόο θνξέαο εηθόλαο: Αξρείν πςειήο επθξίλεηαο MXF 

Ήρνο: 5.1 discrete 

 

ηελ ηαηλία “ΗΥΝΖΛΑΣΔ ΜΝΖΜΔΗΧΝ” παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθόηεξνη 

εθπξόζσπνη ηεο αξραηνινγηθήο θαη αλαζηεισηηθήο επηζηήκεο ζηελ Διιάδα, 

ην έξγν ησλ νπνίσλ έρεη ζπκβάιεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ ειιαδηθνχ 

ρψξνπ απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο. 

2.2. Δθφζνλ ν ΟΣΔ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, αλαζέζεη 

ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ηελ εθηέιεζε ηεο παξαγσγήο ηεο Σαηλίαο ή/θαη πεξαηηέξσ 

επεηζνδίσλ ηεο εηξάο, πέξαλ ηνπ Πηιφηνπ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη λα ηα 

παξαδψζεη εληφο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ ζα ζπκθσλήζνπλ εγγξάθσο ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε, ππφ κνξθή νινθιεξσκέλσλ, θαιιηηερληθά άξηησλ θαη 

εκπνξηθά εθκεηαιιεχζηκσλ ηειενπηηθψλ πξντφλησλ, γηα ηε ρξήζε θαη 

εθκεηάιιεπζε απηνχ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο. Ο ΟΣΔ κπνξεί λα 

δεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ν ΑΝΑΓΟΥΟ 

ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί ζηηο εχινγεο απαηηήζεηο ηνπ ΟΣΔ. 

2.3. ε θάζε πεξίπησζε ν ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο, γηα θάζε 

ππνρξέσζε απαίηεζε ή δηθαίσκα, έλαληη ηξίησλ, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξε θαη 

νινζρεξή εμφθιεζε θάζε ζρεηηθνχ πνζνχ, πνπ πξνέξρνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ 

ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο, φπσο ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά,  ζην πιαίζην 

ηεο παξαγσγήο, ηηο ακνηβέο φισλ ησλ ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο (ακνηβέο, 

ππεξσξίεο, δψξα ενξηψλ, θιπ.), ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πξνο ηνπο 

αληίζηνηρνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο), 

ηηο εηζθνξέο πξνο νπνηνδήπνηε Σακείν ή Οξγαληζκφ, ηνπο παξαθξαηεζέληεο 

θφξνπο επί ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ παξαγσγήο θαη ηνπο ελ γέλεη θφξνπο 

πνπ ηε βαξχλνπλ, ηηο νθεηιέο απφ εξγαηηθά αηπρήκαηα ή αζζέλεηεο πνπ 

ελδερνκέλσο ζπκβνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο, ηηο απαηηήζεηο ιφγσ 

αηπρήκαηνο νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ πξνζψπνπ, ηηο απνδεκηψζεηο πνπ ηπρφλ 

επηδηθαζηνχλ θαη πνπ νθείινληαη ζε αηχρεκα, ηηο νθεηιέο έλαληη ηνπ δεκνζίνπ 

θηι, θαη γεληθά ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα ππέρεη εμνινθιήξνπ, ζε θάζε πεξίπησζε, ηελ 

αζηηθή, θαη πνηληθή επζχλε θαη ζα θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε πνζά ζα νθείινληαη, 

ελδεηθηηθά, σο απνδεκηψζεηο, πξφζηηκα ή πνηλέο πάζεο θχζεσο απφ ηηο 

παξαπάλσ ή/θαη απφ άιιεο αηηίεο. Πεξαηηέξσ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα 

εμαζθαιίζεη θάζε άδεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ γπξηζκάησλ, ζχκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη λα θαηαβάιεη θάζε έμνδν θαη δαπάλε επζπλφκελε 

έλαληη ηνπ ΟΣΔ γηα ηελ θαηαβνιή θάζε ζρεηηθνχ πνζνχ θαζψο θαη ζε 

απνδεκίσζε γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ππνζηεί ν ηειεπηαίνο. Όιεο νη άδεηεο, 

έμνδα δαπάλεο, πξφζηηκα θηι πνπ ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ηελ 

ηειενπηηθή κεηάδνζε θαη ηελ ελ γέλεη πξνβνιή ηεο Σαηλίαο ή/θαη ηεο εηξάο απφ 

ηνλ ΟΣΔ ή νπνηνλδήπνηε δηθαηνπάξνρν ή ζπλεξγάηε ηνπ, βαξχλνπλ ηνλ ΟΣΔ ή 

απηνχο πνπ ελ γέλεη πξνβαίλνπλ ζηελ πξνβνιή , νη νπνίνη θέξνπλ θαη ηελ ζρεηηθή 

ελ γέλεη επζχλε θαη φρη ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ.  
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2.4. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δειψλεη θαη εγγπάηαη φηη έρεη πξνβεί ζηελ αζθάιηζε ηεο 

παξαγσγήο (Σαηλία θαη εηξά) γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΟΣΔ σο δηθαηνχρνπ πνπ ζα 

θαιχπηεη ππνρξεσηηθά ην ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

παξνχζα, θαη επζχλεηαη γηα θάζε ζρεηηθή θαηαβνιή θαη εμφθιεζε. ε πεξίπησζε 

νπνηαζδήπνηε απψιεηαο, κεξηθήο ή νιηθήο βιάβεο, ν ΟΣΔ δελ θέξεη επζχλε θαη 

ν ΑΝΑΓΟΥΟ, ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη θάζε δεκία ηπρφλ ππνζηεί ν 

ΟΣΔ. 

2.5.1. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη ην ινγφηππν ηνπ Business Unit 

ηνπ ΟΣΔ (COSMOΣΔ ΣV) σο εμήο: α) ζην roll ησλ ηίηισλ αξρήο θαη ηέινπο ηεο 

Σαηλίαο, σο Παξαγσγνχ, ζε δηαθνξεηηθφ πιάλν, β) ζην roll ησλ ηίηισλ αξρήο θαη    

ηέινπο εθάζηνηε επεηζνδίνπ ηεο εηξάο, ζην copyright, θαη κε ηνλ ηχπν (format) 

πνπ ζα επηιέμεη ν ΟΣΔ (ι.ρ. κε γξαθηθά ή κε νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή 

δεκηνπξγηθνχ) έπεηηα απφ ζρεηηθή ζπλελλφεζε κε ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ. Δπίζεο 

δηθαηνχηαη ν ΑΝΑΓΟΥΟ λα αλαγξάθεη ζηα ίδηα σο αλσηέξσ ην ινγφηππφ ηνπ 

σο εθηειεζηή ηεο Παξαγσγήο. 

2.5.2. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ θαη ν ΟΣΔ ππνρξενχληαη λα αλαγξάθνπλ ην ινγφηππν ηνπ 

ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ σο εμήο: α) ζην roll ησλ ηίηισλ αξρήο θαη ηέινπο ηεο Σαηλίαο, σο 

πκπαξαγσγνχ, ζε δηαθνξεηηθφ πιάλν, β) ζην roll ησλ ηίηισλ αξρήο θαη ηέινπο 

εθάζηνηε επεηζνδίνπ ηεο εηξάο θαη κε ηνλ ηχπν (format) πνπ ζα επηιέμεη ην 

ΓΗΑΕΧΜΑ (ι.ρ. κε γξαθηθά ή κε νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή δεκηνπξγηθνχ) έπεηηα 

απφ ζρεηηθή ζπλελλφεζε κε ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ.  

