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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Τρίτη  21 Φεβρουαρίου 2020 

 

Σήμερα, Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2020, στο επι της οδού Μπουμπουλίνας 30, γραφείο του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», έγινε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Παρόντες ήσαν οι κ.κ.: 

Σταύρος Μπένος, πρόεδρος, 

Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος, 

Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας,  

Γιώργος Κουρουπός, ταμίας, 

Κωνσταντίνος Μπολέτης, μέλος,  

Γιωργία Μανωλοπούλου, μέλος, 

Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος, 

Άρτεμις Τσοάκη, μέλος. 

 

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ακόμη η κ. Ζέτα Κουράφα, εκπρόσωπος του γραφείου 

πολιτιστικού τουρισμού, Somewhere we know. 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης: 

 

1. Παρουσίαση τμήματος της μελέτης «Διαμόρφωσης και Ανάπλασης διαδρομών 

περιήγησης στο φυσικό περιβάλλον του Ασκληπιείου Επιδαύρου και του περιβάλλοντος 

χώρου του για το έργο: Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Ανάδειξης του 

Ευρύτερου Χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου» (9ο κεφάλαιο της Β΄ φάσης). 

Έγκριση για τη λύση της παραπάνω σύμβασης.  

Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε  τα μέλη πως προέκυψε η ανάγκη νέας απόφασης, για τη 

λύση της σύμβασης του έργου, που αφορά την ανάπλαση και διαμόρφωση των διαδρομών 

περιήγησης στο φυσικό περιβάλλον του Ασκληπιείου Επιδαύρου και του περιβάλλοντος 

χώρου στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Ανάδειξης του 

Ευρύτερου Χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου». Πρόσθεσε επίσης, πως ο κ. Πέτρος 
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Μαραθιάς, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και μελετητής του έργου, εξουσιοδότησε 

τον κ. Βασίλη Λαμπρινουδάκη να ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξέλιξη της 

μελέτης.  

 

Ο κ. Λαμπρινουδάκης  ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πως η μελέτη είχε 

υπογραφεί στις 23 Ιουλίου 2015 μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» και πως προκύπτει η ανάγκη λύσης της για τον ακόλουθο λόγο, όπως ανέφερε:  

«Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί νόμιμα το 9ο κεφάλαιο της Β΄ φάσης της 

μελέτης και έχει καταβληθεί στο μελετητή η αναλογούσα με την υπογραφή της σύμβασης αμοιβή, 

η οποία ανέρχεται στο ποσό των 8.610 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι το (20%) της 

συνολικής αμοιβής, η οποία αντιστοιχεί στο παραδοτέο 9ο κεφάλαιο της Β΄ φάσης της μελέτης. 

Εν τούτοις με την εκπόνηση του συνόλου του αντικειμένου της παραπάνω μελέτης εθελοντικά 

από τον υποφαινόμενο και τον Βαγγέλη Καζολιά, πολιτικό – μηχανικό στην Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Αργολίδας και υπεύθυνο έργων Επιδαύρου προκύπτει η ανάγκη λύσης της από 23 

Ιουλίου 2015 υπογραφείσας σύμβασης, εφ’ όσον παύει να υφίσταται το αντικείμενό της». (Συν. 

1i) 

 

Αμέσως μετά, ο κ. Λαμπρινουδάκης, πρόσθεσε πως ήδη έχει προσφερθεί ποσό ύψους 40.000 

ευρώ με κάλυψη και του Φ.Π.Α 23%, ήτοι συνολικό ποσό 49.200 ευρώ από την εταιρεία 

Interamerican, από το οποίο για την εκπόνηση της μελέτης προβλέπονταν 35.000 ευρώ ήτοι 

συνολικά 43.050 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ενώ 5.000 ευρώ, ήτοι με τον 

Φ.Π.Α. 6.150 ευρώ, προβλέπονταν για διάφορα έξοδα.  Από το συνολικό ποσό αυτό έχει 

δαπανηθεί το ποσό των 8.610 ευρώ για το παραλαμβανόμενο σήμερα τμήμα της μελέτης. 

Συνεπώς το απομένον συνολικό διαθέσιμο ποσό (συμπεριλαμβάνον και τον Φ.Π.Α.) είναι 

40.590 ευρώ, το οποίο προτείνει να διατεθεί ολόκληρο για την δημιουργία ειδικής ψηφιακής 

εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality - AR), η οποία θα δίνει τη 

δυνατότητα στους επισκέπτες μέσω των «έξυπνων» συσκευών να αντιλαμβάνονται κατά την 

περιήγηση τους στο Ασκληπιείο τη μορφή που είχαν τα βασικά μνημεία του κατά την 

αρχαιότητα. Τόνισε επίσης, πως είναι σημαντικό οι μελέτες να ολοκληρωθούν το 

συντομότερο δυνατό, προκειμένου στη συνέχεια να υποβληθούν για την κατά νόμο εξέτασή 

τους από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.  

