
ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ 

ΧΜΑΣΔΗΟΤ «ΓΗΑΕΧΜΑ»  

 

 Πέμπηη 24 Μαπηίος 2016 

 

 

ήκεξα, Πέμπηη 24 Μαπηίος 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, 

Σέηε Υαηδεληθνιάνπ, κέινο, 

Μπνιέηεο Κσλ/λνο, κέινο, 

Υξήζηνο Λάδνο, κέινο. 

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ, επίζεο, ε θα Μπέηηπ Υαηδεληθνιάνπ, λνκηθφο, 

εκπεηξνγλψκσλ ζε ζέκαηα ηνπξηζκνχ θαη κέινο ηνπ ζσκαηείνπ θαη ν θ. Γεκήηξεο 

Καινπδηψηεο, πνιηηηθφο – κεραληθφο θαη κέινο ηνπ ζσκαηείνπ. 

 

 

1. Δνημέπυζη για ηη διάθεζη από ηην «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» ηος ποζού ηυν 50.000 εςπώ υρ σοπηγία ππορ ηο 

ζυμαηείο «ΓΗΑΕΧΜΑ», ηο οποίο θα σπημαηοδοηήζει ηην εκπόνηζη μελέηηρ με 

ανηικείμενο ηην τηθιακή ζηπαηηγική για ηον Πολιηιζμό υρ οδηγό για ηην σπήζη 

ηυν Σεσνολογιών Πληποθοπίαρ και Δπικοινυνιών ζηο σώπο ηος Πολιηιζμού. 

Έγκπιζη ηυν όπυν ηηρ ζσεηικήρ ζύμβαζηρ (ςν. 1). 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. ηαχξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη 

ε Δηαηξεία «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.», Δηαηξηθφ Μέινο 

ηνπ ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ, πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη σο ρνξεγία πξνο ην ζσκαηείν ην πνζφ 

ησλ 50.000 επξψ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ εθπφλεζε κειέηεο κε 

αληηθείκελν: «Φεθηαθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ Πνιηηηζκφ σο νδεγφ γηα ηελ ρξήζε ησλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ ζην ρψξν ηνπ Πνιηηηζκνχ». 

 

Δλ ζπλερεία, ν θ. Μπέλνο, πξφζζεζε φηη είλαη ζεκαληηθή ζηηγκή γηα ην «ΓΗΑΕΧΜΑ», 

θαζψο γίλεηαη έλα αθφκε βήκα γηα ηε ζπλάληεζε ησλ κλεκείσλ κε ηελ αεηθνξία θαη 

ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη φηη νη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα είλαη αξσγνί ζην 

εγρείξεκα απηφ, θαζψο επηηξέπνπλ ηελ πινπνίεζε ςεθηαθψλ δξάζεσλ γηα ηα 

κλεκεία. 

 



Ακέζσο κεηά, ν πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ έζεζε ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έλα ζρέδην ζχκβαζεο (πλ. 1), ε νπνία ζα ππνγξαθεί 

κεηαμχ ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ» θαη ηεο Δηαηξείαο. 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ εθηελή ζπδήηεζε, ελέθξηλαλ νκφθσλα ηνπο φξνπο 

ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο γηα ηελ εθπφλεζε κειέηεο κε αληηθείκελν ηελ ςεθηαθή 

ζηξαηεγηθή γηα ηνλ Πνιηηηζκφ σο νδεγφ γηα ηελ ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ ζην ρψξν ηνπ Πνιηηηζκνχ. Δπίζεο, ηα κέιε 

εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν, θ. ηαχξν Μπέλν λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

δηαδηθαζίεο θαη ζπλελλνήζεηο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

Σέινο, ηα κέιε επραξίζηεζαλ ζεξκά ηελ «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» γηα ηε ζπνπδαία ζπκβνιή ηεο ζηηο δξάζεηο ηνπ 

ζσκαηείνπ. 

 

  

2. Δνημέπυζη από ηον ππόεδπο κ. ηαύπο Μπένο για ηην ανάθεζη από ηο 

«ΓΗΑΕΧΜΑ» ηηρ μελέηηρ «Φηθιακή ηπαηηγική για ηον Πολιηιζμό υρ οδηγό 

για ηη σπήζη ηυν Σεσνολογιών Πληποθοπίαρ και Δπικοινυνιών ζηον σώπο ηος 

Πολιηιζμού» ζηην PostScriptum Πληποθοπική Δπικοινυνίαρ Δ.Π.Δ. Έγκπιζη 

ηυν όπυν ηυν ζσεηικών ζςμβάζευν (ςν. 2 -4). 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. ηαχξνο Μπέλνο εηζεγήζεθε ζηα κέιε 

ηελ αλάζεζε απφ ην «ΓΗΑΕΧΜΑ» ηεο κειέηεο «Φεθηαθή ηξαηεγηθή γηα ηνλ 

Πνιηηηζκφ σο νδεγφ γηα ηε ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ 

ζηνλ ρψξν ηνπ Πνιηηηζκνχ» ζηελ Δηαηξεία PostScriptum Πιεξνθνξηθή 

Δπηθνηλσλίαο. 

 

Ακέζσο κεηά ν θ. Μπέλνο πξφζζεζε φηη αληηθείκελν ηεο Δηαηξείαο ζα είλαη: 

• λα θαηαγξάςεη ην επξχηεξν ςεθηαθφ πεξηβάιινλ ζηνλ Πνιηηηζκφ ηφζν ζε 

παγθφζκην, φζν θαη θπξίσο ζε επξσπατθφ επίπεδν, αιιά θαη ζε επίπεδν 

αξρψλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. 

• αμηνινγήζεη ηηο πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηεο πινπνίεζεο ςεθηαθψλ 

δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ Πνιηηηζκνχ. 

• απνηππψζεη ηελ ππάξρνπζα πξαγκαηηθφηεηα, ηηο ηξέρνπζεο πνιηηηθέο θαη 

αληίζηνηρεο ρξεκαηνδνηηθέο θαη επελδπηηθέο επθαηξίεο γηα ηνπο 

δεκφζηνπο Πνιηηηζηηθνχο Φνξείο θαη Οξγαληζκνχο ζε ζρέζε κε ηηο 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ. 

• αλαδείμεη ηπρφλ θαλνληζηηθέο, ξπζκηζηηθέο, δνκηθέο, νξγαλσηηθέο, 

δηαρεηξηζηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αδπλακίεο πνπ πηζαλψο εκπνδίδνπλ ηελ 

εθαξκνγή απηή θαη ζα πξνηείλεη ηξφπνπο επίιπζεο. 

 

Δλ ζπλερεία ν θ. Μπέλνο ηφληζε ζηα κέιε φηη ην αλαιπηηθφ πεξηερφκελν ηεο κειέηεο 

ζα είλαη ην αθφινπζν: 

 



A. Απνηχπσζε ηνπ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο ζηνλ Πνιηηηζκφ ζε παγθφζκην, αιιά 

θπξίσο ζε επξσπατθφ επίπεδν: 

 

 

Βαζηθέο αξρέο & θαιέο πξαθηηθέο ησλ ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ ζηα θάησζη πεδία: 

• ζηελ εκπινθή ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ 

πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, 

• ζηε ζπκβνιή ηνπο ζηε βηψζηκε, ηζφξξνπε αλάπηπμε, θαζψο θαη ζηελ 

αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ Πνιηηηζκνχ, 

• ζηελ ελφηεηα ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, 

• ζηε ζχλδεζε πνιηηηζκνχ, έξεπλαο, εθπαίδεπζεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

• ζηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηνλ Πνιηηηζκφ, 

• ζηελ αλάπηπμε γλσζηαθνχ θεθαιαίνπ θαη ηελ αχμεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ ηνκέα ηνπ Πνιηηηζκνχ, 

• ζηε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θνηλψλ θαη ησλ θνηλνηήησλ. 

 

Β. Γηεξεχλεζε θαη απνηχπσζε ηνπ «πνιηηηθνχ» πεξηβάιινληνο: 

• νη δηεζλείο πνιηηηθέο: παγθφζκηα (ΟΟΑ, UNESCO θ.ιπ.) θαη επξσπατθά 

(Digital Single Market, ειεχζεξε ξνή ησλ δεδνκέλσλ, Europeana θ.ιπ.). 

• ε ειιεληθή δηάζηαζε: πεπξαγκέλα (Γ΄ Κ.Π.., ΔΠΑ 2007-2013) θαη 

momentum (λέν ΔΠΑ 2014-2020, έμππλε εμεηδίθεπζε, νινθιεξσκέλεο 

ρσξηθέο επελδχζεηο, Interreg, θ.ιπ.). 

 

• Γ. Έλαλ νδηθφ ράξηε ζρεηηθά κε: 

• ηνλ ζρεδηαζκφ δηεξγαζηψλ θαη ππνδνκψλ (βι. Παξάξηεκα) γηα δπλεηηθνχο 

απνδέθηεο. 

• ηελ απνηχπσζε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ θαη πηζαλψλ επηρεηξεζηαθψλ 

κνληέισλ. 

 

• Δπηπιένλ θεθάιαηα κειέηεο ζα είλαη ηα αθφινπζα: 

• επηηειηθή ζχλνςε, 

• κεζνδνινγία θαη φξηα κειέηεο, 

• ιίζηα παξαδνηέσλ, 

• SWOT αλάιπζε (δπλαηά ζεκεία, αδχλαηα ζεκεία, επθαηξίεο, απεηιέο). 

 

«Σα ρξήκαηα γηα ηελ αλάζεζε ηεο παξαπάλσ κειέηεο, ζπλέρηζε ν θ. Μπέλνο, ζα 

θαιπθζνχλ απφ ηε ρνξεγία ηεο εηαηξείαο «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ., ελψ ε πινπνίεζε ηεο κειέηεο ζα δηαξθέζεη 6 κήλεο. 

Δπίζεο, γηα ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα ζπζηαζεί ηξηκειήο επηηξνπή, ε νπνία 

πξνηείλεηαη λα απνηειείηαη απφ ηνπο: 

 

1) θ. Λακπξηλνπδάθε Βαζίιε, Οκφηηκν Καζεγεηή Αξραηνινγίαο θαη γεληθφ 

γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ», 

2) θα Βαξειά Αγγειηθή, αξσγφ κέινο ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ»,  



3) θ.  Ησάλλνπ ηξάην, Αληηπεξηθεξεηάξρε Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Πξεβέδεο, σο 

εθπξφζσπν ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ». 

 

ην ζεκείν απηφ ν πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ έζεζε ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έλα ζρέδην ζχκβαζεο (πλ. 2), ε νπνία ζα ππνγξαθεί 

κεηαμχ ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ» θαη ηεο Δηαηξείαο.  

 

Δπίζεο, ν θ. Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ην αληηθείκελν ηεο παξαπάλσ αξρηθήο 

κειέηεο ρξεηάδεηαη λα εμεηδηθεπηεί κε δχν αθφκε ζπκβάζεηο, ηηο νπνίεο νκνίσο έζεζε 

ππ’ φςηλ ηνπο (πλ. 3-4).  

 

«Ζ πξψηε, πξφζζεζε, αθνξά ην έξγν ηεο Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ησλ Αξραίσλ 

ζεάηξσλ ηεο Ζπείξνπ θαη ζα έρεη ην αθφινπζν αληηθείκελν: 

1. απνηχπσζε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ αλαθνξηθά κε ηηο δηεξγαζίεο θαη ηηο ππνδνκέο 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζηελ «Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή ζηα 

Αξραία Θέαηξα ηεο Ζπείξνπ», 

2. δηαζηαζηνιφγεζή ηεο, 

3. απνηχπσζε ζπλέξγεηαο ηεο κε ηελ κειέηε ππνβάζξνπ εζφδσλ ηεο «Πνιηηηζηηθήο 

Γηαδξνκήο ζηα Αξραία Θέαηξα ηεο Ζπείξνπ», 

4. πξνεηνηκαζία γηα ππαγσγή ηνπ ζρεηηθνχ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζηηο αλάινγεο 

πξνζθιήζεηο ηνπ Π.Δ.Π., 

5. πξνεηνηκαζία ζχληαμεο ηνπ ηερληθνχ δειηίνπ θαη ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη 

ηελ νινθιήξσζή ηνπο, αθφκε θαη πέξαλ ηεο νινθιήξσζεο ηεο εμεηδίθεπζεο. 

 

Γηα ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ πξέπεη λα ζπζηαζεί ηξηκειήο επηηξνπή, ε νπνία πξνηείλσ 

λα απνηειείηαη απφ ηνπο: 

1) θ. Λακπξηλνπδάθε Βαζίιε, Οκφηηκν Καζεγεηή Αξραηνινγίαο θαη γεληθφ 

γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ», 

2) θα Βαξειά Αγγειηθή, αξσγφ κέινο ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ»,  

3) θ.  Ησάλλνπ ηξάην, Αληηπεξηθεξεηάξρε Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Πξεβέδεο, σο εθπξφζσπν ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ. 

 

Ζ δεχηεξε εμεηδίθεπζε ζα αθνξά ηξία έξγα πνπ ζρεδηάδεη ην ζσκαηείν “ΓΗΑΕΧΜΑ” ην 

Αξραηνινγηθφ θαη Πεξηβαιινληηθφ Πάξθν ηεο Δπηδαχξνπ, ηελ πνιηηηζηηθή δηαδξνκή ηεο 

Οιπκπίαο Οδνχ θαη ην Αξραηνινγηθφ Πάξθν ηεο Μεζζήλεο θαη ζα έρεη σο αληηθείκελν 

ηελ απνηχπσζε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ αλαθνξηθά κε ηηο δηεξγαζίεο θαη ηηο ππνδνκέο 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζηα ηξία πξναλαθεξζέληα ζχλνια θαη ηε 

δηαζηαζηνιφγεζή ηνπο. 

 

Γηα ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ πξέπεη λα ζπζηαζεί ηξηκειήο επηηξνπή, ε νπνία πξνηείλσ 

λα απνηειείηαη απφ ηνπο: 

1) θ. Πέηξν Θέκειε, Οκφηηκν Καζεγεηή Αξραηνινγίαο θαη αληηπξφεδξν ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ», 



2) θ. Λακπξηλνπδάθε Βαζίιε, Οκφηηκν Καζεγεηή Αξραηνινγίαο θαη γεληθφ 

γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ», 

3) θα Αγγειηθή Βαξειά, αξσγφ κέινο ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ». 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ εθηελή ζπδήηεζε, ελέθξηλαλ νκφθσλα ηνπο φξνπο 

ηεο παξαθάησ ηξηψλ ζπκβάζεσλ  πνπ ζα ππνγξάςεη ην «ΓΗΑΕΧΜΑ» κε ηελ 

Δηαηξεία Postscriptum: 

 

α. εθπφλεζε κειέηεο κε αληηθείκελν ηελ ςεθηαθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ Πνιηηηζκφ σο 

νδεγφ γηα ηελ ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ ζην ρψξν ηνπ 

Πνιηηηζκνχ, 

β. 1ε εμεηδίθεπζε ηεο παξαπάλσ κειέηεο, 

γ. 2
ε
 εμεηδίθεπζε ηεο παξαπάλσ κειέηεο. 