2.6. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ ΟΣΔ γηα θάζε ζηάδην 

παξαγσγήο (ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, εκεξνκελίεο γπξηζκάησλ, εκεξνκελίεο 

post production). 

2.7. ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 1.4., ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νξγαλψζεη θαη 

εθηειέζεη ηελ παξαγσγή ηεο εηξάο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζην 

παξφλ θαη ζην Παξάξηεκα Α. 

2.8. Σν ΓΗΑΕΧΜΑ αλαιακβάλεη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο δηαδηθαζηηθέο 

ελέξγεηεο ψζηε λα εμαζθαιηζζνχλ νη άδεηεο θηλεκαηνγξάθεζεο ησλ αξραηνινγηθψλ 

ρψξσλ, ζχκθσλα κε ην α. 46 ηνπ λ. 3028/2002, νη νπνίνη ζα εκθαλίδνληαη ζηελ 

Σαηλία ή/θαη ζην εθάζηνηε επεηζφδην ηεο εηξάο. Σν θφζηνο ρνξήγεζεο ησλ αδεηψλ 

απηψλ αλαιακβάλεη λα θαιχςεη ν ΟΣΔ, εθφζνλ απηφ δελ ππεξβαίλεη ηα ρίιηα 

πεληαθφζηα (1.500) επξψ, πιένλ ΦΠΑ, γηα ηελ Σαηλία θαη ηα ρίιηα πεληαθφζηα 

(1.500) επξψ, πιένλ ΦΠΑ, αλά επεηζφδην γηα ηελ εηξά. ε θάζε πεξίπησζε, ν 

ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη ηνλ ΟΣΔ γηα ην θφζηνο 

ησλ αδεηψλ απηψλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην θφζηνο ππεξβαίλεη ην πξναλαθεξζέλ 

πνζφ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη λα ηξνπνπνηήζεη ηελ παξαγσγή ηεο Σαηλίαο ή/θαη 

ηεο εηξάο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο εχινγεο απαηηήζεηο ηνπ ΟΣΔ πξνθεηκέλνπ 

λα απνπεξαησζεί ε Σαηλία ή/ θαη εηξά κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. ε πεξίπησζε 

δε κε επίηεπμεο ζπκθσλίαο ή κε δπλαηφηεηαο ηξνπνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο, ηζρχνπλ 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9.1. θαησηέξσ ηνπ παξφληνο.   

 

3. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  
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3.1. Ο ΟΣΔ ζα θαηαβάιιεη ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο  

γηα ην επεηζφδην ηνπ Πηιφηνπ ην πνζφ ησλ  δέθα νθηώ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ 

ζαξάληα ηξηώλ  (18.443) επξώ, πιένλ ΦΠΑ, ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα 

έμνδα ζχληαμεο, έξεπλαο, επηινγήο πξνζψπσλ θαη γεληθά νξγάλσζεο θαη εθηέιεζεο 

παξαγσγήο ηνπ Πηιφηνπ. Ζ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ δέθα νθηώ ρηιηάδσλ 

ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα ηξηώλ  (18.443) επξώ πιένλ ΦΠΑ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο 

λα εμαξηάηαη απφ ηε ιήςε ηεο άδεηαο θηλεκαηνγξάθεζεο, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη 

ζηελ παξάγξαθν 2.8 ηνπ παξφληνο.  

 

3.2. Δθφζνλ ν ΟΣΔ αλαζέζεη ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ηελ νξγάλσζε θαη εθηέιεζε 

παξαγσγήο ηεο Σαηλίαο ν ΟΣΔ  ζα θαηαβάιιεη ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ζπλνιηθά ην πνζφ 

ησλ ηεηξαθνζίσλ πελήληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ είθνζη δύν (454.922) 

επξώ, πιένλ ΦΠΑ. ην πξναλαθεξφκελν νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα ζχληαμεο, έξεπλαο, επηινγήο πξνζψπσλ θαη 

γεληθά νξγάλσζεο θαη εθηέιεζεο παξαγσγήο γηα ηελ Σαηλία, πιελ ηνπ θφζηνπο γηα 

ηελ ρνξήγεζε άδεηαο θηλεκαηνγξάθεζεο ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην άξζξν 2.8 αλσηέξσ..  

3.3. Ζ θαηαβνιή ζα γίλεηαη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ πξνζθφκηζε 

αληίζηνηρνπ ηηκνινγίνπ απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ζηνλ ΟΣΔ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη 

ζην Παξάξηεκα Β.  

3.4. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ ΟΣΔ φια ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ηεο νξγάλσζεο θαη εθηέιεζεο παξαγσγήο πνπ ζα δεηήζεη ν ΟΣΔ. 

 

4. ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ 

Χο εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ νξίδεηαη ε 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2017. 

 

5. ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΖ ΣΑΗΝΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΗΡΑ 

5.1. ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ αζθήζεη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 1  δηθαηψκαηα 

ηνπ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ δελ απνθηά θαλέλα πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα επί ηεο Σαηλίαο ή/θαη 

ηεο εηξάο, άιισο παξαηηείηαη ξεηά απφ θάζε δηθαίσκα, αμίσζε ε απαίηεζε 

εθκεηάιιεπζεο απηψλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη κέζν ζην δηελεθέο, ρσξίο θαλέλα 

πεξηνξηζκφ. Ο ΟΣΔ θαζίζηαηαη απνθιεηζηηθφο θχξηνο ηεο Σαηλίαο, ηνπ Πηιφηνπ, ή/ 

θαη ηεο εηξάο, θαζψο θαη θάζε πιηθνχ ή άπινπ θνξέα ζηνλ νπνίν εγγξάθνληαη ή /θαη 

αλαπαξάγνληαη απηά, δηαζέηεη δε απνθιεηζηηθά θάζε δηθαίσκα απφ θάζε 

εθκεηάιιεπζε ηεο Σαηλίαο ή/θαη ηεο εηξάο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, εηο ην 

δηελεθέο, ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ. 

Χο εθκεηάιιεπζε ηεο Σαηλίαο ή/θαη ηεο εηξάο λνείηαη νπνηνζδήπνηε, κέρξη ζήκεξα 

γλσζηφο ηξφπνο εθκεηάιιεπζεο, φπσο ελδεηθηηθά, αιιά φρη πεξηνξηζηηθά: πξνβνιέο 

ζε θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο, δεκφζηα εθηέιεζε, αλαπαξαγσγή, δηαλνκή θαη 

θπθινθνξία ζε πιηθνχο θνξείο (π.ρ. video, CD-ROM, DVD, Blu-ray θαη ζε θάζε 

άιινπ είδνπο πιηθφ θνξέα πνπ ζα αλαθαιπθζεί ή/θαη ρξεζηκνπνηεζεί ζην κέιινλ γηα 

ηελ εγγξαθή, απνζήθεπζε θαη αλαπαξαγσγή νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ), πξνβνιή ζε 

άιινπο ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο, ειεχζεξεο ή/θαη ζπλδξνκεηηθήο ιήςεο κε 
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νπνηαδήπνηε ηερληθή κέζνδν κεηάδνζεο θαη δηάζεζεο ζην θνηλφ, ελδεηθηηθά κέζσ 

απνθσδηθνπνηεηψλ, κε ρξήζε θάζε είδνπο ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο (π.ρ. ηειεφξαζε, 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, tablet, θηλεηφ ηειέθσλν) ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνβνιήο θαη δηάζεζεο ζην θνηλφ κέζσ δηαδηθηχνπ (internet), WAP, CD-I, CD-ROM, 

DVD, PPV/NVOD/VOD, WebTV, κέζσ δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, θαζψο θαη κε 

νπνηαδήπνηε άιιε ηερληθή κέζνδν ή κε άιιν ηξφπν εθκεηάιιεπζεο πνπ ζα 

αλαθαιπθζεί ή αμηνπνηεζεί ζην κέιινλ. Ζ εθκεηάιιεπζε θαηά ην παξφλ άξζξν 

αθνξά ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο Σαηλίαο ή/θαη ηεο εηξάο, ζην δηελεθέο, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ αλαγξάθνληαη θαησηέξσ, απηνχζησλ ζην ζχλνιφ ηνπο, θαη 

ζπκπεξηιακβάλεη ηπρφλ ππνηηηιηζκέλε, ή κεηαγισηηηζκέλε ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

γιψζζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο  ειιεληθήο (απζεληηθήο) έθδνζεο απηψλ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε αλσηέξσ άδεηα εθκεηάιιεπζεο δελ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηεο Σαηλίαο ή/θαη ηεο εηξάο κε δηαθνξεηηθφ κνληάδ απφ απηφ κε ην 

νπνίν ζα έρεη πξνβιεζεί γηα πξψηε θνξά ε Σαηλία ή/θαη ην θάζε επεηζφδην ηεο 

εηξάο, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρεη ιεθζεί ε άδεηα ηνπ ζθελνζέηε ηεο Σαηλίαο ή ηνπ 

ζθελνζέηε ηνπ εθάζηνηε επεηζνδίνπ ηεο εηξάο. Δπηηξέπεηαη, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα 

έρεη ιεθζεί ε άδεηα ηνπ ζθελνζέηε ηεο Σαηλίαο ή ηνπ ζθελνζέηε ηνπ εθάζηνηε 

επεηζνδίνπ ηεο εηξάο, (α) ε ρξήζε απνζπαζκάησλ ηεο Σαηλίαο ή/θαη ηεο εηξάο σο 

αξρεηαθφ πιηθφ ζε άιιεο ηαηλίεο ή ζεηξέο παξαγσγήο ηνπ ΟΣΔ, εθφζνλ ππάξρεη κλεία 

ηνπ ηίηινπ θαη ηνπ ζθελνζέηε ηεο Σαηλίαο ή ηεο εηξάο απφ ηελ νπνία πξνήιζε ην 

απφζπαζκα θαη (β) ε πξνβνιή ηεο Σαηλίαο ή/θαη ησλ επεηζνδίσλ ηεο εηξάο ζε κέξε 

ή trailer απηψλ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ηα δηθαηψκαηα ηεο έληππεο θαη ειεθηξνληθήο έθδνζεο ηνπ 

ζελαξίνπ, θαη ην δηθαίσκα ηεο κεηαθνξάο, δηαζθεπήο θαη πξνζαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ 

ζε ηειενπηηθή ζεηξά, ηειεηαηλία, ζεαηξηθφ έξγν θιπ, πξνζαξκνγήο ηεο εηξάο ζε 

ηειενπηηθή ζεηξά ή ηειεηαηλία, νπνηαδήπνηε εθκεηάιιεπζε ησλ έξγσλ απηψλ κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν ή κέζν (ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελεο ηεο 

ηειενπηηθήο κεηάδνζεο αλνηθηήο ή θσδηθνπνηεκέλεο ιήςεο, θπθινθνξίαο ζε 

video/DVD, εθκεηάιιεπζεο κέζσ ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ ή κέζσ DSL, ή κέζσ 

δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, εθκεηάιιεπζεο κέζσ pay-per-view ή video on demand 

θηι) εκπίπηνπλ ζηελ άλσ έλλνηα ηεο εθκεηάιιεπζεο. 

5.2. Αλαγλσξίδεηαη θαη ζπκθσλείηαη φηη ε, θαηά ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ηπρφλ 

εθεχξεζε λένπ είδνπο πιηθνχ θνξέα ήρνπ θαη εηθφλαο θαη ε επ’ απηνχ εγγξαθή, 

αλαπαξαγσγή θαη εθκεηάιιεπζε αληηηχπσλ ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο, σο θαη ε 

αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ δηάζεζεο ζην θνηλφ νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ, δελ 

απνηεινχλ άιιν ηξφπν εθκεηάιιεπζήο ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο πνπ δελ είλαη 

γλσζηφο θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ παξφληνο, αιιά αληηζέησο ζπκθσλείηαη φηη είλαη 

κέζα ζην πλεχκα θαη ζην γξάκκα ηνπ παξφληνο, δεδνκέλνπ φηη ν ΟΣΔ έρεη ην 

απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα θάζε είδνπο εθκεηάιιεπζεο ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο εηο ην 

δηελεθέο. πλεπψο θαη ε επί ηνπ λένπ είδνπο θνξέσλ απηψλ εθκεηάιιεπζε ηεο 

Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ εκπίπηεη ζηνπο φξνπο ηνπ 

παξφληνο.  
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5.3. ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ αζθήζεη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 1.2 ηνπ παξφληνο 

δηθαηψκαηά ηνπ, ην ΓΗΑΕΧΜΑ ζα απνθηήζεη ηα δηθαηψκαηα πνπ ξεηψο θαη 

πεξηνξηζηηθψο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Α ηνπ παξφληνο.  

 

6. ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

6.1. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηνλ ΟΣΔ ηνλ Πηιφην θαη, εθφζνλ ν 

ΟΣΔ αλαζέζεη ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ηελ νξγάλσζε θαη εθηέιεζε παξαγσγήο ηεο Σαηλίαο 

ή/θαη πεξαηηέξσ επεηζνδίσλ ηεο εηξάο, πέξαλ ηνπ Πηιφηνπ, ή /θαη θχθισλ απηήο, ζε 

αξρείν πςειήο επθξίλεηαο MXF ζε ζθιεξφ δίζθν, κε ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο: 

 

MXF HD 1920 x 1080  

Textless and clean 

25 fps 

50 mbits 

16:9 full frame 

AUDIO 

5.1 discrete 

Ζ αξίζκεζε ησλ θαλαιηψλ ζα μεθηλάεη απφ ην 1 έσο ην 6 θαη ζηα θαλάιηα 7-8 ζα 

βξίζθεηαη ην downmix. 

6.2. Σo παξαπάλσ πιηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ηερληθά θαη πνηνηηθά θαηάιιειν, ψζηε λα 

γίλεη απνδεθηφ απφ ηνλ ΟΣΔ. Αλ ην πιηθφ θξηζεί απφ ηνλ ΟΣΔ σο κε θαηάιιειν, κε 

έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ ΟΣΔ εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ 

ηελ παξάδνζή ηνπ απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ζηνλ ΟΣΔ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα 

ην αληηθαηαζηήζεη άκεζα κε ηερληθά απνδεθηφ θαη θαηάιιειν πιηθφ θαηά ηελ εχινγε 

θξίζε ηνπ ΟΣΔ.  