 

Σέινο, ηα κέιε εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν, θ. ηαχξν Μπέλν λα πξνβεί ζε φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο θαη ζπλελλνήζεηο γηα ηελ ππνγξαθή ησλ παξαπάλσ 

ζπκβάζεσλ. 

 

 

 

3. Αποδοσή ηηρ σοπηγίαρ ηηρ ΟΛΤΜΠΗΑ ΟΓΟΤ Α.Δ., ύτοςρ 8.000 εςπώ, 

ηηρ ηο ζυμαηείο «ΓΗΑΕΧΜΑ», η οποία θα καλύτει ηο κόζηορ εκπόνηζηρ ηηρ 

μελέηηρ «Καηαγπαθή ηυν πεπιβαλλονηικών και πολιηιζηικών μνημείυν πος 

βπίζκονηαι καηά μήκορ ηηρ Ολςμπίαρ Οδού και ζςγκπόηηζη ηος θακέλος ηηρ 

πολιηιζηικήρ διαδπομήρ, πποκειμένος ηο έπγο να ςποβληθεί για ένηαξη ζε 

Δςπυπαφκά Υπημαηοδοηικά Ππογπάμμαηα». Έγκπιζη ηυν όπυν ηηρ ζσεηικήρ 

ζύμβαζηρ (ςν. 5). 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. ηαχξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη 

ε Δηαηξεία «ΟΛΤΜΠΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.», Δηαηξηθφ Μέινο ηνπ ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ, 

πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη σο ρνξεγία πξνο ην ζσκαηείν ην πνζφ ησλ 8.000 επξψ, 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ εθπφλεζε κειέηεο κε αληηθείκελν: «Καηαγξαθή 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηεο 

Οιπκπίαο Οδνχ θαη ζπγθξφηεζε ηνπ θαθέινπ ηεο πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο, πξνθεηκέλνπ 

ην έξγν λα ππνβιεζεί γηα έληαμε ζε Δπξσπατθά Υξεκαηνδνηηθά Πξνγξάκκαηα». 

 

ην ζεκείν απηφ ν θ. Μπέλνο ηφληζε φηη θαη ε αλάζεζε ηεο παξαπάλσ κειέηεο 

απνηειεί ζεκαληηθή ζηηγκή γηα ηε ζχλδεζε ησλ αξραίσλ κλεκείσλ κε ηελ αεηθνξία 

θαη ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, αιιά θαη γηα ηε ζχλδεζή κε έλα ζχγρξνλν 

θαηαζθεπαζηηθφ έξγν, ηνλ απηνθηλεηφδξνκν ηεο Οιπκπίαο Οδνχ. 

 

Ακέζσο κεηά ν θ. Μπέλνο πξφζζεζε ην αλαιπηηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πνπ ζα 

πινπνηεζεί κε ηελ παξαπάλσ ρνξεγία: 

 



1) Καηαγξαθή ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ πνπ βξίζθνληαη 

θαηά κήθνο ηεο Οιπκπίαο Οδνχ, θαζψο θαη γηα δξάζεηο πνπ ζα έρνπλ σο ζηφρν ηελ 

ςεθηαθή απεηθφληζή ηνπο, ψζηε λα απνηειέζνπλ έλα είδνο «παλνξάκαηνο» -

ςεθηαθνχ άηιαληα.  

Σν «Παλφξακα» απηφ ζα κπνξεί ελ ζπλερεία ν «Πξψηνο πκβαιιφκελνο» λα ην 

πξνβάιεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ (http://www.olympiaodos.gr/), θαζψο θαη ζηα Social 

Media.  

 

2) πγθξφηεζε ηνπ θαθέινπ ηεο πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο, κε επίθεληξν ηνπο 

αξραηνινγηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηεο 

Οιπκπίαο Οδνχ, πξνθεηκέλνπ ην έξγν λα ππνβιεζεί γηα έληαμε ζε Δπξσπατθά 

Υξεκαηνδνηηθά Πξνγξάκκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία 

ελφο θαθέινπ Ο.Υ.Δ. (Οινθιεξσκέλεο Υσξηθήο Δπέλδπζεο),  ν νπνίνο ζα ππνβιεζεί 

ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο. 

 

3) Κάιπςε ηπρφλ εμφδσλ (απαζρφιεζε επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ, έμνδα 

κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θ.α.) πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ησλ 

αλσηέξσ. 

 

Δλ ζπλερεία, ν θ. Μπέλνο έζεζε ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ έλα ζρέδην 

ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ» θαη ηεο 

ΟΛΤΜΠΗΑ ΟΓΟΤ Α.Δ. (πλ. 5). 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ εθηελή ζπδήηεζε, ελέθξηλαλ νκφθσλα ηνπο φξνπο 

ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο «Καηαγξαθή ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηεο Οιπκπίαο 

Οδνχ θαη ζπγθξφηεζε ηνπ θαθέινπ ηεο πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο, πξνθεηκέλνπ ην έξγν λα 

ππνβιεζεί γηα έληαμε ζε Δπξσπατθά Υξεκαηνδνηηθά Πξνγξάκκαηα». Δπίζεο, ηα κέιε 

εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν, θ. ηαχξν Μπέλν λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

δηαδηθαζίεο θαη ζπλελλνήζεηο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

Σέινο, ηα κέιε επραξίζηεζαλ ζεξκά ηελ «ΟΛΤΜΠΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.», γηα ηε ζπνπδαία 

ζπκβνιή ηεο ζηηο δξάζεηο ηνπ ζσκαηείνπ. 

 

 

4. Δνημέπυζη από ηον ππόεδπο κ. ηαύπο Μπένο για ηην ανάθεζη από ηο 

«ΓΗΑΕΧΜΑ» ζηον κ. Καλοςδιώηη Γημήηπη, πολιηικό-μησανικό και ηακηικό 

μέλορ ηος ζυμαηείος «ΓΗΑΕΧΜΑ» ηηρ μελέηηρ «Καηαγπαθή ηυν 

πεπιβαλλονηικών και πολιηιζηικών μνημείυν πος βπίζκονηαι καηά μήκορ ηηρ 

Ολςμπίαρ Οδού και ζςγκπόηηζη ηος θακέλος ηηρ πολιηιζηικήρ διαδπομήρ, 

πποκειμένος ηο έπγο να ςποβληθεί για ένηαξη ζε Δςπυπαφκά Υπημαηοδοηικά 

Ππογπάμμαηα». Έγκπιζη ηυν όπυν ηηρ ζσεηικήρ ζύμβαζηρ (ςν. 6). 

 

 



Ο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. ηαχξνο Μπέλνο εηζεγήζεθε ζηα κέιε 

ηελ αλάζεζε απφ ην «ΓΗΑΕΧΜΑ» ηεο κειέηεο «Καηαγξαθή ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηεο Οιπκπίαο Οδνχ θαη ζπγθξφηεζε 

ηνπ θαθέινπ ηεο πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο, πξνθεηκέλνπ ην έξγν λα ππνβιεζεί γηα έληαμε 

ζε Δπξσπατθά Υξεκαηνδνηηθά Πξνγξάκκαηα» ζηνλ θ. Γεκήηξε Καινπδηψηε, 

πνιηηηθφ-κεραληθφ θαη ηαθηηθφ κέινο ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ». 

 

«Σν αληηθείκελν ηεο κειέηεο απηήο, ζπλέρηζε ν θ. Μπέλνο, είλαη ην εμήο: 

 

1) Ζ θαηαγξαθή ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ πνπ βξίζθνληαη 

θαηά κήθνο ηεο Οιπκπίαο Οδνχ, θαζψο θαη δξάζεηο πνπ ζα έρνπλ σο ζηφρν ηελ 

ςεθηαθή απεηθφληζή ηνπο, ψζηε λα απνηειέζνπλ έλα είδνο «παλνξάκαηνο» - ςεθηαθνχ 

άηιαληα.  

 

Σν «Παλφξακα» απηφ ζα έρεη σο ζηφρν ηελ αλάδεημε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θαη 

πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη ηε ζχλδεζε ελφο ζχγρξνλνπ θαη 

κεγάινπ θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ κε ηα κλεκεία ηεο θχζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. 

 

2) Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ θαθέινπ ηεο πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο, κε επίθεληξν ηνπο 

αξραηνινγηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηεο 

Οιπκπίαο Οδνχ, πξνθεηκέλνπ ην έξγν λα ππνβιεζεί γηα έληαμε ζε Δπξσπατθά 

Υξεκαηνδνηηθά Πξνγξάκκαηα. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζα πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ελφο θαθέινπ Ο.Υ.Δ. 

(Οινθιεξσκέλεο Υσξηθήο Δπέλδπζεο),  ν νπνίνο ζα ππνβιεζεί ζην Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο. 

 

Ζ Ο.Υ.Δ. απνηειεί έλα εξγαιείν γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Καηλνηνκηθήο Αλάπηπμεο κε 

βάζε έλα θνηλφ ρσξηθφ ζηνηρείν (εδψ ηελ Οιπκπία νδφ). Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

Ο.Υ.Δ. είλαη  

• Καζνξηζκέλε πεξηνρή θαη νινθιεξσκέλε ρσξηθή ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο. 

• Γέζκε δξάζεσλ πξνο πινπνίεζε. 

• Ρπζκίζεηο δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο Ο.Υ.Δ.  

 

Ζ Ο.Υ.Δ. πνπ πξνηείλεηαη είλαη κία δηαδξνκή αλάδεημεο ησλ κλεκείσλ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο - πνιηηηζκνχ  πεξί  ηελ Οιπκπία νδφ.   ηφρνο είλαη ε δηαδξνκή απηή λα 

απνηειέζεη κνριφ ηνπξηζηηθήο θαη γεληθφηεξεο αλάπηπμεο  γηα ηηο πεξηνρέο πεξί ηελ 

Οιπκπία νδφ θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή. 

 

Ο θάθεινο Ο.Υ.Δ. ζα πεξηιακβάλεη: 

 

α. πξνκειέηε ζήκαλζεο ησλ βαζηθψλ πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ 

ζηνπο θφκβνπο ηεο Οιπκπίαο νδνχ έσο ην  θάζε κλεκείν. 



β. Πξνηάζεηο βειηίσζεο ησλ πξνζβάζεσλ, θαζψο θαη έξγα πνπ ζα εληζρχνπλ ηελ 

επηζθεςηκφηεηα  θαη αλάδεημε ησλ αλσηέξσ  κλεκείσλ. 

γ. Πξφηαζε επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ Ο.Υ.Δ., ην νπνίν ζα απνβιέπεη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη γεληθφηεξα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή. 

δ. Πξφηαζε γηα ην θνξέα δηαρείξηζεο ηεο ελ ιφγσ Ο.Υ.Δ.    

ε. Πξφηαζε πξνυπνινγηζκνχ ηεο ελ ιφγσ Ο.Υ.Δ.» 

 

Δπίζεο, ν θ. Μπέλνο πξφζζεζε φηη ην θφζηνο ηεο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο απηήο, 

χςνπο 5.000 επξψ, ζα θαιπθζεί απφ ηε ρνξεγία ηεο εηαηξείαο «ΟΛΤΜΠΗΑ ΟΓΟ 

Α.Δ.» θαη φηη ν ρξφλνο ηεο εθπφλεζήο ηεο ζα είλαη 6 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο.  

 

Αθνινχζσο, επηζήκαλε φηη γηα ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ πξέπεη λα ζπζηαζεί ηξηκειήο 

επηηξνπή, ε νπνία πξφηεηλε λα απνηειείηαη απφ ηνπο: 

1) θ. Θέκειε Πέηξν, Οκφηηκν Καζεγεηή Αξραηνινγίαο θαη αληηπξφεδξν 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ», 

2) θ. Μπέηηπ Υαηδεληθνιάνπ, λνκηθφ, εκπεηξνγλψκνλα ζε ζέκαηα 

ηνπξηζκνχ θαη ηαθηηθφ κέινο ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ»,  

3) θ. Γηψξγν Πνιίηε, γεληθφ γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Διιεληθήο Δηαηξείαο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο. 