 

7. ΑΓΔΗΔ – ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ 

7.1. ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ αζθήζεη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 1 δηθαηψκαηα ηνπ, 

ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζπλνκνινγεί θαη απνδέρεηαη φηη ν ΟΣΔ έρεη ην απνθιεηζηηθφ 

δηθαίσκα ζην δηελεθέο ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ: 

- ρξήζεο ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο, δηάζεζεο, δηαλνκήο, εγγξαθήο, αλαπαξαγσγήο 

θαη ελ γέλεη εθκεηάιιεπζεο απηψλ, φπσο νξίδεηαη ζην παξφλ, ελ φισ ή ελ κέξεη,   

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαλνκήο απηψλ κέζσ ηνπ εηδηθνχ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ 

ηεο Τπεξεζίαο (απνθσδηθνπνηεηή –Set Top Box– STB), κε ηε ρξήζεο ηεο 

ηερλνινγίαο IP ή DTH θαη κε ζθνπφ ηε ζέαζε, γξακκηθά θαη επηγξακκηθά ζε θάζε 

είδνπο ειεθηξνληθή ζπζθεπή πνπ δηαζέηεη θάζε ζπλδξνκεηήο ηνπ ΟΣΔ θαη κπνξεί λα 

ζπλδεζεί κε ηνλ απνθσδηθνπνηεηή (ελδεηθηηθά ηειεφξαζε, ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, 

tablet, θηλεηφ ηειέθσλν θ.φ.θ.).  

  ξαδηνηειενπηηθήο κεηάδνζεο, παξνπζίαζεο θαη δηαλνκήο ζην θνηλφ ηεο Σαηλίαο θαη 

ηεο εηξάο, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα εηεξνρξνληζκέλεο ζέαζεο απηήο, 

- εγγξαθήο ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο ζε πιηθφ ή άπιν θνξέα κε νπνηνδήπνηε κέζν 

θαη κνξθή, ελ φισ ή ελ κέξεη,  
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- άκεζεο ή έκκεζεο, πξνζσξηλήο ή κφληκεο, αλαπαξαγσγήο ηεο Σαηλίαο θαη ηεο 

εηξάο κε νπνηνδήπνηε κέζν ή κνξθή, ελ φισ ή ελ κέξεη φζνλ αθνξά ηελ πιηθή 

ελζσκάησζε, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κεηάδνζεο,  

- δηάζεζεο ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ελ φισ ή ελ κέξεη ψζηε  

ν  πλδξνκεηήο  λα έρεη  πξφζβαζε ζηελ εγγξαθή ζε πιηθφ θνξέα. 

7.2. ην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 7.1. ηνπ παξφληνο, ν ΑΝΑΓΟΥΟ δειψλεη θαη εγγπάηαη 

φηη: 

- φια ηα θαηά ην παξφλ κεηαβηβαδφκελα πξνο ηνλ ΟΣΔ δηθαηψκαηα είλαη ειεχζεξα 

απφ θάζε απαίηεζε, δηθαίσκα, βάξνο, θαηάζρεζε, λνκηθφ ή πξαγκαηηθφ ειάηησκα. 

- φηη κεηαβηβάδνληαη θαη παξαρσξνχληαη ζηνλ ΟΣΔ φιεο νη άδεηεο εθκεηάιιεπζεο 

ησλ δηθαησκάησλ (ηδίσο άξζξα 3 θαη 46 επ. ηνπ Ν.2121/1993), απφ φινπο ηνπο 

ζπληειεζηέο απηήο (ελδεηθηηθά ζθελνζέηε, ζελαξηνγξάθν, εζνπνηνχο, ηξαγνπδηζηέο, 

κνπζηθνχο, θσηνγξάθνπο, παξνπζηαζηέο θιπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δηθαησκάησλ γηα ηελ επί ηεο πεξηιακβαλφκελεο ζηελ Σαηλία θαη ηε εηξά κνπζηθήο), 

αλαθνξηθά κε ηελ Σαηλία θαη ηε εηξά σο νπηηθναθνπζηηθά έξγα,  θαζψο θαη γηα θάζε 

κία επηκέξνπο ζπκβνιή απφ θάζε έλαλ ζπληειεζηή, παξαρσξνχληαη δε ζηνλ ΟΣΔ 

πξνο απνθιεηζηηθή εθκεηάιιεπζε ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

θαη πξνυπνζέζεηο απηνχ θαη ησλ Παξαξηεκάησλ.  

- φηη θάζε ζπληειεζηήο ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο παξαρσξεί ζηνλ ΟΣΔ ηελ 

απνθιεηζηηθή άδεηα επί ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο ζπκβνιήο ηνπ, ελ φισ ή ελ 

κέξεη, γηα ηε δεκηνπξγία ελδεηθηηθά ζηαηηθψλ ή θηλνχκελσλ απεηθνλίζεσλ, ηξέηιεξ, 

αθνπζηηθψλ κελπκάησλ θνθ γηα ηε δηαθήκηζε ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο.   

- φηη έρεη ήδε ή ζα έρεη εμαζθαιίζεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ γπξηζκάησλ φιεο ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λ. 2121/1993 άδεηεο ησλ δηθαηνχρσλ πλεπκαηηθψλ θαη 

ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ, πνπ ηνπ επηηξέπνπλ ηελ παξαγσγή ηεο Σαηλίαο θαη ηεο 

εηξάο, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν.  

- φηη φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λ. 2121/1993 άδεηεο ησλ δηθαηνχρσλ 

πλεπκαηηθψλ θαη ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε απφ ηνλ ΟΣΔ ηεο 

Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο, 

είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ ΟΣΔ. Αληίγξαθν ησλ άλσ αδεηψλ πξνζαξηάηαη ζην 

Παξάξηεκα Γ ηνπ παξφληνο. 

- φηη: α) φινη νη ζπληειεζηέο, ζην πιαίζην αζθήζεσο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο 

δηθαησκάησλ, ζπλαηλνχλ ξεηά ζηηο εθκεηαιιεχζεηο πνπ ζπκθσλνχληαη ζηελ 

παξνχζα, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε δεκφζηα παξνπζίαζε θαη ηελ ηειενπηηθή κεηάδνζε 

ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο, θαζψο θαη ηηο ινηπέο ρξήζεηο απηήο, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη β) ηα αληίζηνηρα πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα φισλ 

ησλ ζπληειεζηψλ ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο, έρνπλ εμνθιεζεί πιήξσο ζα 

εμνθιεζνχλ απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ, έλαληη ηνπ νπνίνπ θαη ζπλαθφινπζα 

θαη έλαληη ηνπ ΟΣΔ φινη νη ζπληειεζηέο ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο πεξηνξίδνπλ θαη 

θάζε ελδερφκελε κειινληηθή ηνπο απαίηεζε. Οη παξαρσξνχκελεο ζηνλ ΟΣΔ απφ ηνπο 

δηθαηνχρνπο πλεπκαηηθψλ θαη ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ απνθιεηζηηθέο άδεηεο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο πεξηιακβάλνπλ απφ πιεπξάο έθηαζεο 

(ρξνληθήο θαη ηνπηθήο) φιεο ηηο απαηηνχκελεο εμνπζίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ 
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ζθνπνχ ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ, ρσξίο ηελ θαηαβνιή άιινπ αληαιιάγκαηνο, 

εθηφο ηνπ ζπκθσλεζέληνο ζην παξφλ ζπκθσλεηηθφ. 