 

Ακέζσο κεηά, ν πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ έζεζε ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έλα ζρέδην ζχκβαζεο (πλ. 6), ε νπνία ζα ππνγξαθεί 

κεηαμχ ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ» θαη ηνπ θ. Καινπδηψηε. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ εθηελή ζπδήηεζε, ελέθξηλαλ νκφθσλα ηνπο φξνπο 

ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο γηα ηελ εθπφλεζε κειέηεο «Καηαγξαθή ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

θαη πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηεο Οιπκπίαο Οδνχ θαη 

ζπγθξφηεζε ηνπ θαθέινπ ηεο πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο, πξνθεηκέλνπ ην έξγν λα 

ππνβιεζεί γηα έληαμε ζε Δπξσπατθά Υξεκαηνδνηηθά Πξνγξάκκαηα». Δπίζεο, ηα κέιε 

εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν, θ. ηαχξν Μπέλν λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

δηαδηθαζίεο θαη ζπλελλνήζεηο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

  



Δπιζςναπηόμενο 1
ο 

 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΤΜΦΧΝΖΣΗΚΟ  

 

ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ …./……/2016 κεηαμχ ησλ θάησζη ζπκβαιινκέλσλ: 

αθενόρ 

(α) ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «OΡΓΑΝΗΜΟ 

TΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ EΛΛΑΓΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», πνπ εδξεχεη ζην 

Μαξνχζη Αηηηθήο (Λ. Κεθηζίαο 99), κε Α.Φ.Μ. 094019245, Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ ΑΘΖΝΧΝ 

θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο απφ ηελ  Executive 

Director Δπηθνηλσλίαο Οκίινπ ΟΣΔ θα Γέζπνηλα Σδηκέα (εθεμήο θαινπκέλεο ράξηλ 

ζπληνκίαο «OTE») θαη 

αθεηέπος 

ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΕΧΜΑ», 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 εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ 

ππνγξαθή ηνπ παξφληνο απφ ηνλ Πξφεδξν απηνχ, θ. ηαχξν Μπέλν (εθεμήο 

θαινχκελν «υμαηείο»), 

 

(ην σκαηείν, θαη  ν ΟΣΔ θαη ζα αλαθέξνληαη ζπιινγηθά γηα ζπληνκία σο «ηα 

ΜΔΡΖ», θαη ν ΟΣΔ σο «νη ΥΟΡΖΓΟ») 

 

Λαμβάνονηαρ Τπότη:  

 

 Όηη ην «ΓΗΑΕΧΜΑ» είλαη  έλα κε θεξδνζθνπηθφ σκαηείν,  θχξηνο ζθνπφο 

ηνπ νπνίνπ είλαη ε ζπκβνιή ζηελ πξνζηαζία θαη ζηελ αλάδεημε ησλ αξραίσλ 

ρψξσλ ζέαζεο θαη αθξφαζεο (ζεάηξσλ, σδείσλ, ζηαδίσλ, ακθηζεάηξσλ), ε 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ αξκφδησλ θνξέσλ θαη πνιηηψλ ηεο ηελ θαηεχζπλζε 

απηή, ε ππνζηήξημε ηεο θαηαγξαθήο θαη ηεο ηεθκεξίσζεο ησλ αξραίσλ 

ρψξσλ ζέαζεο θαη αθξφαζεο κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζή ηεο σο πεγψλ γλψζεο 

γηα ηελ αξραηνινγηθή επηζηήκε θαη ηελ εμέιημε ηεο ηέρλεο ηνπ ζεάηξνπ, αιιά 

θαη ε παξνπζίαζε θαη πξνβνιή ζην επξχ θνηλφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ έξεπλα, ζηελ πξνζηαζία θαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ αξραίσλ ρψξσλ 

ζέαζεο.  



 Όηη ην σκαηείν αμηνπνηεί ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ην 

Γηαδίθηπν γηα ηε δεκηνπξγία ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ πνπ αθνξά ηεο αξραίνπο 

ρψξνπο ζέαζεο θαη αθξφαζεο, θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ πιηθνχ απηνχ, 

απνβιέπνληαο ζηε δηαηήξεζε-δηάζσζε πνιχηηκσλ αξρηηεθηνληθψλ θαη ινηπψλ 

ζηνηρείσλ, ζηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή ζην επξχ θνηλφ ησλ αξραίσλ ρψξσλ 

ζέαζεο θαη αθξφαζεο, ζηελ ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε επηζηεκφλσλ-

εξεπλεηψλ, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε εηδηθψλ εθαξκνγψλ πνπ ζα εληζρχνπλ 

ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ ηεο ηεο ηεο ρψξνπο, ηεο 

ηξηζδηάζηαηεο εηθνληθέο αλαθαηαζθεπέο αξραίσλ ρψξσλ ζέαζεο θαη 

αθξφαζεο.  

Όηη ην σκαηείν πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ εθπφλεζε κειέηεο κε 

αληηθείκελν ηελ ςεθηαθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ Πνιηηηζκφ σο νδεγφ γηα ηελ 

ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ ζην ρψξν ηνπ 

Πνιηηηζκνχ, ηδίσο ηνπ Διιεληθνχ (εμεηάδνληαο σο εθαξκνγή ησλ γεληθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηεο κειέηεο ζε έλα ζρέδην ην νπνίν ήδε έρεη εληαρζεί ζην 

Δ..Π.Α. πνπ είλαη ε Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή ησλ Αξραίσλ ζεάηξσλ ηεο 

Ζπείξνπ (http://diazoma.gr/GR/Politistiki-Diadromi_Hpeirou.asp) θαη ην 

Πεξηβαιινληηθφ – Αξραηνινγηθφ Πάξθν ζην Αζθιεπηείν ηεο Δπηδαχξνπ), ηεο 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 1
ν
 θαη ζην Παξάξηεκα Η ηνπ παξφληνο 

(ζην εμήο ε «Μειέηε»). 

 Όηη ν Υνξεγφο δξαζηεξηνπνηείηαη ηεο ηνκείο ηεο Σερλνινγίαο, ησλ 

Σειεπηθνηλσληψλ θαη Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, θαη ελδηαθέξεηαη λα 

ζπλδξάκεη ην σκαηείν ζηελ πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηεο ζεκαζίαο ηεο 

Σερλνινγίαο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ πνιηηηζηηθή δηαρείξηζε ησλ 

Μλεκείσλ, ην δε σκαηείν ελδηαθέξεηαη λα πξνβάιεη αληίζηνηρα ηα πξντφληα  

θαη ηεο ππεξεζίεο  ηνπ, ηεο ιεπηνκεξψο πεξηγξάθεηαη ζηελ ζπλέρεηα.  

 

 

ςμθυνούνηαι, ζςνομολογούνηαι και γίνονηαι αμοιβαίυρ αποδεκηά ηα 

ακόλοςθα: 

 

 

 

http://diazoma.gr/GR/Politistiki-Diadromi_Hpeirou.asp


 

Άπθπο 1
ο
 : κοπόρ- Ανηικείμενο  

 

1.1.Ο Υνξεγφο αλαιακβάλεη λα παξέρεη  σο ρνξεγία ζην σκαηείν ην πνζφ ησλ 

πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (50.000 €) ζχκθσλα κε ηεο φξνπο θαη ζπκθσλίεο ηνπ 

παξφληνο, κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Μειέηεο ηεο νπνίαο ην 

αληηθείκελν, πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Η ηνπ παξφληνο, θαη ηδίσο:  

 Θα θαηαγξάθεη ην επξχηεξν ςεθηαθφ πεξηβάιινλ ζηνλ Πνιηηηζκφ ηφζν ζε 

παγθφζκην, φζν θαη θπξίσο ζε επξσπατθφ επίπεδν, αιιά θαη ζε επίπεδν αξρψλ 

θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. 

 Θα αμηνινγεί ηεο πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηεο πινπνίεζεο ςεθηαθψλ δξάζεσλ 

ζηνλ ηνκέα ηνπ Πνιηηηζκνχ. 

 Θα απνηππψλεη ηελ ππάξρνπζα πξαγκαηηθφηεηα, ηεο ηξέρνπζεο πνιηηηθέο θαη 

αληίζηνηρεο ρξεκαηνδνηηθέο θαη επελδπηηθέο επθαηξίεο γηα ηεο δεκφζηνπο 

Πνιηηηζηηθνχο Φνξείο θαη Οξγαληζκνχο ζε ζρέζε κε ηεο Σερλνινγίεο 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ. 

 Θα αλαδεηθλχεη ηπρφλ θαλνληζηηθέο, ξπζκηζηηθέο, δνκηθέο, νξγαλσηηθέο, 

δηαρεηξηζηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αδπλακίεο πνπ πηζαλψο εκπνδίδνπλ ηελ 

εθαξκνγή απηή θαη ζα πξνηείλεη ηξφπνπο επίιπζεο. 

 

1.2.Ζ Μειέηε δχλαηαη λα εθπνλεζεί είηε απφ ην σκαηείν είηε απφ ηξίην πξφζσπν, 

ζην νπνίν ζα αλαηεζεί απφ ην σκαηείν ε εθπφλεζε ηεο Μειέηεο. Ρεηά 

ζπκθσλείηαη φηη ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ζε ηξίηνλ, ην σκαηείν επζχλεηαη γηα 

ηελ επηινγή απηνχ, γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Μειέηεο θαη ηεο 

θάιπςεο φισλ ησλ ζεκείσλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο, ηεο εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη 

ζην παξφλ θαζψο θαη ζην Παξάξηεκα Η ηνπ παξφληνο. Ο ηξίηνο νπδεκία 

ζπκβαηηθή ζρέζε ζα έρεη κε ηνλ Υνξεγφ, ν νπνίνο επζχλεηαη απνθιεηζηηθά έλαληη 

ηνπ σκαηείνπ θαη κφλν έσο ηνπ αλσηέξσ ζπκθσλεζέληνο πνζνχ ησλ 50.000 

επξψ. 

 

1.3.Ζ Μειέηε, κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο, ην αξγφηεξν έσο ……1/10/2016.., ζα 

παξαδνζεί ζην Υνξεγφ, ν νπνίνο θαη δχλαληαη λα ηελ αμηνπνηεί  θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ, ζην πιαίζην ελεξγεηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο,. 



Ζ κειέηε ζα αλαξηεζεί ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γηαδψκαηνο, πξνθεηκέλνπ ην 

πεξηερφκελν ηεο λα  είλαη δηαζέζηκν ζην επξχ θνηλφ   θαη λα κεγηζηνπνηεζεί ε 

αμία ηεο γηα ηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ.   

 

e.2. ε αληάιιαγκα ηεο σο άλσ παξνρήο ηνπ Υνξεγνχ ηεο ην σκαηείν, ην 

σκαηείν αλαιακβάλεη κε ην παξφλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνβάιεη ην 

Υνξεγφ ηεο αλαιχεηαη εηδηθφηεξα θαησηέξσ ζην άξζξν 2.  

 

Άπθπο 2
ο
 : Σπόποι πποβολήρ ηος Υοπηγού 

 

2.1. Σν σκαηείν αλαιακβάλεη κε ην παξφλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνβάιιεη ην Υνξεγφ 

κε ηεο ηξφπνπο πνπ ζπκθσλνχληαη ακέζσο θαησηέξσ:  

 

2.1.1. Αλαθνξά ηνπ Υνξεγνχ σο “ΥΟΡΖΓΟ” ζε φια ηα Γειηία Σχπνπ θαη ζε θάζε 

επθαηξία εκθάληζεο, ηεο πλεληεχμεηο Σχπνπ θαη εθδειψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα 

ή έκκεζα κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ρνξεγίαο, θαηφπηλ πξνεγνχκελεο 

ζπλελλφεζεο κε ην Υνξεγφ. 

 

2.1.2. Αλαθνξά ηνπ Υνξεγνχ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ σκαηείνπ θαη ηεο ελφηεηεο 

ΔΣΑΗΡΗΚΑ ΜΔΛΖ, ΥΟΡΖΓΟΗ ΣΟΤ ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ, ΜΗΑ ΥΟΡΖΓΗΑ ΓΗΑ ΣΟ 

ΓΗΑΕΧΜΑ. Σεο, ε ρνξεγία θαη ν Υνξεγφο ζα πξνβιεζνχλ κε ζεηξά εθδειψζεσλ πνπ 

ζα δηνξγαλσζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. Σέινο, γηα ηελ πξνβνιή ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ 

σκαηείνπ κε ην Υνξεγφ ζα δεκηνπξγεζεί κε δαπάλεο ηνπ σκαηείνπ θαη έλα 

νιηγφιεπην βίληεν πξνψζεζεο ηεο παξνχζαο ρνξεγίαο ην νπνίν ζα αλαξηεζεί ηφζν 

ηεο ηζηνζειίδεο φζν θαη ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ησλ Μεξψλ αιιά θαη ηεο 

εηήζηεο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο ηνπ σκαηείνπ.   

  

2.1.2. Σν σκαηείν παξέρεη δηα ηνπ παξφληνο ζηνλ Υνξεγφ: 

(α) ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζε αλαθνίλσζε θαη πξνβνιή ηεο παξνχζαο ρνξεγίαο 

θαηά ηε δηάξθεηα θαη ζην πιαίζην εθδειψζεσλ πνπ δηνξγαλψλεη ν Υνξεγφο (ηεο 

ελδεηθηηθά ζπλεληεχμεηο ηχπνπ, εθδειψζεηο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα θ.ιπ.), θαζψο θαη 

κέζσ νπνηνπδήπνηε επηθνηλσληαθνχ κέζνπ ή εηαηξηθνχ πξνγξάκκαηνο ή 

δηαθεκηζηηθήο ελέξγεηαο θαη ελέξγεηαο δεκνζηφηεηαο, ηεο ν Υνξεγφο θξίλεη θάζε 



θνξά ζθφπηκν θαηά ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα, ηεο ελδεηθηηθά κέζσ ηειενπηηθψλ 

ζπνη, εληχπσλ θαη ειεθηξνληθψλ θαηαρσξήζεσλ, άξζξσλ ζηνλ ηχπν θ.ν.θ..  

 

(β) Σν δηθαίσκα λα πξνβάιεη ηελ παξνχζα ρνξεγία ηεο εηήζηνπο απνινγηζκνχο  

Δηαηξηθήο Τπεπζπλφηεηαο θαη ινηπά εηαηξηθά θαη ελεκεξσηηθά έληππα ηνπ Υνξεγνχ 

θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα www.cosmote.gr.  

 

(γ) Σν δηθαίσκα λα αμηνπνηεί ηελ παξνχζα ρνξεγία κε θάζε άιιν πξφζθνξν ηξφπν 

γηα ηελ πξνβνιή ηνπ (ηεο ελδεηθηηθά αλαθνξέο ζε εηαηξηθέο ηαηλίεο ηεο ρξήζε ζε 

εθδειψζεηο εζσηεξηθέο ή/θαη εηαηξηθέο ηεο ηξίηνπο, ζε εθζέζεηο, ζπλέδξηα θ.η.ι.). 

 

(δ) ην δηθαίσκα λα αμηνπνηήζεη αξρεηαθφ πιηθφ ηνπ σκαηείνπ, επί ηνπ νπνίνπ δελ 

ππάξρνπλ δηθαηψκαηα ηξίησλ, γηα ηεο αλάγθεο εθπνκπψλ ηνπ ΟΣΔ TV, χζηεξα απφ 

ζπλελλφεζε κε ην σκαηείν θαη ηε ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ.  

 

Άπθπο 3
ο 
: Σιμολόγηζη 

 

3.1 Ο Υνξεγφο ζα θαηαβάιεη ζην σκαηείν σο αληάιιαγκα γηα ηα ζε απηφλ 

παξαρσξνχκελα ρνξεγηθά αληαιιάγκαηα, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ αλαιπηηθά 

αλαθεξφκελα, ην πνζφ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (50,000€), πιένλ ηνπ 

αλαινγνχληνο ζε απηφ Φ.Π.Α..  

 

 

3.2. Πην ζπγθεθξηκέλα ην σκαηείν ζα εθδψζεη α) πξψην ηηκνιφγην, χςνπο 50% ηνπ 

ζπκθσλεκέλνπ ηηκήκαηνο, ην νπνίν ζα εμνθιεζεί ζηνλ επφκελν πξνγξακκαηηζκέλν 

κεληαίν θχθιν πιεξσκψλ, κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 

έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ.  

Β) δεχηεξν ηηκνιφγην, χςνπο 50% ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ηηκήκαηνο, ζα εθδνζεί ζηε 

ιήμε ηνπ παξφληνο ή θαηά ηελ  ππνβνιή ηεο κειέηεο ζηνλ Υνξεγφ φπνην ρξνληθφ 

ζεκείν επέιζεη λσξίηεξα. Σν ελ ιφγσ ηηκνιφγην ζα εμνθιεζεί ζηνλ επφκελν 

πξνγξακκαηηζκέλν κεληαίν θχθιν πιεξσκψλ, κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηξηάληα (30) 

εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηνπ.  

 

http://www.cosmote.gr/


3.3. Ο Υνξεγφο πέξαλ ηνπ αλσηέξσ αληαιιάγκαηνο δελ ζα ππνρξενχηαη ζε θαηαβνιή 

θακίαο ηεο παξνρήο, ηεο πξφζζεηεο ρξέσζεο, θφξνπ, ηέινπο, θ.ιπ., ηα νπνία 

ζπκθσλείηαη ξεηά φηη ζα βαξχλνπλ ην σκαηείν. 

 

3.4. Ζ εμφθιεζε θάζε ηηκνινγίνπ ζα γίλεηαη κε θαηάζεζε ζε ινγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ην 

σκαηείν  θαη θνηλνπνηεί ζηνλ Υνξεγφ ζπκπιεξψλνληαο ην έληππν «ηνηρεία 

Πξνκεζεπηή». Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη θάζε θαηάζεζε ρξεκάησλ ζε ινγαξηαζκφ ηνπ 

σκαηείνπ ελδέρεηαη λα ην επηβαξχλεη κε έμνδα θαηάζεζεο ζε ινγαξηαζκφ ηξίηνπ, 

πνπ πνηθίινπλ αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε ζπκθσλία  ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ κε 

ηελ Σξάπεδα ζπλεξγαζίαο ηνπ.  Ο Υνξεγφο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ πξνρσξήζεη 

ζε εμφθιεζε ησλ σο άλσ εθδνζέλησλ παξαζηαηηθψλ ηεο ην σκαηείν ζε πεξίπησζε 

πνπ ππάξρνπλ ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ηνπ σκαηείνπ ηεο ηνλ Υνξεγφ απφ 

νπνηαδήπνηε αηηία. ηελ πεξίπησζε απηή  δχλαληαη λα ζπκςεθίδεη ηεο νθεηιέο ηνπ 

σκαηείνπ κε ηελ αμία ηεο ρνξεγίαο.  

 

3.5. Σα Μέξε ζπκθσλνχλ θαη απνδέρνληαη ακνηβαία φηη νη παξνρέο ηνπ Υνξεγνχ ηεο 

πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ απνηεινχλ εχινγν θαη δίθαην αληάιιαγκα, πνπ θαιχπηεη 

πιήξσο ην ζθνπφ ηνπ παξφληνο θαη αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ηεο ππεξεζίεο πξνβνιήο 

πνπ αλαιακβάλεη κε ην παξφλ λα παξέρεη ην σκαηείν ηεο ηνλ Υνξεγφ. 

 

3.6. Σν παξφλ ζπκθσλεηηθφ ηζρχεη θαη δεζκεχεη ηα Μέξε, θαζψο θαη ηεο εηδηθνχο θαη 

θαζνιηθνχο δηαδφρνπο ηεο. Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην 

παξφλ δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν εθρψξεζεο εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε 

εθ ησλ Μεξψλ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ άιινπ Μέξνπο. 

 

Άπθπο 4
ο
 : Γιάπκεια- Καηαγγελία  

 

4.1. Σν παξφλ ζπκθσλεηηθφ ηζρχεη 6 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ θαη ιήγεη κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ησλ εθαηέξσζελ ππνρξεψζεσλ ησλ Μεξψλ, δειαδή ηεο 

παξάδνζεο ηεο Μειέηεο ζην Υνξεγφ θαη ηεο εμφθιεζεο ησλ εθδνζέλησλ απφ ην 

σκαηείν παξαζηαηηθψλ.  

4.2. Κάζε Μέξνο δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζε θαηαγγειία ηνπ παξφληνο, ηα απνηειέζκαηα 

ηεο νπνίαο ζα επέξρνληαη ακέζσο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο απφ ην άιιν Μέξνο 

νπνηνπδήπνηε φξνπ ηνπ παξφληνο, πνπ ζπκθσλνχληαη φινη νπζηψδεηο. 



 

Άπθπο 5
ο
 : Τποσπέυζη εσεμύθειαρ-Γικαιώμαηα πνεςμαηικήρ και βιομησανικήρ 

ιδιοκηηζίαρ 

 

5.1. Οη φξνη θαη ζπκθσλίεο ηνπ παξφληνο είλαη εκπηζηεπηηθνί θαη κε αλαθνηλψζηκνη 

απφ ην θάζε Μέξνο ηεο νπνηνλδήπνηε ηξίην, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε 

ζπλαίλεζε ηνπ άιινπ Μέξνπο, εθηφο αλ ην αληίζεην επηβάιιεηαη απφ ην λφκν ή απφ 

δηθαζηηθή απφθαζε. 

5.2. Σν σκαηείν αλαγλσξίδεη φηη ν Υνξεγφο είλαη ν απνθιεηζηηθφο δηθαηνχρνο ηνπ, 

ζήκαηνο, ινγνηχπσλ θαη δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ ηνπ θαη φηη ε ρξήζε ηνπ σο άλσ 

απφ ην σκαηείν είλαη δπλαηφλ λα γίλεηαη κφλν ηεο εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ 

ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ην παξφλ, γηα ηεο ζθνπνχο θαη ππφ ηεο φξνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην παξφλ θαη πάληνηε θαηφπηλ πξνεγνχκελεο ζπλελλφεζεο θαη  

ζπλαίλεζεο ηνπ Υνξεγνχ.  

 

5.3. Ο Υνξεγφο αλαγλσξίδεη φηη δηθαηνχρνο ηεο Μειέηεο είλαη ην σκαηείν, ην νπνίν 

αλαιακβάλεη λα δηαζέζεη ηε Μειέηε ζην θνηλφ σο αλνηρηφ πεξηερφκελν κε αλαθνξά 

φηη ε Μειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ρνξεγία ηνπ ΟΣΔ, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

ηεο πξνεγνχκελεο ππνβνιήο ηεο ζηνλ Υνξεγφ.  

 

Άπθπο 6
ο
 :Λοιποί Όποι 

 

6.1.  Σν σκαηείν ππνρξενχηαη, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, πνπ 

αλαιακβάλεη κε ην παξφλ ζρεηηθά κε ηελ πξνβνιή ηνπ Υνξεγνχ, λα ζπκκνξθψλεηαη 

κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηδίσο κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί 

δηαθήκηζεο, αλαγλσξίδνληαο κε ην παξφλ φηη ν Υνξεγφο δελ θέξεη  θακία επζχλε, 

αζηηθή, δηνηθεηηθή ή πνηληθή, ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

απφ ην σκαηείν ηα δηαρεηξηζηηθά ηνπ φξγαλα, ηπρφλ αληηπξνζψπνπο ή πξνζηεζέληεο 

ηνπ, ή άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπλδένληαη καδί ηνπ κε νπνηαδήπνηε 

έλλνκε ζρέζε. 

 

6.2. ε πεξίπησζε δε πνπ νπνηνζδήπνηε ηξίηνο ζηξαθεί δηθαζηηθά θαηά ή /θαη θαηά 

ηνπ Υνξεγνχ κε νπνηαδήπνηε αμίσζε ηελ νπνία ηζρπξίδεηαη φηη έρεη ελαληίνλ ηνπ 

σκαηείνπ ή/θαη νπνηνπδήπνηε ηνπ Υνξεγνχ (ή θαη ακθνηέξσλ), απνξξένπζα απφ 



νπνηαδήπνηε αηηία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην παξφλ ή επ’ επθαηξία θαη εμ αθνξκήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ σκαηείνπ ηεο πινπνίεζε ηνπ παξφληνο, ην σκαηείν 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέκβεη κε δηθά ηνπ έμνδα ζηελ ελ ιφγσ δίθε ππέξ 

νπνηνπδήπνηε ηνπ Υνξεγνχ λα ηνλ απνδεκηψζεη ζε πεξίπησζε ήηηαο ηνπ γηα θάζε 

πνζφ πνπ ηπρφλ ππνρξεσζεί λα θαηαβάιεη ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη λα θαηαβάιεη 

ζην Υνξεγφ ηε δηθαζηηθή ηνπ δαπάλε γηα ηελ δηθαζηηθή ππεξάζπηζή ηνπ ελαληίνλ 

ηνπ ηξίηνπ. 

 

6.3. Σν σκαηείν ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηνπ 

Υνξεγνχ πξηλ ηελ απνηχπσζε ησλ ινγνηχπσλ ή ησλ ζεκάησλ ηεο ζε πιηθφ πνπ 

πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξνβνιή ηνπ σο Υνξεγνχ ηνπ σκαηείνπ, 

ππνβάιινληαο ζην Υνξεγφ ηεο ζρεηηθέο καθέηεο ηνπ πιηθνχ ηνπιάρηζηνλ 5 κέξεο 

πξηλ ηελ πινπνίεζε ηεο ζρεηηθήο ελέξγεηαο πξνβνιήο. Σν σκαηείν βαξχλεηαη κε ηελ 

απνθαηάζηαζε θαη επαλεθηχπσζε ηνπ πιηθνχ ζηα νπνία έρνπλ απνηππσζεί 

παξαπνηεκέλα ηα ζήκαηα ή ηα ινγφηππα ηνπ Υνξεγνχ.  

 

6.4. Ο Υνξεγφο δηθαηνχληαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζήκα, ηελ νλνκαζία θαη ην 

ινγφηππν ηνπ σκαηείνπ γηα ηεο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαη ζχκθσλα κε ηεο φξνπο 

απηνχ. 

 

6.5. Σν σκαηείν δειψλεη, δεζκεχεηαη θαη εγγπάηαη  φηη: 

ηφζν ην ίδην (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηελ εμνπζία 

εθπξνζψπεζήο ηεο/ιήςεο απνθάζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο /άζθεζεο ειέγρνπ ζε 

απηφ), φζν θαη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπ, 

ζηειέρε/ζπλεξγάηεο/ππεξγνιάβνη/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. Δηδηθφηεξα:  

β) ηφζν ην ίδην (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηελ 

εμνπζία εθπξνζψπεζήο ηνπ/ιήςεο απνθάζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ/άζθεζεο ειέγρνπ 

ζε απηφ), φζν θαη ην ρξεζηκνπνηνχκελν απφ απηφ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο, 

πξνζσπηθφ/ζηειέρε/ζπλεξγάηεο/ππεξγνιάβνη/πξνζηεζέληεο,  δελ ζπλδένληαη κε ην 

Υνξεγφ κε ζρέζε αληηπξνζψπεπζεο/εθπξνζψπεζεο, νχηε  έρνπλ ηελ εμνπζία ιήςεο 



απνθάζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Υνξεγνχ ή νχηε έρνπλ ηελ εμνπζία άζθεζεο ειέγρνπ 

εληφο ηνπ Υνξεγνχ, 

γ) θαλείο απφ ηεο αλαθεξφκελνπο ζηελ σο άλσ παξάγξαθν β),  δελ ζπλδέεηαη κε 

ζρέζε εξγαζίαο νηαζδήπνηε κνξθήο κε ηνλ Υνξεγφ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ κε απηή εηαηξεηψλ), νχηε έρεη νηαδήπνηε ππεξεζηαθή εμάξηεζε απφ 

απηφλ, 

δ) θαλέλαο απφ ηεο εξγαδνκέλνπο/δηεπζπληέο/ζηειέρε/κέιε Γ../εθπξνζψπνπο ηνπ 

Υνξεγνχ δελ κεηέρεη, άκεζα ή έκκεζα,  i) ζην εηαηξηθφ θεθάιαην ηνπ σκαηείνπ 

θαηά ηξφπν πνπ λα αζθεί νπζηψδε επηξξνή ζηε δηνίθεζε ή ηε δηαρείξηζε 

απηνχ,  ή/θαη ii)  ζηε δηνίθεζε ηνπ σκαηείνπ , νχηε ζπλδέεηαη κε απηφ κε ζρέζε 

εξγαζίαο νηαζδήπνηε κνξθήο. 

ε πεξίπησζε πνπ ππνπέζεη ζηελ αληίιεςε είηε ηνπ Υνξεγνχ , ή πεξηέιζεη ζε γλψζε 

ηνπ, θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν, ελδερφκελε παξαβίαζε ησλ αλσηέξσ εθ κέξνπο ηνπ 

σκαηείνπ, ν Υνξεγφο δηθαηνχηαη λα αλαζηείιεη άκεζα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο 

κε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε ηεο ην σκαηείν ή λα ην θαηαγγείιεη εγγξάθσο, άκεζα, κε 

ππαηηηφηεηα ηνπ σκαηείνπ  επηθπιαζζνκέλνπ  λα αμηψζεη ηελ απνθαηάζηαζε θάζε 

ηπρφλ δεκίαο ηνπ.  

 

6.6. Σν σκαηείν  δειψλεη φηη έρεη ιάβεη γλψζε ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο 

Πξνκεζεπηψλ ηνπ ΟΣΔ (δηαζέζηκνο  ζην  

https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/111391531/supplier_code_of_condu

ct_gr.pdf/), ηνλ νπνίν δεζκεχεηαη λα ηεξεί. ε πεξίπησζε πνπ πεξηέιζεη ζε γλψζε ηνπ 

Υνξεγνχ, θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν, παξαβίαζε ηνπ αλσηέξσ Κψδηθα  Γενληνινγίαο 

Πξνκεζεπηψλ, ν Υνξεγφο κπνξεί λα θαηαγγείιεη ην παξφλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ 

σκαηείνπ. 

 

Άπθπο 7
ο
 : Πλήπηρ ςμθυνία – Σποποποίηζη 

 

7.1. Σν παξφλ ζπκθσλεηηθφ κε ηα ζπλεκκέλα ζε απηφ Παξαξηήκαηα απνηειεί ηελ 

πιήξε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ Μεξψλ θαη ππεξηζρχεη θάζε πξνεγνχκελεο πξνθνξηθήο 

ή γξαπηήο κεηαμχ ηεο επηθνηλσλίαο.  