7.3. πλέπεηα ησλ θαηά ηα άλσ ζηελ παξ. 7.1. θαη 7.2. δειψζεσλ θαη εγγπήζεσλ ηνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ν ηειεπηαίνο ππνρξενχηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο λα παξεκβαίλεη ππέξ 

ηνπ ΟΣΔ θαη λα αλαιακβάλεη ηελ ππεξάζπηζε ηνπ ζε πεξίπησζε άζθεζεο αγσγήο, ή 

πνηληθήο δίσμεο, ή νπνηαζδήπνηε άιιεο δηνηθεηηθήο θιπ. δηαδηθαζίαο, ελαληίνλ ηνπ 

ηειεπηαίνπ, ε νπνία βαζίδεηαη ζε αμίσζε, απαίηεζε, δηθαίσκα ή έλζηαζε ηξίηνπ, φηη 

ε παξαγσγή, ή ε εθκεηάιιεπζε ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο απφ ηνλ ΟΣΔ, πξνζβάιιεη 

δηθαίσκα ηνπ, ή φηη ν ΑΝΑΓΟΥΟ δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο έλαληη ηνπ ηξίηνπ 

ππνρξεψζεηο ηνπ απφ ηελ νξγάλσζε θαη εθηέιεζε ηεο παξαγσγήο.  

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ππνζηεί ν ΟΣΔ, 

θαζψο θαη ζηελ θαηαβνιή θάζε δηθαζηηθήο δαπάλεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

δηθαζηηθψλ εμφδσλ θαη δηθεγνξηθψλ ακνηβψλ), θαη ελ γέλεη ζηελ θαηαβνιή φισλ ησλ 

εμφδσλ, ζηα νπνία ηπρφλ ππνβιεζεί ν ΟΣΔ γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο. 

7.4. Ο ΟΣΔ έρεη ζπλάςεη ζπκβάζεηο κε νξγαληζκνχο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο 

δηθαησκάησλ (φπσο π.ρ. ΑΔΠΗ, GEA, Αζελά) ζηελ Διιάδα, ζηνπο νπνίνπο 

θαηαβάιιεη ακνηβή γηα πλεπκαηηθά θαη ζπγγεληθά δηθαηψκαηα αλαθνξηθά κε ηελ 

ηειενπηηθή κεηάδνζε ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο. 

 

8. ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ 

8.1. Ζ παξνχζα απνηειεί ην ζχλνιν ησλ ζπκβαηηθψλ ξπζκίζεσλ κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ, αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελφ ηεο θαη ππεξηζρχεη φισλ ησλ άιισλ 

πξνεγνχκελσλ ζπκβάζεσλ θαη ζπκθσληψλ, ηφζν εγγξάθσλ φζν θαη πξνθνξηθψλ, πνπ 

ηπρφλ έγηλαλ κεηαμχ ησλ ελ πξνθεηκέλσ ζπκβαιινκέλσλ ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

8.2. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε αλαγλσξίδνπλ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζαλ έγθπξε, 

ηζρπξά θαη απξφζβιεηε, ην δε ζπκθσλεζέλ νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα ζαλ δίθαην, 

εχινγν θαη αληαπνθξηλφκελν πξνο ηηο ζπλαιιαθηηθέο ζπλήζεηεο. Σα ζπκβαιιφκελα 

δε κέξε παξαηηνχληαη απφ θάζε έλζηαζε θαηά ηεο παξνχζαο θαη απφ θάζε δηθαίσκα. 

8.3. Σα κέξε αλαγλσξίδνπλ φηη νη φξνη ηεο παξνχζαο είλαη εκπηζηεπηηθνί θαη 

δεζκεχνληαη φηη δελ ζα απνθαιχςνπλ απηνχο ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, πέξαλ ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο. 

8.4. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη νπζηψδεηο θαη νπνηαδήπνηε 

ηξνπνπνίεζή ηνπο κφλν εγγξάθσο κπνξεί λα απνδεηρζεί απνθιεηνκέλνπ παληφο άιινπ 

κέζνπ θαη απηνχ ηνπ φξθνπ. 

8.5. Κάζε δηαθνξά, πνπ ζα απνξξέεη θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηελ παξνχζα ζα 

επηιχεηαη ζε πλεχκα θαιήο πίζηεσο, άιισο ζα ππάγεηαη πξνο δηθαζηηθή επίιπζε ζηα 

θαζ’ χιε αξκφδηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ.  

8.6. Ζ κε άζθεζε ή ε κε έγθαηξε άζθεζε απφ ηνλ ΟΣΔ θαη ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ 

νπνηνπδήπνηε απφ ηα δηθαηψκαηά ηνπο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε 

ή απνξξένπλ απφ ην λφκν, ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί ή λα 

εξκελεπζεί σο ζησπεξά παξαίηεζε απφ ηα δηθαηψκαηά ηνπο απηά. Οη ζπκβαιιφκελνη 

κπνξνχλ λα αζθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο απηά νπνηεδήπνηε είηε αζξνηζηηθά, είηε 

δηαδνρηθά. 
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8.7. Ζ παξνχζα ζχκβαζε είλαη εηδηθή θαη δελ δεκηνπξγεί θαλέλα είδνο πξνεγνχκελνπ 

κεηαμχ ησλ κεξψλ γηα πηζαλέο κειινληηθέο ζπκθσλίεο ηνπο πνπ ζα ζπκθσλνχληαη 

ειεχζεξα. 

8.8. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δειψλεη, δεζκεχεηαη θαη εγγπάηαη φηη ηφζν ν ίδηνο, φζν θαη ην 

πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπ, ζηειέρε / ζπλεξγάηεο / πξνζηεζέληεο (εθεμήο 

«πξνζσπηθφ»), ιακβάλνπλ γλψζε θαη ζπκκνξθψλνληαη απνιχησο κε ηελ εθάζηνηε 

ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί απαγφξεπζεο ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δηαθζνξάο θαη δελ 

έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ σο άλσ λνκνζεζία. 

8.9. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δεζκεχεηαη φηη δελ ζα πξνβεί, ακέζσο ή εκκέζσο, ζε θακία 

ελέξγεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ηελ παξαβίαζε ηεο παξαπάλσ λνκνζεζίαο 

θαη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εηδνπνηήζεη άκεζα ηνλ ΟΣΔ ακέζσο κφιηο 

πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηεο ηέηνηεο παξαβηάζεηο απφ ηελ ίδηα ή ην πξνζσπηθφ ηνπ. 

8.10. Πεξαηηέξσ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ δειψλεη, δεζκεχεηαη θαη εγγπάηαη φηη δελ ζπληξέρεη 

νχηε ζηνλ ίδην, νχηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ θαλελφο είδνπο θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ, πνπ λα έρεη επεξεάζεη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηε ζχλαςε ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο. 

8.11. ε πεξίπησζε πνπ πεξηέιζεη ζε γλψζε ηνπ ΟΣΔ, θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν, 

παξαβίαζε ησλ φξσλ 8.8, 8.9 θαη 8.10 αλσηέξσ, ν ΟΣΔ δηθαηνχηαη λα αλαζηείιεη 

άκεζα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο κε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε πξνο ηνλ 

ΑΝΑΓΟΥΟ ή λα ηελ θαηαγγείιεη εγγξάθσο, άκεζα, κε ππαηηηφηεηα ηνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ηνπ ηειεπηαίνπ ππνρξενχκελνπ λα απνθαηαζηήζεη θάζε ηπρφλ δεκία 

πνπ ηπρφλ ππνζηεί, ή λα θαιχςεη θάζε ηπρφλ πξφζηηκν ή πνηλή, νηαζδήπνηε κνξθήο, 

πνπ κπνξεί λα επηβιεζεί ζηνλ ΟΣΔ. 