 

7.2.Σξνπνπνίεζε, ζπκπιήξσζε ή κεηαβνιή ηνπ παξφληνο δχλαηαη λα γίλεη κφλν 

εγγξάθσο. Όινη νη φξνη ηνπ παξφληνο ζπλνκνινγνχληαη σο νπζηψδεηο. 

https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/111391531/supplier_code_of_conduct_gr.pdf/
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/111391531/supplier_code_of_conduct_gr.pdf/


 

Άπθπο 8
ο
: Αποδςνάμυζη δικαιώμαηορ– Δθαπμοζηέο Γίκαιο – Γυζιδικία 

 

8.1. Ζ παξάιεηςε θάζε Μέξνπο λα αζθήζεη νπνηνδήπνηε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη 

απφ ην παξφλ, δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί σο παξαίηεζή ηνπ απφ ην ζρεηηθφ δηθαίσκα. 

 

8.2. Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ Μεξψλ πνπ ηπρφλ αλαθχςεη απφ ην παξφλ ζα 

δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη ζα ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή θαζ’ χιελ 

αξκνδηφηεηα ησλ Γηθαζηεξίσλ ησλ Αζελψλ. 

  

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπληάρζεθε ζε δχν (2) πξσηφηππα, εθ ησλ νπνίσλ έλα (1) έιαβε ην 

σκαηείν θαη έλα (1) ν Υνξεγφο.  

 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

 

 

 

  



Παξάξηεκα Η 

 

Φηθιακή ηπαηηγική για ηον Πολιηιζμό 

 

Ο πόλορ ηηρ τηθιακήρ ηεσνολογίαρ για ηον εμπλοςηιζμό και ηην ενδςνάμυζη 

ηηρ πολιηιζηικήρ διασείπιζηρ ηυν μνημείυν με ηπόπο ολιζηικό 

 

e. Αποηύπυζη ηος τηθιακού πεπιβάλλονηορ ζηον Πολιηιζμό ζε παγκόζμιο, 

αλλά κςπίυρ ζε εςπυπαφκό επίπεδο: 

Βαζικέρ απσέρ & καλέρ ππακηικέρ ηυν τηθιακών εθαπμογών ζηα κάηυθι πεδία: 

 ζηελ εκπινθή ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ 

πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, 

 ζηε ζπκβνιή ηεο ζηε βηψζηκε, ηζφξξνπε αλάπηπμε, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε 

ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ Πνιηηηζκνχ, 

 ζηελ ελφηεηα ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, 

 ζηε ζχλδεζε πνιηηηζκνχ, έξεπλαο, εθπαίδεπζεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

 ζηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηνλ Πνιηηηζκφ, 

 ζηελ αλάπηπμε γλσζηαθνχ θεθαιαίνπ θαη ηελ αχμεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ ηνκέα ηνπ Πνιηηηζκνχ, 

 ζηε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θνηλψλ θαη ησλ θνηλνηήησλ. 

 

Γιεπεύνηζη και αποηύπυζη ηος «πολιηικού» πεπιβάλλονηορ: 

 νη δηεζλείο πνιηηηθέο: παγθφζκηα (ΟΟΑ, UNESCO θ.ιπ.) θαη επξσπατθά (Digital 

Single Market, ειεχζεξε ξνή ησλ δεδνκέλσλ, Europeana θ.ιπ.). 

 ε ειιεληθή δηάζηαζε: πεπξαγκέλα (ΔΠΑ 2007-2013, ηη θάλακε, ηη κάζακε) θαη 

momentum (λέν ΔΠΑ 2014-2020, έμππλε εμεηδίθεπζε, νινθιεξσκέλεο ρσξηθέο 

επελδχζεηο). 

 

B. Μελέηερ εθαπμογήρ ζε δύο απηά παπαδείγμαηα:   

Ήπεηξνο, κία απνδνηηθή πνιηηηζηηθή – ηνπξηζηηθή δηαδξνκή. 

Δπίδαπξνο, κία επαπμεκέλε εκπεηξία πνιηηηζκνχ θαη ςπραγσγίαο. 

 

 



Γ. Ο οδικόρ σάπηηρ: 

 ζρεδηαζκφο δηεξγαζηψλ θαη ππνδνκψλ (βι. Παξάξηεκα) ζηα δχν παξαδείγκαηά 

ηεο 

 ρξεκαηννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε, δηαζηαζηνιφγεζε  

 απνηχπσζε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ θαη πηζαλψλ επηρεηξεζηαθψλ κνληέισλ 

 νδηθφο ράξηεο πινπνίεζεο:  πξνηάζεηο δηαθπβέξλεζεο (ζεζκηθφ, λνκνζεηηθφ, 

θαλνληζηηθφ πιαίζην, νξγαλσηηθέο-δηνηθεηηθέο, δνκέο δηαρείξηζεο) θαη πξνηάζεηο 

ρξεκαηνδφηεζεο (εμεηδίθεπζε πξνηεξαηνηήησλ, πξνζθιήζεηο, δηθαηνχρνη, 

πξνδηαγξαθέο). 

 

Επιπλέον κεθάλαια μελέηης: 

 επηηειηθή ζχλνςε 

 κεζνδνινγία θαη φξηα κειέηεο 

 ιίζηα παξαδνηέσλ 

 SWOT αλάιπζε (δπλαηά ζεκεία, αδχλαηα ζεκεία, επθαηξίεο, απεηιέο). 

 

 

 

 

Γιεπγαζίερ  

ζηελ ππεξεζία ηεο πνιηηηζηηθήο 

δηαρείξηζεο 

 

δημιοςπγία:  

 ςεθηαθή αξραηνινγία(e-

archaeology),  

 αξραηνκεηξία 

 θσηνγξακκεηξία 

 ςεθηαθφ εκεξνιφγην 

αλαζθαθήο,  

 ςεθηαθή θαηαγξαθή ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ 

κλεκείνπ 

διασείπιζη:  

 ςεθηαθή δηαηήξεζε (e-

preservation), Φεθηνπνίεζε, 

Σεθκεξίσζε , πληήξεζε  

 ςεθηαθή επηκέιεηα (e-

curation), Φεθηαθή 

νκνγελνπνίεζε, 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα & 

εκπινπηηζκφο  

 ςεθηαθή εξκελεία (e-

interpretation) εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, Σνπξηζηηθνί 

μελαγνί, Φεθηαθφ Storytelling 

αξιοποίηζη & εμπλοςηιζμόρ:  

 ςεθηαθή ελεκέξσζε (e-

publishing), αλάπηπμε 

ηζηνηφπσλ, wikis θ.ιπ. 



εξεπλεηηθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ 

 ςεθηαθή πξνψζεζε (e-

promotion),  

 ςεθηαθή ηαπηφηεηα (e-

branding)  

 ςεθηαθή δηθηχσζε (e-

community), θνηλσληθά δίθηπα  

ηλεκηπονική διακςβέπνηζη:  

 ςεθηαθή ξνή εξγαζηψλ (e-gov), 

ειεθηξνληθή επηθνηλσλία 

κεηαμχ θεληξηθήο ππεξεζίαο – 

πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ, 

δεκηνπξγία ππεξεζηψλ κηαο 

ζηάζεο, γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε 

εμππεξέηεζε πνιηηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ  

 ςεθηαθή εθπαίδεπζε (e-

learning) 

 ειεθηξνληθή πξνκήζεηα (e-

procurement) 

 ςεθηαθή αδεηνδφηεζε, (e-

clearance) 

 

 

 

 

 

 

 

Τποδομέρ  

ζηελ ππεξεζία ηεο πνιηηηζηηθήο 

δηαρείξηζεο 

 

επικοινυνία:  

 αζχξκαηα δίθηπα, 

 δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο 

πληποθοπία: 

 ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο 

απνζήθεπζεο (Cloud) 

 ζπζηήκαηα γεσρσξηθήο 

πιεξνθνξίαο θαη  

αξρεηνζέηεζεο (Φεθηαθφ 

Αξραηνινγηθφ Κηεκαηνιφγην) 

 ζπζηήκαηα ηεθκεξίσζεο 

 ζπζηήκαηα ςεθηνπνίεζεο 

 ζπζηήκαηα εξκελείαο & 

αλαπαξάζηαζεο 

 ζπζηήκαηα πξνβνιήο & 

δηάδξαζεο  

 θηλεηέο θαη έμππλεο ζπζθεπέο 

 ζπζηήκαηα ζήκαλζεο 

ζςναλλαγή: 

 ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο 

θξάηεζεο θαη έθδνζεο 

εηζηηεξίσλ 

 ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ 

πσιεηεξίσλ 

 δηαδηθηπαθή 

κηθξνρξεκαηνδφηεζε – Crowd-

funding 

 ζπζηήκαηα αδεηνδφηεζεο ζε 

πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο.
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Δπιζςναπηόμενο 2
ο
 

 

 

 

ΤΜΒΑΖ 

 

ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΣΗΣΛΟ:  

«ΦΖΦΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟ»  

Χ ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΓΟΓΟΣΖ : ΧΜΑΣΔΗΟ  «ΓΗΑΕΧΜΑ» 

  

ΜΔΛΔΣΖΣΖ : «PostScriptum Πιεξνθνξηθή Δπηθνηλσλίαο Δ.Π.Δ.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΖΝΑ, 2016 
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ΤΜΒΑΖ 

 

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 ηεο …………… 2016, νη 

θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 

 

 αθ’ ηεο 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 

«Δπγοδόηηρ»,  

 αθ’ εηέξνπ ε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «PostScriptum Πιεξνθνξηθή 

Δπηθνηλσλίαο Δ.Π.Δ.», ε νπνία εδξεχεη ζηελ Αζήλα θαη επί ηεο νδνχ 

Παπαδηακαληνπνχινπ 4, κε Α.Φ.Μ. 095598605/Γ.Ο.Τ  Γ΄ Αζελψλ, 

εθπξνζσπνχκελε λνκίκσο απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηεο, θ. Κσλζηαληίλν 

Κσλζηαληηλίδε, εθεμήο θαινχκελε «Μελεηηηήρ», 

 

ζςνεθώνηζαν και ζςναπεδέσθηζαν ηα ακόλοςθα: 

 

 

Άπθπο 1:  

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε εθπφλεζε κειέηεο κε αληηθείκελν ηελ ςεθηαθή 

ζηξαηεγηθή γηα ηνλ Πνιηηηζκφ σο νδεγφ γηα ηελ ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ ζην ρψξν ηνπ Πνιηηηζκνχ. 

 

 

Άπθπο 2:  

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Α. Πποοίμιο 

Με δεδνκέλν φηη: 

 ε ςεθηαθή ηερλνινγία ελδπλακψλεη θαη απνγεηψλεη ηελ πνιηηηζηηθή 

πιεξνθνξία, 

 ν ειιεληθφο Πνιηηηζκφο είλαη πινχζηνο ζε νπζηαζηηθή πιεξνθνξία θαη έρεη 

αλάγθε ζηήξημεο, 

 ν Πνιηηηζκφο κπνξεί λα απνηειέζεη θαηαιπηηθφ ζπζηαηηθφ ηεο «ηξηπιήο 

έιηθαο»: δεκφζην – έξεπλα/εθπαίδεπζε – επηρεηξεκαηηθφηεηα, 

 ν Πνιηηηζκφο ζπλαληά ηνλ Σνπξηζκφ θαη ην Πεξηβάιινλ θαη απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα ηεο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ 

επίπεδν, 
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 ε ςεθηαθή δηάζηαζε θαη ε απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζή ηεο ζηνλ Πνιηηηζκφ 

απνηειεί πξνυπφζεζε ζε επηρεηξεζηαθά ζρέδηα ζηα πιαίζηα ηεο Δληαίαο 

Φεθηαθήο Αγνξάο (Digital Single Market), 

θαη φηη: 

 ην «Γηάδσκα», σο θνξέαο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ αληηιακβάλεηαη 

νιηζηηθά ηε δηαρείξηζε ησλ κλεκείσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ηα 

εληάζζεη ζε επξχηεξα ζχλνια πνπ κε «ςεθηαθή εμσζηξέθεηα» κπνξνχλ λα 

«κνριεχζνπλ» θαηαιπηηθά ηελ εζληθή ηεο νηθνλνκία, 

 ην «Γηάδσκα» αμηνπνηεί ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ην 

Γηαδίθηπν γηα ηε δεκηνπξγία ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ πνπ αθνξά ηεο αξραίνπο 

ρψξνπο ζέαζεο θαη αθξφαζεο, θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ πιηθνχ απηνχ, 

απνβιέπνληαο ζηε δηαηήξεζε-δηάζσζε πνιχηηκσλ αξρηηεθηνληθψλ θαη ινηπψλ 

ζηνηρείσλ, ζηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή ζην επξχ θνηλφ ησλ αξραίσλ ρψξσλ 

ζέαζεο θαη αθξφαζεο, ζηελ ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε επηζηεκφλσλ-

εξεπλεηψλ, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε εηδηθψλ εθαξκνγψλ πνπ ζα εληζρχνπλ 

ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ ηεο ηεο ηεο ρψξνπο,  

 ε εηαηξία PostScriptum κειεηά ηα ηειεπηαία 12 ρξφληα κε επηηπρία ηεο 

πξνηεξαηφηεηεο πνιηηηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη πξνηείλεη ζηξαηεγηθέο γηα ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ ηεο απνηππψκαηνο, 

 

ν Δξγνδφηεο αλαζέηεη ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ζην Μειεηεηή.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ν Μειεηεηήο θαιείηαη λα: 

 

 θαηαγξάςεη ην επξχηεξν ςεθηαθφ πεξηβάιινλ ζηνλ Πνιηηηζκφ ηφζν ζε 

παγθφζκην, φζν θαη θπξίσο ζε επξσπατθφ επίπεδν, αιιά θαη ζε επίπεδν αξρψλ 

θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. 

 αμηνινγήζεη ηεο πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηεο πινπνίεζεο ςεθηαθψλ δξάζεσλ 

ζηνλ ηνκέα ηνπ Πνιηηηζκνχ. 

 απνηππψζεη ηελ ππάξρνπζα πξαγκαηηθφηεηα, ηεο ηξέρνπζεο πνιηηηθέο θαη 

αληίζηνηρεο ρξεκαηνδνηηθέο θαη επελδπηηθέο επθαηξίεο γηα ηεο δεκφζηνπο 

Πνιηηηζηηθνχο Φνξείο θαη Οξγαληζκνχο ζε ζρέζε κε ηεο Σερλνινγίεο 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ. 

 αλαδείμεη ηπρφλ θαλνληζηηθέο, ξπζκηζηηθέο, δνκηθέο, νξγαλσηηθέο, 

δηαρεηξηζηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αδπλακίεο πνπ πηζαλψο εκπνδίδνπλ ηελ 

εθαξκνγή απηή θαη ζα πξνηείλεη ηξφπνπο επίιπζεο. 
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Β. Αναλςηικό πεπιεσόμενο ηηρ μελέηηρ: 

Ζ κειέηε κε ηίηιν «Φεθηαθή ηξαηεγηθή γηα ηνλ Πνιηηηζκφ» ζα πεξηιακβάλεη: 

 

e. Την αποηύπφζη ηοσ υηθιακού περιβάλλονηος ζηον Πολιηιζμό ζε 

παγκόζμιο, αλλά κσρίφς ζε εσρφπαχκό επίπεδο: 

 

Βαζηθέο αξρέο & θαιέο πξαθηηθέο ησλ ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ ζηα θάησζη πεδία: 

 ζηελ εκπινθή ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ 

πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, 

 ζηε ζπκβνιή ηεο ζηε βηψζηκε, ηζφξξνπε αλάπηπμε, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε 

ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ Πνιηηηζκνχ, 

 ζηελ ελφηεηα ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, 

 ζηε ζχλδεζε πνιηηηζκνχ, έξεπλαο, εθπαίδεπζεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

 ζηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηνλ Πνιηηηζκφ, 

 ζηελ αλάπηπμε γλσζηαθνχ θεθαιαίνπ θαη ηελ αχμεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ ηνκέα ηνπ Πνιηηηζκνχ, 

 ζηε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θνηλψλ θαη ησλ θνηλνηήησλ. 

 

Β. Σε δηεξεχλεζε θαη απνηχπσζε ηνπ «πνιηηηθνχ» πεξηβάιινληνο: 

 νη δηεζλείο πνιηηηθέο: παγθφζκηα (ΟΟΑ, UNESCO θ.ιπ.) θαη επξσπατθά (Digital 

Single Market, ειεχζεξε ξνή ησλ δεδνκέλσλ, Europeana θ.ιπ.). 

 ε ειιεληθή δηάζηαζε: πεπξαγκέλα (Γ΄ Κ.Π.., ΔΠΑ 2007-2013) θαη momentum 

(λέν ΔΠΑ 2014-2020, έμππλε εμεηδίθεπζε, νινθιεξσκέλεο ρσξηθέο επελδχζεηο, 

Interreg, θ.ιπ.). 

 

Γ. Έναν οδικό τάρηη ζτεηικά με: 

 ηνλ ζρεδηαζκφ δηεξγαζηψλ θαη ππνδνκψλ (βι. Παξάξηεκα) γηα δπλεηηθνχο 

απνδέθηεο. 

 ηελ απνηχπσζε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ θαη πηζαλψλ επηρεηξεζηαθψλ 

κνληέισλ. 

 

Επιπλέον κεθάλαια μελέηης θα είναι ηα ακόλοσθα: 

 επηηειηθή ζχλνςε, 

 κεζνδνινγία θαη φξηα κειέηεο, 

 ιίζηα παξαδνηέσλ, 

 SWOT αλάιπζε (δπλαηά ζεκεία, αδχλαηα ζεκεία, επθαηξίεο, απεηιέο). 
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Άπθπο 3:  

ΥΡΟΝΟ ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΖ 

 

Ο ρξφλνο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο είλαη 6 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

Γηα ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζπζηήλεηαη ηξηκειήο επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηεο: 

 

1) θ. Λακπξηλνπδάθε Βαζίιε, Οκφηηκν Καζεγεηή Αξραηνινγίαο θαη γεληθφ 

γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ», 

2) θα Βαξειά Αγγειηθή, αξσγφ κέινο ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ»,  

3) θ.  Ησάλλνπ ηξάην, Αληηπεξηθεξεηάξρε Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Πξεβέδεο, σο εθπξφζσπν ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ. 

 

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

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ». 

 

Παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ απνπεξάησζεο ηεο κειέηεο πέξα απφ ηεο 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. 

 

Άπθπο 4:  

ΑΜΟΗΒΖ ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΖ. 

 

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

ησλ 50.000,00 επξψ πιένλ Φ.Π.Α. 23%. 

 

Ζ ακνηβή θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθψο ζε δχν δφζεηο, σο αθνινχζσο: 

50 % κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη εληφο 5 εκεξψλ κεηά ηελ εθηακίεπζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ πνζνχ απφ ηνλ Ο.Σ.Δ. 

50 % κε ηελ παξάδνζε ηεο κειέηεο θαη εληφο 5 εκεξψλ κεηά ηελ εθηακίεπζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ πνζνχ απφ ηνλ Ο.Σ.Δ. 

 

 

Άπθπο 5:  

ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Ο Μειεηεηήο κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο κεηαβηβάδεη ζηνλ εξγνδφηε ρσξίο 

επηπιένλ ακνηβή φια ηα πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ην πλεπκαηηθφ 

ηνπ δηθαίσκα ζχκθσλα κε ηεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2121/1993.  
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Άπθπο 6:  

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΜΔΛΔΣΖΣΖ 

Ο Μειεηεηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθπνλήζεη ηελ αλαηηζέκελε κειέηε κε 

ηε δένπζα πξνζνρή θαη επηκέιεηα, θαηά επηζηεκνληθά άξηην ηξφπν θαη ζχκθσλα κε 

ηεο φξνπο, ηεο πξνυπνζέζεηο θαη ηεο πξνζεζκίεο ηεο ζχκβαζεο.  

 

 

Άπθπο 7:  

ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ο Δξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζε θάζε πεξίπησζε παξαβάζεσο 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Μειεηεηή. ηελ πεξίπησζε απηή ν Δξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα 

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

 

 

Άπθπο 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 ηεο εθ ηεο ζπκβάζεσο 

απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο. 

 

 

Άπθπο 9:  

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

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

ζπκπιήξσζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο απνδεηθλχεηαη κφλν εγγξάθσο απνθιεηνκέλνπ 

παληφο άιινπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ.  

 

 

Άπθπο 10:  

ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ – ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

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

θαηαζηαηηθνχ ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ». 

 

Ο Δξγνδφηεο θαη ν Μειεηεηήο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα θηιηθήο επίιπζεο 

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

κε ηεο 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 ηεο ζπκβαιινκέλνπο ππνγξάθεηαη απφ ηεο ζε δχν αληίηππα απφ ηα 

νπνία έιαβε απφ έλα έθαζηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

 

 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

Γηα ηνλ Δξγνδφηε: 

 

 

 

 

 

 

Γηα ηνλ Μειεηεηή: 

ηαχξνο Μπέλνο,  

πξφεδξνο ηνπ ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ 

Κψζηαο Κσλζηαληηλίδεο,  

Γηαρεηξηζηήο PostScriptum Δ.Π.Δ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

 

Γιεπγαζίερ  

ζηελ ππεξεζία ηεο πνιηηηζηηθήο 

δηαρείξηζεο: 

 

δημιοςπγία:  

 ςεθηαθή αξραηνινγία  

(e-archaeology),  

 αξραηνκεηξία, 

 θσηνγξακκεηξία, 

 ςεθηαθφ εκεξνιφγην 

αλαζθαθήο,  

 ςεθηαθή θαηαγξαθή ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ 

κλεκείνπ. 

 

διασείπιζη:  

 ςεθηαθή δηαηήξεζε  

(e-preservation), Φεθηνπνίεζε, 

Σεθκεξίσζε , πληήξεζε,  

 ςεθηαθή επηκέιεηα, 

(e-curation), Φεθηαθή 

νκνγελνπνίεζε, 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα & 

εκπινπηηζκφο, 

 ςεθηαθή εξκελεία  

(e-interpretation) εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, Σνπξηζηηθνί 

μελαγνί, Φεθηαθφ Storytelling. 

 

Αξιοποίηζη & εμπλοςηιζμόρ:  

 ςεθηαθή ελεκέξσζε 

(e-publishing), αλάπηπμε 

ηζηνηφπσλ, wikis θ.ιπ. 

εξεπλεηηθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, 

 ςεθηαθή πξνψζεζε  

(e-promotion),  

 ςεθηαθή ηαπηφηεηα  

(e-branding), 

 ςεθηαθή δηθηχσζε  

 

 

 

 

 

 

 

(e-community), θνηλσληθά 

δίθηπα.  

 

Ζλεκηπονική διακςβέπνηζη:  

 ςεθηαθή ξνή εξγαζηψλ (e-gov), 

ειεθηξνληθή επηθνηλσλία 

κεηαμχ θεληξηθήο ππεξεζίαο – 

πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ, 

δεκηνπξγία ππεξεζηψλ κηαο 

ζηάζεο, γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε 

εμππεξέηεζε πνιηηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ  

 ςεθηαθή εθπαίδεπζε, 

(e-learning) 

 ειεθηξνληθή πξνκήζεηα  

(e-procurement), 

 ςεθηαθή αδεηνδφηεζε,  

(e-clearance), 
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Τποδομέρ  

ζηελ ππεξεζία ηεο πνιηηηζηηθήο 

δηαρείξηζεο 

 

επικοινυνία:  

 αζχξκαηα δίθηπα, 

 δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

 

Πληποθοπία: 

 ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο 

απνζήθεπζεο (Cloud), 

 ζπζηήκαηα γεσρσξηθήο 

πιεξνθνξίαο θαη  

αξρεηνζέηεζεο (Φεθηαθφ 

Αξραηνινγηθφ Κηεκαηνιφγην), 

 ζπζηήκαηα ηεθκεξίσζεο 

 ζπζηήκαηα ςεθηνπνίεζεο 

 ζπζηήκαηα εξκελείαο & 

αλαπαξάζηαζεο 

 ζπζηήκαηα πξνβνιήο & 

δηάδξαζεο  

 θηλεηέο θαη έμππλεο ζπζθεπέο 

 ζπζηήκαηα ζήκαλζεο 

 

ζςναλλαγή: 

 ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο 

θξάηεζεο θαη έθδνζεο 

εηζηηεξίσλ, 

 ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ 

πσιεηεξίσλ 

 δηαδηθηπαθή 

κηθξνρξεκαηνδφηεζε – Crowd-

funding 

 ζπζηήκαηα αδεηνδφηεζεο ζε 

πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο 
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Δπιζςναπηόμενο 3
ο
 : 

 

 

 

 

 

1
η
 ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΣΗΣΛΟ:  

«ΦΖΦΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟ»  

Χ ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ 

ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΓΟΓΟΣΖ : ΧΜΑΣΔΗΟ  «ΓΗΑΕΧΜΑ» 

  

ΜΔΛΔΣΖΣΖ: «PostScriptum Πιεξνθνξηθή Δπηθνηλσλίαο Δ.Π.Δ.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΖΝΑ, 2016 
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 1
η
 ΤΜΒΑΖ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ 

 

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 …………… 2016, νη 

θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 

 

 αθ’ ελφο 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 

«Δπγοδόηηρ»,  

 αθ’ εηέξνπ ε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «PostScriptum Πιεξνθνξηθή 

Δπηθνηλσλίαο Δ.Π.Δ.», ε νπνία εδξεχεη ζηελ Αζήλα θαη επί ηεο νδνχ 

Παπαδηακαληνπνχινπ 4, κε Α.Φ.Μ. 095598605/Γ.Ο.Τ  Γ΄ Αζελψλ, 

εθπξνζσπνχκελε λνκίκσο απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή απηήο, θ. Κσλζηαληίλν 

Κσλζηαληηλίδε, εθεμήο θαινχκελε «Μελεηηηήρ», 

 

ζςνεθώνηζαν και ζςναπεδέσθηζαν ηα ακόλοςθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε 1
ε
 εμεηδίθεπζε ηεο απφ ...... ζπκβαζηνπνηεκέλεο 

κεηαμχ ησλ σο άλσ κειψλ εθπφλεζεο κειέηεο κε ηίηιν «Ψηθιακή Σηραηηγική για 

ηον Πολιηιζμό» εθεμήο θαινχκελεο σο «απσική». 

 

ΆΡΘΡΟ 2: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

 

Α. Πποοίμιο 

Με δεδνκέλν φηη: 

 ν Δξγνδφηεο σο θνξέαο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ αληηιακβάλεηαη νιηζηηθά 

ηε δηαρείξηζε ησλ κλεκείσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ηα εληάζζεη ζε 

επξχηεξα ζχλνια πνπ κε «ςεθηαθή εμσζηξέθεηα» κπνξνχλ λα «κνριεχζνπλ» 

θαηαιπηηθά ηελ εζληθή καο νηθνλνκία, 

 ν Δξγνδφηεο ζρεδηάδεη ηελ πνιηηηζηηθή δηαδξνκή Αξραίσλ Θεάηξσλ ηεο 

Ζπείξνπ,  

 ν Δξγνδφηεο, ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 

«Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ζηα Αξραία Θέαηξα ηεο Ζπείξνπ» πνπ 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Νέν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεο Ζπείξνπ κέζσ 

Δ..Π.Α. 2014‐2020, ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, 

 ν Δξγνδφηεο έρεη αλαζέζεη ζε άιινλ Μειεηεηή ηελ κειέηε ππνβάζξνπ 

εζφδσλ ηεο «Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ζηα Αξραία Θέαηξα ηεο Ζπείξνπ» 

(κειέηε θπιαθάθε) 
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 ν Μειεηεηήο ζηελ αξρηθή κειέηε θαιείηαη λα θαηαγξάςεη ην επξχηεξν 

ςεθηαθφ πεξηβάιινλ ζηνλ Πνιηηηζκφ ηφζν ζε παγθφζκην, φζν θαη θπξίσο ζε 

επξσπατθφ επίπεδν, αιιά θαη ζε επίπεδν αξρψλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη 

λα απνηππψζεη ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία θαη πηζαλά επηρεηξεζηαθά κνληέια 

ζρεηηθά κε ηηο δηεξγαζίεο θαη ηηο ππνδνκέο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ, 

 

ν Δξγνδφηεο αλαζέηεη ζην Μειεηεηή ηελ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ηεο αξρηθήο 

κειέηεο σο πξνο: 

 

1. ηελ απνηχπσζε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ αλαθνξηθά κε ηηο δηεξγαζίεο θαη ηηο 

ππνδνκέο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζηελ «Πνιηηηζηηθή 

Γηαδξνκή ζηα Αξραία Θέαηξα ηεο Ζπείξνπ», 

2. ηε δηαζηαζηνιφγεζή ηεο, 

3. ηελ απνηχπσζε ζπλέξγεηαο ηεο κε ηελ κειέηε ππνβάζξνπ εζφδσλ ηεο 

«Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ζηα Αξραία Θέαηξα ηεο Ζπείξνπ», 

4. ηελ πξνεηνηκαζία γηα ππαγσγή ηνπ ζρεηηθνχ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζηηο 

αλάινγεο πξνζθιήζεηο ηνπ Π.Δ.Π., 

5. ηελ πξνεηνηκαζία ζχληαμεο ηνπ ηερληθνχ δειηίνπ θαη ησλ ηεπρψλ 

δεκνπξάηεζεο θαη ηελ νινθιήξσζή ηνπο, αθφκε θαη πέξαλ ηεο νινθιήξσζεο 

ηεο εμεηδίθεπζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3:  ΥΡΟΝΟ ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΖ 

 

Ο ρξφλνο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ελζσκαηψλεηαη ζηνπο  6 κήλεο ηεο αξρηθήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4:  ΑΜΟΗΒΖ ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΖ 

 

Ζ ακνηβή ηνπ Μειεηεηή γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηεο κειέηεο πεξηιακβάλεηαη πιήξσο ζην 

ηίκεκα ηεο αξρηθήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΠΗΒΛΔΦΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΜΔΛΔΣΖ 

 

Γηα ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζπζηήλεηαη ηξηκειήο επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνπο: 

 

1) θ. Λακπξηλνπδάθε Βαζίιε, Οκφηηκν Καζεγεηή Αξραηνινγίαο θαη γεληθφ 

γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ», 

2) θα Βαξειά Αγγειηθή, αξσγφ κέινο ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ»,  

3) θ.  Ησάλλνπ ηξάην, Αληηπεξηθεξεηάξρε Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Πξεβέδεο, 

σο εθπξφζσπν ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ. 