8.12. ε πεξίπησζε πνπ ν ΑΝΑΓΟΥΟ δελ δηαζέηεη ζρεηηθέο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο ή 

δελ έρεη πξνεγνπκέλσο δεζκεχζεη εγγξάθσο ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρεηηθά κε ηα 

παξαπάλσ αλαθεξφκελα ζηνπο φξνπο 8.8, 8.9 θαη 8.10, ππνρξενχηαη λα ην δεζκεχεη 

κε αληίζηνηρε ξήηξα εγγξάθσο ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο. 

8.13. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δειψλεη φηη έρεη ιάβεη γλψζε ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο 

Πξνκεζεπηψλ ηνπ ΟΣΔ, ηνλ νπνίν δεζκεχεηαη λα ηεξεί. ε πεξίπησζε πνπ πεξηέιζεη 

ζε γλψζε ηνπ ΟΣΔ, θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν, παξαβίαζε ηνπ αλσηέξσ Κψδηθα 

Γενληνινγίαο Πξνκεζεπηψλ, ν ΟΣΔ δηθαηνχηαη λα αλαζηείιεη άκεζα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ παξφληνο κε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε πξνο ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ή λα ηελ θαηαγγείιεη 

εγγξάθσο, άκεζα, κε ππαηηηφηεηα ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ηνπ ηειεπηαίνπ ππνρξενχκελνπ 

λα απνθαηαζηήζεη θάζε ηπρφλ δεκία πνπ ηπρφλ ππνζηεί ή λα θαιχςεη θάζε ηπρφλ 

πξφζηηκν ή πνηλή νηαζδήπνηε κνξθήο πνπ κπνξεί λα επηβιεζεί ζηνλ ΟΣΔ. 

Ο Κψδηθαο Γενληνινγίαο Πξνκεζεπηψλ ηνπ ΟΣΔ είλαη δηαζέζηκνο θαη ζην: 

www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/111391531/supplier_code_of_conduct_g

r.pdf. 

8.14. Ο Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα ππνθαηαζηαζεί απφ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζηελ 

εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηελ ζθελνζεζία ή ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ γπξηζκάησλ ηεο Σαηλίαο 

ή/θαη επεηζνδίσλ ηεο εηξάο σζηφζν δελ δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη ζε νπνηνδήπνηε 

ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηα νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηθαηψκαηά ηνπ απφ απηήλ, 

ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ ΟΣΔ. ε πεξίπησζε δε ζπλαίλεζεο απφ 
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ηνλ ΟΣΔ, ξεηά ζπκθσλείηαη φηη ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα επζχλεηαη έλαληη ηνπ ΟΣΔ γηα θάζε 

ππνρξέσζε ηνπ πνπ αλαιακβάλεη κε ην παξφλ.   

8.15. Σν παξφλ ζπκθσλεηηθφ ηζρχεη θαη δεζκεχεη ηνπο θαζνιηθνχο θαη εηδηθνχο 

δηαδφρνπο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ηπρφλ δε κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε άλεπ πξνεγνχκελεο 

ζπλαίλεζεο ηνπ OTE απνηειεί ζπνπδαίν ιφγν ιχζεο ηεο ζχκβαζεο εθ κέξνπο ηνπ κε 

θαηαγγειία, αδεκίσο γη’ απηφλ, ηνπ ΟΣΔ δηθαηνπκέλνπ λα αμηψζεη ηελ απνθαηάζηαζε 

θάζε δεκίαο πνπ ζα ππνζηεί. 

8.16. Δάλ θάπνηνο απφ ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θεξπρζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν 

άθπξνο, ε ελ ιφγσ αθπξφηεηα δελ ζα επεξεάζεη ην θχξνο ησλ ππνινίπσλ φξσλ απηνχ, 

νη νπνίνη παξακέλνπλ έγθπξνη, σζάλ ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ λα είρε ζπλαθζεί δίρσο 

ηνλ άθπξν φξν. 

 

9. ΠΑΡΑΒΑΖ ΟΡΟΤ- ΔΤΘΤΝΖ-ΑΝΧΣΔΡΖ ΒΗΑ 

9.1. ε πεξίπησζε παξαβάζεσο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ, κε 

εθηέιεζεο ή κε πξνζήθνπζαο εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαη εηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε πνπ δελ απνπεξαησζεί ε Σαηλία ή/ θαη ε 

εηξά (νιηθά ή κεξηθά), ν ΟΣΔ δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ακέζσο θαη αδεκίσο γηα 

ηνλ ίδην ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ κε έγγξαθε δήισζή ηνπ πξνο ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ν ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζηξέςεη ζηνλ ΟΣΔ ην 

πνζφ πνπ ν ηειεπηαίνο έρεη πξνθαηαβάιεη έσο ηελ εκέξα ηεο θαηαγγειίαο κε ην 

λφκηκν δηθαηνπξαθηηθφ ηφθν, άιισο ν ΟΣΔ δχλαηαη λα δεηήζεη νπνηεδήπνηε ηελ 

θαηαβνιή ηνπ ελ ιφγσ πνζνχ κε θάζε λφκηκν ηξφπν, αθφκε θαη κε ηελ έθδνζε 

δηαηαγήο πιεξσκήο. 

9.2. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζε πεξίπησζε ππαίηηαο 

παξαβάζεσο εθ κέξνπο ηνπ ΟΣΔ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη κε ηελ 

παξνχζα, κε ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηή ζρεηηθήο έγγξαθεο δειψζεσο. 

9.3. Σα Μέξε δελ επζχλνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν γηα αδπλακία εθπιήξσζεο ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ε νπνία νθείιεηαη ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, νχηε 

επηηξέπεηαη θαηαγγειία γηα αδπλακία εθπιήξσζεο ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο ιφγσ 

γεγνλφησλ αλσηέξαο βίαο. Χο πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ινγίδεηαη θαη ε πεξίπησζε 

απεξγίαο ηνπ πξνζσπηθνχ θάζε ζπκβαιιφκελνπ. Σν κέξνο πνπ πιήηηεηαη απφ 

γεγνλφο αλσηέξαο βίαο νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ακειιεηί ηνλ 

αληηζπκβαιιφκελφ ηνπ ηφζν γηα ηε ζπλδξνκή, φζν θαη ηελ άξζε ηνπ γεγνλφηνο 

απηνχ. Δηδηθά φζνλ αθνξά ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ΟΣΔ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παξαγσγή θαη νινθιήξσζε ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο, δελ επηηξέπεηαη θαηαγγειία 

γηα αδπλακία εθπιήξσζεο ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο ιφγσ γεγνλφησλ αλσηέξαο βίαο, 

εθφζνλ ε αδπλακία απηή δελ δηαξθεί γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ εμήληα 

(60) εκεξψλ. ηελ πεξίπησζε φπνπ ην γεγνλφο αλσηέξαο βίαο δηαξθεί πεξηζζφηεξν 

απφ εμήληα (60) εκέξεο, ην κε πιεηηφκελν κέξνο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη 

εγγξάθσο ην παξφλ, ν δε ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη λα επηζηξέςεη άηνθα ζηνλ ΟΣΔ ην 

πνζφ πνπ ν ηειεπηαίνο θαηέβαιε ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο .  

Σν παξφλ ζπκθσλεηηθφ δηαβάζηεθε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ππεγξάθε ζε ηξία 

πξσηφηππα θαη θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο έιαβε απφ έλα. 
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ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 
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             Γεκήηξεο Μηραιάθεο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΚΑΗ ΑΡΗΘΜΟ ΔΠΔΗΟΓΗΧΝ 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη έλαληη ηνπ νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο  πνπ 

ζπκθσλείηαη ζην άξζξν 3.2. ηνπ πκθσλεηηθνχ πλεξγαζίαο γηα ηελ Παξαγσγή 

Οπηηθναθνπζηηθψλ Έξγσλ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζε απηφ, ζην παξφλ 

Παξάξηεκα θαη ζην Παξάξηεκα Β, ηελ νξγάλσζε θαη εθηέιεζε ηεο παξαγσγήο  ηεο 

Σαηλίαο θαη ΔΗΚΟΗ ΣΡΗΧΝ (23) επεηζνδίσλ ηεο εηξάο : 

Σίηινο: « ΗΥΝΖΛΑΣΔ ΜΝΖΜΔΗΧΝ» (ή φπσο κεηνλνκαζηεί απφ ηνλ ΟΣΔ 

θαηά ηε δηθή ηνπ δηαθξηηηθή θαη απνθιεηζηηθή επρέξεηα).  

Δίδνο: Σειενπηηθή ζεηξά ληνθηκαληέξ, 23 ζπλνιηθά επεηζνδίσλ  

Γηάξθεηα επεηζνδίνπ: +/- 46 ιεπηά 

θελνζεζία: Βαγγέιεο Δπζπκίνπ 

Ηζηνξηθή έξεπλα – ζελάξην: Βαγγέιεο Δπζπκίνπ 

Σειηθόο Τιηθόο θνξέαο εηθόλαο: Αξρείν πςειήο επθξίλεηαο MXF 

Ήρνο: 5.1 discrete 

πκθσλείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ άξζξνπ 1.2. απφ ηνλ 

ΟΣΔ θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εθηέιεζεο ηεο παξαγσγήο απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ, ν 

ΟΣΔ ζα παξαρσξήζεη ζην ΓΗΑΕΧΜΑ άδεηα κε εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο 

Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο κε ην εμήο πεξηερφκελν: 

α) κεηά ην πέξαο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ παξάδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ επεηζνδίνπ ηεο 

εηξάο, ην ΓΗΑΕΧΜΑ δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο ηνπ ηελ Σαηλία 

ή επεηζφδηα ηεο εηξάο, εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί γξαπηή ελεκέξσζε θαη έγθξηζε ηνπ 

ΟΣΔ γηα ηνλ ρψξν θαη ρξφλν ηεο εθδήισζεο θαη γηα ην επεηζφδην ηεο εηξάο ή γηα 

ηελ Σαηλία πνπ ην ΓΗΑΕΧΜΑ επηζπκεί λα πξνβάιεη. 

β) κεηά ην πέξαο δχν (2) εηψλ απφ ηελ παξάδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ επεηζνδίνπ ηεο 

εηξάο, ην ΓΗΑΕΧΜΑ δηθαηνχηαη λα αλαξηήζεη θαη λα δηαζέηεη δσξεάλ ζην θνηλφ 

πξνο πξνβνιή ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηνπ ηφπν (www.diazoma.gr) εηο ην δηελεθέο -θαη γηα 

φιε ηε δηάξθεηα πξνζηαζίαο ησλ πλεπκαηηθψλ θαη ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ απφ ηελ 

νηθεία ειιεληθή λνκνζεζία- ηελ Σαηλία θαη ηε εηξά, ππφ ηνλ φξν φηη ε δηαδηθηπαθή 

πξνβνιή ζα είλαη εθηθηή κφλν γηα ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα κε ρξήζε  ζπζηεκάησλ 

γεσγξαθηθνχ απνθιεηζκνχ (geoblock). 

γ) κεηά ην πέξαο πέληε (5) εηψλ απφ ηελ παξάδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ επεηζνδίνπ ηεο 

εηξάο, ην ΓΗΑΕΧΜΑ δηθαηνχηαη επηπιένλ λα αλαξηήζεη θαη λα δηαζέηεη δσξεάλ ζην 

θνηλφ πξνο πξνβνιή ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηνπ ηφπν (www.diazoma.gr) εηο ην δηελεθέο -

θαη γηα φιε ηε δηάξθεηα πξνζηαζίαο ησλ πλεπκαηηθψλ θαη ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ 

απφ ηελ νηθεία ειιεληθή λνκνζεζία- ηελ Σαηλία θαη ηε εηξά ρσξίο  ηε ρξήζε 

ζπζηεκάησλ γεσγξαθηθνχ απνθιεηζκνχ (geoblock). 

δ) Ρεηψο ζπκθσλείηαη φηη ην ΓΗΑΕΧΜΑ παξαηηείηαη απφ νπνηνδήπνηε δηθαίσκα 

εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο Σαηλίαο ή ηεο εηξάο, ε δε παξαρψξεζε ηεο άδεηαο ηνπ 

άξζξνπ 5.3 δελ γελλά θαλέλα δηθαίσκα παξαρψξεζεο πεξαηηέξσ άδεηαο 

εθκεηάιιεπζεο ζε ηξίηνπο εθ κέξνπο ηνπ ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ. 

ην  ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα ησλ 454.922  επξψ ζπκπεξηιακβάλνληαη φια 

έμνδα ζχληαμεο, έξεπλαο, επηινγήο πξνζψπσλ θαη γεληθά νξγάλσζεο θαη εθηέιεζεο 

παξαγσγήο γηα ηελ Σαηλία θαη γηα ηα 23 επεηζφδηα ηεο εηξάο, θαζψο επίζεο θαη ε 

http://www.diazoma.gr/
http://www.diazoma.gr/
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δεκηνπξγία θαη παξάδνζε νινθιεξσκέλνπ ηξέηιεξ γηα ην θάζε επεηζφδην, πιελ ησλ 

εμφδσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ην Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο 

θηλεκαηνγξάθεζεο ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2.8 ηεο 

χκβαζεο θαη ην α. 46 ηνπ λ. 3028/2002. Πξνο άξζε θάζε ακθηβνιίαο, εθφζνλ ν ΟΣΔ 

θξίλεη θαηάιιειν γηα πξνβνιή ζηα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ COSMOTE TV ην 

επεηζφδην ηνπ Πηιφηνπ α) ν Πηιφηνο ζα ζπλππνινγηζηεί ζηνλ άλσ αξηζκφ ησλ 

επεηζνδίσλ, β) ζην σο άλσ ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα ησλ 454.922 επξψ ζα 

ζπλππνινγηζηεί ην αληάιιαγκα γηα ηνλ Πηιφην πνπ ζπκθσλείηαη ζην άξζξν 3.1. ηεο 

χκβαζεο, πνζνχ 18.443 επξψ, ην νπνίν ν ΟΣΔ δελ ζα θαηαβάιιεη ζηνλ Αλάδνρν σο 

ακνηβή επηπιένλ ησλ 454.922  επξψ, θαη γ) ην θφζηνο ρνξήγεζεο ησλ αδεηψλ 

θηλεκαηνγξάθεζεο ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ αλαιακβάλεη λα θαιχςεη ν ΟΣΔ, 

εθφζνλ απηφ δελ ππεξβαίλεη ηα ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ, πιένλ ΦΠΑ, γηα ηελ 

Σαηλία θαη ηα ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ, πιένλ ΦΠΑ, αλά επεηζφδην ηεο εηξάο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ν ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη ηνλ 

ΟΣΔ γηα ην θφζηνο ησλ αδεηψλ απηψλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην θφζηνο ππεξβαίλεη ην 

πξναλαθεξζέλ πνζφ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη λα ηξνπνπνηήζεη ηελ παξαγσγή 

ηεο Σαηλίαο ή/θαη ηεο εηξάο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο εχινγεο απαηηήζεηο ηνπ 

ΟΣΔ πξνθεηκέλνπ λα απνπεξαησζεί ε Σαηλία ή/ θαη εηξά κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

ηξφπν. ε πεξίπησζε δε κε επίηεπμεο ζπκθσλίαο ή κε δπλαηφηεηαο ηξνπνπνίεζεο 

ηεο παξαγσγήο, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9.1. ηνπ πκθσλεηηθνχ. 