 

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

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ». 
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Άπθπο 6: ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

 

Ο Μειεηεηήο 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.  

 

Άπθπο 7: ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΜΔΛΔΣΖΣΖ 

 

Ο Μειεηεηήο 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.  

 

 

Άπθπο 8: ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

Ο Δξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζε θάζε πεξίπησζε παξαβάζεσο 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Μειεηεηή. ηελ πεξίπησζε απηή ν Δξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα 

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

 

 

Άπθπο 9: 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. 

 

 

Άπθπο 10: ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

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

ζπκπιήξσζε νπνηνπδήπνηε φξνπ απηήο απνδεηθλχεηαη κφλν εγγξάθσο 

απνθιεηνκέλνπ παληφο άιινπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ.  

 

 

Άπθπο 10: ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ – ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

 

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

θαηαζηαηηθνχ ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ». 
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Ο Δξγνδφηεο θαη ν Μειεηεηήο 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 ηνλ Δξγνδφηε: 

 

 

 

 

 

Γηα ηνλ Μειεηεηή: 

ηαχξνο Μπέλνο,  

πξφεδξνο ηνπ ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ 

Κψζηαο Κσλζηαληηλίδεο,  

Γηαρεηξηζηήο PostScriptum Δ.Π.Δ. 
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Δπιζςναπηόμενο 4
ο
 : 

 

2
η
 ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΣΗΣΛΟ:  

«ΦΖΦΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟ»  

Χ ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ 

ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΓΟΓΟΣΖ : ΧΜΑΣΔΗΟ  «ΓΗΑΕΧΜΑ» 

  

ΜΔΛΔΣΖΣΖ: «PostScriptum Πιεξνθνξηθή Δπηθνηλσλίαο Δ.Π.Δ.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΖΝΑ, 2016 
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 2
η
 ΤΜΒΑΖ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ 

 

ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ ….. ηνπ κελφο …………………….. ηνπ έηνπο 2015, κεηά 

ηελ ππ’ αξηζκφλ ……… απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

«ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ», ε νπνία ειήθζε ζε ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο …………… 2015, νη 

θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 

 

 αθ’ ελφο 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 

«Δπγοδόηηρ»,  

 αθ’ εηέξνπ ε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «PostScriptum Πιεξνθνξηθή 

Δπηθνηλσλίαο Δ.Π.Δ.», ε νπνία εδξεχεη ζηελ Αζήλα θαη επί ηεο νδνχ 

Παπαδηακαληνπνχινπ 4, κε Α.Φ.Μ. 095598605/Γ.Ο.Τ  Γ΄ Αζελψλ, 

εθπξνζσπνχκελε λνκίκσο απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή απηήο, θ. Κσλζηαληίλν 

Κσλζηαληηλίδε, εθεμήο θαινχκελε «Μελεηηηήρ», 

 

ζςνεθώνηζαν και ζςναπεδέσθηζαν ηα ακόλοςθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε 2
ε
 εμεηδίθεπζε ηεο απφ ...... ζπκβαζηνπνηεκέλεο 

κεηαμχ ησλ σο άλσ κειψλ εθπφλεζεο κειέηεο κε ηίηιν «Ψηθιακή Σηραηηγική για 

ηον Πολιηιζμό» εθ’ εμήο θαινχκελεο σο «απσική». 

 

ΆΡΘΡΟ 2: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

 

Α. Πποοίμιο 

Με δεδνκέλν φηη: 

 ν Δξγνδφηεο σο θνξέαο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ αληηιακβάλεηαη νιηζηηθά 

ηε δηαρείξηζε ησλ κλεκείσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ηα εληάζζεη ζε 

επξχηεξα ζχλνια πνπ κε «ςεθηαθή εμσζηξέθεηα» κπνξνχλ λα «κνριεχζνπλ» 

θαηαιπηηθά ηελ εζληθή καο νηθνλνκία, 

 ν Δξγνδφηεο έρεη ζρεδηάζεη ηξία πνιηηηζηηθά ζχλνια, ζπγθεθξηκέλα ην 

Αξραηνινγηθφ θαη Πεξηβαιινληηθφ Πάξθν ηεο Δπηδαχξνπ, ηελ πνιηηηζηηθή 

δηαδξνκή ηεο Οιπκπίαο Οδνχ θαη ην Αξραηνινγηθφ Πάξθν ηεο Μεζζήλεο, 

 ν Μειεηεηήο ζηελ αξρηθή κειέηε θαιείηαη λα θαηαγξάςεη ην επξχηεξν 

ςεθηαθφ πεξηβάιινλ ζηνλ Πνιηηηζκφ ηφζν ζε παγθφζκην, φζν θαη θπξίσο ζε 

επξσπατθφ επίπεδν, αιιά θαη ζε επίπεδν αξρψλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη 

λα απνηππψζεη ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία θαη πηζαλά επηρεηξεζηαθά κνληέια 

ζρεηηθά κε ηηο δηεξγαζίεο θαη ηηο ππνδνκέο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ, 
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ν Δξγνδφηεο αλαζέηεη ζην Μειεηεηή ηελ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ηεο αξρηθήο 

κειέηεο σο πξνο: 

 ηελ απνηχπσζε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ αλαθνξηθά κε ηηο δηεξγαζίεο θαη ηηο 

ππνδνκέο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζηα ηξία 

πξναλαθεξζέληα ζχλνια θαη  

 ηε δηαζηαζηνιφγεζή ηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΥΡΟΝΟ ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΖ 

 

Ο ρξφλνο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ελζσκαηψλεηαη ζηνπο  6 κήλεο ηεο αξρηθήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΑΜΟΗΒΖ ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΖ. 

 

Ζ ακνηβή ηνπ Μειεηεηή γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηεο κειέηεο πεξηιακβάλεηαη πιήξσο ζην 

ηίκεκα ηεο αξρηθήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5:  ΔΠΗΒΛΔΦΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΜΔΛΔΣΖ 

 

Γηα ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζπζηήλεηαη ηξηκειήο επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνπο: 

1) θ. Πέηξν Θέκειε, Οκφηηκν Καζεγεηή Αξραηνινγίαο θαη αληηπξφεδξν ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ», 

2) θ. Λακπξηλνπδάθε Βαζίιε, Οκφηηκν Καζεγεηή Αξραηνινγίαο θαη γεληθφ 

γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ», 

3) θα Αγγειηθή Βαξειά, αξσγφ κέινο ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ». 

 

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

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ». 

 

Άπθπο 6: ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

 

Ο Μειεηεηήο 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.  

 

Άπθπο 7: ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΜΔΛΔΣΖΣΖ 

 

Ο Μειεηεηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθπνλήζεη ηελ αλαηηζέκελε κειέηε κε 

ηε δένπζα πξνζνρή θαη επηκέιεηα, θαηά επηζηεκνληθά άξηην ηξφπν θαη ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνζεζκίεο ηεο ζχκβαζεο.  
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Άπθπο 8: ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

Ο Δξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζε θάζε πεξίπησζε παξαβάζεσο 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Μειεηεηή. ηελ πεξίπησζε απηή ν Δξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα 

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

 

 

Άπθπο 9: 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. 

 

 

Άπθπο 10: ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

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

ζπκπιήξσζε νπνηνπδήπνηε φξνπ απηήο απνδεηθλχεηαη κφλν εγγξάθσο 

απνθιεηνκέλνπ παληφο άιινπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ.  

 

 

Άπθπο 10: ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ – ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

 

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

θαηαζηαηηθνχ ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ». 

 

Ο Δξγνδφηεο θαη ν Μειεηεηήο 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. 
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ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

Γηα ηνλ Δξγνδφηε: 

 

 

 

 

 

Γηα ηνλ Μειεηεηή: 

ηαχξνο Μπέλνο,  

πξφεδξνο ηνπ ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ 

Κψζηαο Κσλζηαληηλίδεο,  

Γηαρεηξηζηήο PostScriptum Δ.Π.Δ. 
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Δπιζςναπηόμενο 5
ο
:  

 

 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΤΜΦΧΝΖΣΗΚΟ (ζσέδιο)  

 

ηελ Αζήλα ζήκεξα  …….. Μαξηίνπ 2016 νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: 

 

1. ε ΟΛΤΜΠΗΑ ΟΓΟ  πνπ εδξεχεη ζηελ………… επί ηεο νδνχ………….. , κε 

Α.Φ.Μ. ………… θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζην παξφλ ζπκθσλεηηθφ απφ  

ηνλ/ηελ θ/θα …………., εθ’ εμήο απνθαινχκελε ε «Δηαηξεία» 

 

2. ην σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΕΧΜΑ», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, επί ηεο 

νδνχ Μπνπκπνπιίλαο, αξ. 30 κε Α.Φ.Μ. 998191496, Γ.Ο.Τ. ΗΑ΄ Αζελψλ θαη 

εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Πξφεδξφ ηνπ, θ. ηαχξν Μπέλν, εθ’ εμήο 

απνθαινχκελν «Γεχηεξνο πκβαιιφκελνο» 

 

ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα εμήο: 

 

Άπθπο 1 

Πεπιγπαθή ανηικειμένος 

 

Ο «Πξψηνο πκβαιιφκελνο», ε ΟΛΤΜΠΗΑ ΟΓΟ Α.Δ., επειέγε θαηφπηλ 

δηαγσληζκνχ απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ γηα λα ζρεδηάζεη, λα ρξεκαηνδνηήζεη, λα 

θαηαζθεπάζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη ηνλ απηνθηλεηφδξνκν γηα κηα πεξίνδν 30 εηψλ, κε 

αθεηεξία ην έηνο 2008. Οη εηαηξίεο πνπ κεηέρνπλ ζηελ αλψλπκε εηαηξεία δηαζέηνπλ 

κεγάιε εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε παξφκνησλ κεγάισλ έξγσλ, ηφζν 

ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. 

 

Ο «Γεχηεξνο πκβαιιφκελνο», ην «ΓΗΑΕΧΜΑ» είλαη έλα κε θεξδνζθνπηθφ 

ζσκαηείν πνπ έρεη σο βαζηθφ ηνπ ζηφρν ηε ζπκβνιή ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ 

αλάδεημε ησλ αξραίσλ ρψξσλ ζέαζεο θαη αθξφαζεο (ζεάηξσλ, σδείσλ, ζηαδίσλ, 

ακθηζεάηξσλ) θαζψο θαη ζηε δηάδνζε ησλ αμηψλ ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνβνιή ηεο ζχγρξνλεο πνιηηηζηηθήο 

δεκηνπξγίαο. 

 

Οη δχν «πκβαιιφκελνη» ζπλεξγάδνληαη γηα ην ζρεδηαζκφ κηαο πνιηηηζηηθήο 

δηαδξνκήο, κε επίθεληξν ηνπο αξραηνινγηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο ρψξνπο πνπ 

βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηεο Οιπκπίαο Οδνχ, ε νπνία κπνξεί λα απνηειέζεη έλα 

επψλπκν ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαη λα ζπλδέζεη ηα κλεκεία ηεο θχζεο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ κε ηελ αεηθνξία θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε.  
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Με ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ «Ζ Δηαηξεία» απνδέρεηαη, θαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

παξαπάλσ έξγνπ, λα δηαζέζεη ζην «Γεχηεξν πκβαιιφκελν» ην πνζφ ησλ 8.000 

επξψ.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε ελ ιφγσ ρνξεγία ζα δηαηεζεί γηα ην αθφινπζν έξγν: 

 

1) Σελ θαηαγξαθή ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ πνπ βξίζθνληαη 

θαηά κήθνο ηεο Οιπκπίαο Οδνχ, θαζψο θαη γηα δξάζεηο πνπ ζα έρνπλ σο ζηφρν ηελ 

ςεθηαθή απεηθφληζή ηνπο, ψζηε λα απνηειέζνπλ έλα είδνο «παλνξάκαηνο» -

ςεθηαθνχ άηιαληα. Σν «Παλφξακα» απηφ ζα κπνξεί ελ ζπλερεία ν «Πξψηνο 

πκβαιιφκελνο» λα ην πξνβάιεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ (http://www.olympiaodos.gr/), 

θαζψο θαη ζηα Social Media. Μέζσ ηεο πινπνίεζεο ηεο παξαπάλσ δξάζεο ν 

«Γεχηεξνο πκβαιιφκελνο» αλαγλσξίδεη ηελ πξνζπάζεηα ζπκβνιήο ηνπ «Πξψηνπ 

πκβαιιφκελνπ» ζηελ αλάδεημε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο 

ηεο πεξηνρήο θαη επηρεηξεί λα ζπλδέζεη έλα ζχγρξνλν θαη κεγάιν θαηαζθεπαζηηθφ 

έξγν κε ηα κλεκεία ηεο θχζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. 

 

2)  Σε ζπγθξφηεζε ηνπ θαθέινπ ηεο πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο, κε επίθεληξν ηνπο 

αξραηνινγηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηεο 

Οιπκπίαο Οδνχ, πξνθεηκέλνπ ην έξγν λα ππνβιεζεί γηα έληαμε ζε Δπξσπατθά 

Υξεκαηνδνηηθά Πξνγξάκκαηα. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζα πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ελφο θαθέινπ Ο.Υ.Δ. 

(Οινθιεξσκέλεο Υσξηθήο Δπέλδπζεο),  ν νπνίνο ζα ππνβιεζεί ζην Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο. 

 

Ζ Ο.Υ.Δ. απνηειεί έλα εξγαιείν γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Καηλνηνκηθήο Αλάπηπμεο κε 

βάζε έλα θνηλφ ρσξηθφ ζηνηρείν (εδψ ηελ Οιπκπία νδφ). Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

Ο.Υ.Δ. είλαη  

• Καζνξηζκέλε πεξηνρή θαη νινθιεξσκέλε ρσξηθή ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο. 

• Γέζκε δξάζεσλ πξνο πινπνίεζε. 

• Ρπζκίζεηο δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο Ο.Υ.Δ.  

 

Ζ Ο.Υ.Δ. πνπ πξνηείλεηαη είλαη κία δηαδξνκή αλάδεημεο ησλ κλεκείσλ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο - πνιηηηζκνχ  πεξί  ηελ Οιπκπία νδφ.   ηφρνο είλαη ε δηαδξνκή απηή 

λα απνηειέζεη κνριφ ηνπξηζηηθήο θαη γεληθφηεξεο αλάπηπμεο  γηα ηηο πεξηνρέο πεξί 

ηελ Οιπκπία νδφ θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή. 

 

Ο θάθεινο Ο.Υ.Δ. ζα πεξηιακβάλεη: 

 

α. πξνκειέηε ζήκαλζεο ησλ βαζηθψλ πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ 

ζηνπο θφκβνπο ηεο Οιπκπίαο νδνχ έσο ην  θάζε κλεκείν. 

http://www.olympiaodos.gr/
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β. Πξνηάζεηο βειηίσζεο ησλ πξνζβάζεσλ, θαζψο θαη έξγα πνπ ζα εληζρχνπλ ηελ 

επηζθεςηκφηεηα  θαη αλάδεημε ησλ αλσηέξσ  κλεκείσλ. 

γ. Πξφηαζε επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ Ο.Υ.Δ., ην νπνίν ζα απνβιέπεη ζηελ ελίζρπζε 

ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη γεληθφηεξα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή. 

δ. Πξφηαζε γηα ην θνξέα δηαρείξηζεο ηεο ελ ιφγσ Ο.Υ.Δ.    

ε. Πξφηαζε πξνυπνινγηζκνχ ηεο ελ ιφγσ Ο.Υ.Δ. 

 

3) Σελ θάιπςε ηπρφλ εμφδσλ (απαζρφιεζε επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ, έμνδα 

κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θ.α) πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ησλ 

αλσηέξσ. 

 

Σν έξγν απηφ εθ κέξνπο ηνπ «Γεχηεξνπ πκβαιιφκελνπ» ζα ζπληνλίζεη ν θ. 

Γεκήηξεο Καινπδηψηεο, πνιηηηθφο – κεραληθφο.  

 

 

Άπθπο 2 

 

Ανηιζηαθμίζμαηα και ςποσπεώζειρ ηυν ζςμβαλλομένυν 

 

Ο «Γεχηεξνο πκβαιιφκελνο» αλαιακβάλεη λα δηαρεηξηζζεί ηελ ρνξεγία απηή κε ηε 

κέγηζηε δπλαηή δηαθάλεηα, θαζψο θαη λα πξνβάιεη ηε ρνξεγία ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ www.diazoma.gr ζηηο ελφηεηεο: ΥΟΡΖΓΟΗ ΣΟΤ ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ, 

ΜΗΑ ΥΟΡΖΓΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΑΕΧΜΑ, θαζψο θαη λα ηελ πξνβάιεη ζε ζεηξά 

εθδειψζεσλ. 

 

Δπίζεο, ν «Γεχηεξνο πκβαιιφκελνο» ζα δηαζέζεη ζηνλ «Πξψην πκβαιιφκελν» ην 

«Παλφξακα» ησλ κλεκείσλ ηεο θχζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο 

λα ην πξνβάιεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ (http://www.olympiaodos.gr/), θαζψο θαη ζηα 

Social Media. 

 

 

Άπθπο 3 

Σν πνζφ απηφ ζα θαηαηεζεί ζηνλ παξαθάησ ινγαξηαζκφ ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ»: 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ Αξ. Λνγ/ζκνχ: 5026-038350-177  -   

IBAN: GR 88 0172 0260 0050 2603 8350 177 - SWIFT/BIC: PIRBGRAA. 

 

Γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πξναλαθεξφκελνπ πνζνχ ν «Γεχηεξνο πκβαιιφκελνο» 

ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ λφκηκνπ παξαζηαηηθνχ.  

 

 

Άπθπο 4 

 

http://www.diazoma.gr/
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ε πεξίπησζε ππαίηηαο αζέηεζεο, ππαλαρψξεζεο ή πιεκκεινχο εθηέιεζεο 

νπνηνπδήπνηε φξνπ ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ, ην κε ππαίηην κέξνο έρεη δηθαίσκα 

λα δεηήζεη θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία πνπ ζα ππνζηεί. 

 

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

ζπκθσλεηηθφ, αξκφδηα θαζίζηαληαη απνθιεηζηηθά ηα Γηθαζηήξηα Αζελψλ. 

 

ε πίζησζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ ζπληάρζεθε ην παξφλ ζε δχν φκνηα αληίηππα, απφ 

ηα νπνία έλα έιαβε θάζε κέξνο θαη ηα νπνία ππνγξάθνληαη σο εμήο: 

 

 

Γηα ηελ ΟΛΤΜΠΗΑ ΟΓΟ    Γηα ην ΓΗΑΕΧΜΑ 

 

Ο πξφεδξνο 

 

 

 

 

ΣΑΤΡΟ ΜΠΔΝΟ 
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Δπιζςναπηόμενο 6
ο
:  

 

 

 

ΤΜΒΑΖ 

 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ «ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΧΝ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΜΝΖΜΔΗΧΝ ΠΟΤ 

ΒΡΗΚΟΝΣΑΗ ΚΑΣΑ ΜΖΚΟ ΣΖ ΟΛΤΜΠΗΑ ΟΓΟΤ ΚΑΗ 

ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ 

ΓΗΑΓΡΟΜΖ, ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΟ ΔΡΓΟ ΝΑ ΤΠΟΒΛΖΘΔΗ ΓΗΑ 

ΔΝΣΑΞΖ Δ ΔΤΡΧΠΑΨΚΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ» 

 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΧΜΑΣΔΗΟ  «ΓΗΑΕΧΜΑ» 

  

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : Γεκήηξηνο Καινπδηψηεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΖΝΑ, 2016 
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ΤΜΒΑΖ  

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΧΝ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΜΝΖΜΔΗΧΝ ΠΟΤ 

ΒΡΗΚΟΝΣΑΗ ΚΑΣΑ ΜΖΚΟ ΣΖ ΟΛΤΜΠΗΑ ΟΓΟΤ ΚΑΗ 

ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ, 

ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΟ ΔΡΓΟ ΝΑ ΤΠΟΒΛΖΘΔΗ ΓΗΑ ΔΝΣΑΞΖ Δ 

ΔΤΡΧΠΑΨΚΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ. 

 

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 …. …………………… 2016, νη θάησζη 

ππνγεγξακκέλνη: 

  

 αθ’ ενόρ ην κε θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν, «ΓΗΑΕΧΜΑ», 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’ εηέπος ν Γεκήηξηνο Καινπδηψηεο, πνιηηηθφο-κεραληθφο, κε θνξνινγηθή 

έδξα επί ηεο νδνχ …………………., ΣΚ ………, θάηνρνο Α.Φ.Μ. 

……………. πνπ ππάγεηαη ζηε ΓΟΤ΄ ……………., εθ’ εμήο θαινχκελνο 

«Μειεηεηήο», ζπλεθψλεζαλ θαη ζπλαπεδέρζεζαλ ηα αθφινπζα: 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε αλάζεζε ηεο κειέηεο θαηαγξαθήο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηεο 

Οιπκπίαο Οδνχ θαη ζπγθξφηεζεο ηνπ θαθέινπ ηεο πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο, 

πξνθεηκέλνπ ην έξγν λα ππνβιεζεί γηα έληαμε ζε Δπξσπατθά Υξεκαηνδνηηθά 

Πξνγξάκκαηα. 
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ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

1) Ζ θαηαγξαθή ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ πνπ 

βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηεο Οιπκπίαο Οδνχ, θαζψο θαη δξάζεηο πνπ ζα έρνπλ σο 

ζηφρν ηελ ςεθηαθή απεηθφληζή ηνπο, ψζηε λα απνηειέζνπλ έλα είδνο «παλνξάκαηνο» 

- ςεθηαθνχ άηιαληα.  

Σν «Παλφξακα» απηφ ζα έρεη σο ζηφρν ηελ αλάδεημε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θαη 

πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη ηε ζχλδεζε ελφο ζχγρξνλνπ θαη 

κεγάινπ θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ κε ηα κλεκεία ηεο θχζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. 

2) Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ θαθέινπ ηεο πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο, κε επίθεληξν ηνπο 

αξραηνινγηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηεο 

Οιπκπίαο Οδνχ, πξνθεηκέλνπ ην έξγν λα ππνβιεζεί γηα έληαμε ζε Δπξσπατθά 

Υξεκαηνδνηηθά Πξνγξάκκαηα. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζα πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ελφο θαθέινπ Ο.Υ.Δ. 

(Οινθιεξσκέλεο Υσξηθήο Δπέλδπζεο),  ν νπνίνο ζα ππνβιεζεί ζην Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο. 

 

Ζ Ο.Υ.Δ. απνηειεί έλα εξγαιείν γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Καηλνηνκηθήο Αλάπηπμεο κε 

βάζε έλα θνηλφ ρσξηθφ ζηνηρείν (εδψ ηελ Οιπκπία νδφ). Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

Ο.Υ.Δ. είλαη  

• Καζνξηζκέλε πεξηνρή θαη νινθιεξσκέλε ρσξηθή ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο. 

• Γέζκε δξάζεσλ πξνο πινπνίεζε. 

• Ρπζκίζεηο δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο Ο.Υ.Δ.  

 

Ζ Ο.Υ.Δ. πνπ πξνηείλεηαη είλαη κία δηαδξνκή αλάδεημεο ησλ κλεκείσλ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο - πνιηηηζκνχ  πεξί  ηελ Οιπκπία νδφ.   ηφρνο είλαη ε δηαδξνκή απηή 

λα απνηειέζεη κνριφ ηνπξηζηηθήο θαη γεληθφηεξεο αλάπηπμεο  γηα ηηο πεξηνρέο πεξί 

ηελ Οιπκπία νδφ θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή. 
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Ο θάθεινο Ο.Υ.Δ. ζα πεξηιακβάλεη: 

 

α. πξνκειέηε ζήκαλζεο ησλ βαζηθψλ πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ 

ζηνπο θφκβνπο ηεο Οιπκπίαο νδνχ έσο ην  θάζε κλεκείν. 

β. Πξνηάζεηο βειηίσζεο ησλ πξνζβάζεσλ, θαζψο θαη έξγα πνπ ζα εληζρχνπλ ηελ 

επηζθεςηκφηεηα  θαη αλάδεημε ησλ αλσηέξσ  κλεκείσλ. 

γ. Πξφηαζε επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ Ο.Υ.Δ., ην νπνίν ζα απνβιέπεη ζηελ ελίζρπζε 

ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη γεληθφηεξα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή. 

δ. Πξφηαζε γηα ην θνξέα δηαρείξηζεο ηεο ελ ιφγσ Ο.Υ.Δ.    

ε. Πξφηαζε πξνυπνινγηζκνχ ηεο ελ ιφγσ Ο.Υ.Δ. 

ΑΡΘΡΟ 3 ΥΡΟΝΟ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Ο ρξφλνο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο είλαη 6κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

Γηα ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζπζηήλεηαη ηξηκειήο επηηξνπή ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ», 

απνηεινχκελε απφ ηνπο: 

1) θ. Θέκειε Πέηξν, Οκφηηκν Καζεγεηή Αξραηνινγίαο θαη αληηπξφεδξν ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ», 

2) θ. Μπέηηπ Υαηδεληθνιάνπ, λνκηθφ, εκπεηξνγλψκνλα ζε ζέκαηα ηνπξηζκνχ θαη 

ηαθηηθφ κέινο ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ»,  

3) θ. Γηψξγν Πνιίηε, γεληθφ γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Διιεληθήο Δηαηξείαο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο. 

 

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

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ». 

 

Παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ απνπεξάησζεο ηεο κειέηεο πέξα απφ ηηο πξνζεζκίεο πνπ 

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

ΑΡΘΡΟ 4 ΑΜΟΗΒΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Ζ ζπλνιηθή ακνηβή ηνπ κειεηεηή γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ 

ησλ 5.000,00 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%). 

 

Ζ ακνηβή θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθψο ζε ηξεηο δφζεηο, σο αθνινχζσο: 

20 % κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

60 % κε ηελ ππνβνιή ηεο κειέηεο. 

20 % κε ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 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.  
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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 ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπλάπηεηαη πξνο φθεινο ηεο ηεο πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο, κε 

επίθεληξν ηνπο αξραηνινγηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη θαηά 

κήθνο ηεο Οιπκπίαο Οδνχ θαη κε ηελ πξννπηηθή ηεο πεξαηηέξσ αλάδεημεο θαη 

πξνβνιήο ηνπο. 

 

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. 
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ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ: 

 

Γηα ην ΓΗΑΕΧΜΑ: 

 

 

 

Γηα ην κειεηεηή: 

ηαχξνο Μπέλνο, πξφεδξνο ηνπ 

ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ 

Γεκήηξηνο Καινπδηψηεο 

  

  

 

 

 

 

 

 