 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φινη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ζπκθσλνχληαη ζην 

πκθσλεηηθφ πλεξγαζίαο γηα ηελ Παξαγσγή Οπηηθναθνπζηηθψλ Έξγσλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

        ΟΡΟΗ ΠΛΖΡΧΜΖ 

 

1. Σν πνζφ ησλ δέθα νθηώ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα ηξηώλ (18.443)επξώ, 

πιένλ ΦΠΑ, ζα θαηαβιεζεί  εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη ηελ παξαιαβή ηνπ αληίζηνηρνπ ηηκνινγίνπ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ.  Με ηελ 

θαηαβνιή ηνπ άλσ πνζνχ ξεηά ζπκθσλείηαη φηη ν ΟΣΔ δελ ππέρεη θακία πεξαηηέξσ 

ππνρξέσζε άιιεο θαηαβνιήο έλαληη ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, εθηφο αλ ν ΟΣΔ ξεηά πξνβεί 

ζηελ αλάζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο Α. Ζ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ 

ησλ δέθα νθηώ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα ηξηώλ  (18.443) επξώ πιένλ ΦΠΑ 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο λα εμαξηάηαη απφ ηε ιήςε άδεηαο θηλεκαηνγξάθεζεο ησλ 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.8 ηνπ παξφληνο 

πκθσλεηηθνχ πλεξγαζίαο γηα ηελ Παξαγσγή Οπηηθναθνπζηηθψλ Έξγσλ θαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α απηνχ.  

 

2. ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ δεηήζεη εγγξάθσο λα παξαρζνχλ επηπιένλ επεηζφδηα 

πέξαλ ηνπ Πηιφηνπ ζα θαηαβάιιεη ην αληάιιαγκα ησλ ππνινίπσλ ηεηξαθνζίσλ 

ηξηάληα έμη ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ εβδνκήληα ελλέα (436.479) επξώ ζε δχν (2) 

δφζεηο σο εμήο : 

2.1. Πνζφ δηαθνζίσλ δέθα νθηψ ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ ηξηάληα  (218.230) επξώ, 

πιένλ ΦΠΑ, ζα θαηαβιεζεί εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε 

ελεκέξσζε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ απφ ηνλ ΟΣΔ ηεο αλάζεζεο ηεο νξγάλσζεο θαη 

εθηέιεζεο παξαγσγήο ηεο Σαηλίαο θαη ησλ ππφινηπσλ επεηζνδίσλ ηεο εηξάο, 

θαη ηελ παξαιαβή ηνπ αληίζηνηρνπ ηηκνινγίνπ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ.  

2.2. Πνζφ δηαθνζίσλ δέθα νθηψ ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ ζαξάληα ελλέα  (218.249) 

επξώ, πιένλ ΦΠΑ, ζα θαηαβιεζεί εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 

παξάδνζε απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ζηνλ ΟΣΔ ηεο ηειηθήο θφπηαο ηεο Σαηλίαο ζε 

αξρείν mxf θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκθσλεζέλησλ ηειηθψλ επεηζνδίσλ ηεο 

εηξάο ζε αξρείν mxf, θαη ηελ παξαιαβή ηνπ αληίζηνηρνπ ηηκνινγίνπ ηεο 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ.  

 

3. Σα ηηκνιφγηα ζα εθδίδνληαη απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ θαη ζα απνζηέιινληαη ζηνλ ΟΣΔ 

ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία 

πιεξσκήο ηνπο. Σα αλσηέξσ πνζά ζα θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ΟΣΔ εληφο ηξηάληα 

(30) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή έθαζηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. 

4. ε θάζε πεξίπησζε ν ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο, γηα θάζε 

ππνρξέσζε απαίηεζε ή δηθαίσκα, έλαληη ηξίησλ, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξε θαη 

νινζρεξή εμφθιεζε θάζε ζρεηηθνχ πνζνχ, πνπ πξνέξρνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ 

νξγάλσζε θαη εθηέιεζε ηεο παξαγσγήο ησλ είθνζη ηξηψλ (23) επεηζνδίσλ ηεο εηξάο 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 2 ηνπ άλσ πκθσλεηηθνχ. 
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5. Καη’ εμαίξεζε, ξεηά ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ κεξψλ φηη  ηέιε θαη άδεηεο 

θηλεκαηνγξάθεζεο, ρξήζεο απεηθνλίζεσλ θαη νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ ζε ρψξνπο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο (ελδεηθηηθά αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηζηνξηθνχο ηφπνπο, 

κλεκεία, εθθιεζίεο θ.ιπ.), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, ηδίσο 

ηνπ λ.3028/2002, φπσο ηζρχεη,  ηα νπνία αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε παξαγσγήο ηεο 

Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο, ζα ππνβάιινληαη εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ζηνλ 

ΟΣΔ γηα έγθξηζε. Σν θφζηνο ησλ ηειψλ θαη ηεο ρνξήγεζεο ησλ αδεηψλ απηψλ 

αλαιακβάλεη λα θαιχςεη ν ΟΣΔ, εθφζνλ απηφ δελ ππεξβαίλεη ηα ρίιηα πεληαθφζηα 

(1500) επξψ πιένλ ΦΠΑ γηα ηελ Σαηλία θαη ηα ρίιηα πεληαθφζηα (1500) επξψ πιένλ 

ΦΠΑ αλά επεηζφδην γηα ηελ εηξά. ε θάζε πεξίπησζε, ν ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη 

ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη ηνλ ΟΣΔ γηα ην θφζηνο ησλ αδεηψλ απηψλ θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ην θφζηνο ππεξβαίλεη ην πξναλαθεξζέλ πνζφ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ 

αλαιακβάλεη λα ηξνπνπνηήζεη ηελ παξαγσγή ηεο Σαηλίαο ή/θαη ηεο εηξάο θαη λα 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο εχινγεο απαηηήζεηο ηνπ ΟΣΔ πξνθεηκέλνπ λα απνπεξαησζεί ε 

Σαηλία ή/ θαη εηξά κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. ε πεξίπησζε δε κε επίηεπμεο 

ζπκθσλίαο ή κε δπλαηφηεηαο ηξνπνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 9.1. ηνπ πκθσλεηηθνχ.  ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή 

ησλ ηειψλ, ζα θαηαβάιιεη ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ηα ζρεηηθά ρξεκαηηθά πνζά. Ο 

ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη θάζε άδεηα γηα ινγαξηαζκφ θαη ζην φλνκα 

ηνπ ΟΣΔ, γηα ηε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ηνπ πκθσλεηηθνχ θαη ησλ Παξαξηεκάησλ.  
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Δπηζπλαπηόκελν 9ν: 

 

 