 

Στο σημείο αυτό, ο κ. Λαμπρινουδάκης, κατόπιν εξουσιοδότησης (Συν. 1 ii) που έλαβε από 

τον κ. Μαραθιά προχώρησε στην παρουσίαση στα μέλη του Συμβουλίου, τμήματος της 

πρότασης μελέτης και του τεχνικού δελτίου που ετοίμασε ο κ. Πέτρος Μαραθιάς,  με τίτλο 

«Διαμόρφωση και Ανάπλαση διαδρομών περιήγησης στο φυσικό περιβάλλον του Ασκληπιείου 

Επιδαύρου και του περιβάλλοντος χώρου του για το έργο: Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 

Περιβαλλοντικής Ανάδειξης του Ευρύτερου Χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου» (9ο 

κεφάλαιο της Β΄ φάσης). Η μελέτη, όπως εξήγησε, αφορά την χωροθέτηση του 

σχεδιαζόμενου νέου μουσείου στο Ασκληπιείο Επιδαύρου και την σύνδεσή του με τις 

http://www.diazoma.gr/theaters/asklipieio-epidavrou-theatro/


3 
 

διαδρομές επίσκεψης στο ιερό, την σχεδίαση του προτεινόμενου νέου μουσείου, καθώς και 

προμέτρηση υλικών-εργασιών και την σύνταξη του αντίστοιχου ενδεικτικού προϋπολογισμού 

(με στοιχεία έτους 2016). 

 

Ο κ. Μπένος αμέσως μετά, αφού ευχαρίστησε τους κ.κ. Λαμπρινουδάκη και Καζολιά  για την 

σπουδαία προσφορά τους, εισηγήθηκε στα μέλη: 

1. Την αποδοχή του τμήματος της μελέτης που αντιστοιχεί στο παραδοτέο 9ο κεφάλαιο της 

Β΄ φάσης της μελέτης που αφορά τη χωροθέτηση του σχεδιαζόμενου νέου μουσείου στο 

Ασκληπιείο Επιδαύρου και την σύνδεσή του με τις διαδρομές επίσκεψης στο ιερό, την 

σχεδίαση του προτεινόμενου νέου μουσείου καθώς και προμέτρηση υλικών-εργασιών και 

την σύνταξη του αντίστοιχου ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

2. Η αμοιβή για το παραπάνω τμήμα της μελέτης (8.610 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.) είναι το 20% της συνολικής αμοιβής και αντιστοιχεί απολύτως στο παραδοτέο 

σήμερα 9ο κεφάλαιο της Β΄ Φάσης της μελέτης. 

3.  Τη διακοπή (λύση) της σύμβασης, αφού δεν υπάρχει πια αντικείμενο ύστερα από την 

εθελοντική εκπόνηση της μελέτης από τους κ.κ. Λαμπρινουδάκη και Καζολιά. 

4. Την αξιοποίηση της συγκεκριμένης  χορηγίας από την οποία το απομένον διαθέσιμο ποσό 

είναι 40.590 ευρώ για την δημιουργία της ψηφιακής εφαρμογής επαυξημένης 

πραγματικότητας (AR - augmented reality) που προτείνει ο κ. Λαμπρινουδάκης. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου μετά από διεξοδική συζήτηση ενέκριναν ομόφωνα την παραπάνω 

εισήγηση του κ. Μπένου. 

 

Τέλος, τα μέλη εξουσιοδότησαν ομόφωνα τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για τη διακοπή (λύση) της ανωτέρω σύμβασης. 

 

2.  Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Διαζώματος, κ. Σταύρο Μπένο για το πρόγραμμα 

της ΙΓ΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Έγκριση του ιδιωτικού 

συμφωνητικού του Σωματείου με το τουριστικό γραφείο Somewhere we know που θα 

αναλάβει τη διοργάνωση της Συνέλευσης.  

 

Ο πρόεδρος υπενθύμισε στα μέλη ότι η ΙΓ΄ Γενική Συνέλευση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα και στον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας 

Μεσσήνης το διάστημα από 01 έως και 04 Οκτωβρίου 2020. Ο πρόεδρος επεσήμανε πως η 

Συνέλευση επικεντρώνεται σε ένα από τα κορυφαία προγράμματα πολιτιστικής ανάπτυξης 

της χώρας, το Αρχαιολογικό Πάρκο της Μεσσήνης.  

 

Ο κ. Σταύρος Μπένος, ενημέρωσε επίσης τα μέλη ότι στο πλαίσιο προετοιμασίας της 

συνέλευσης, το Δεκέμβριο του 2019, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εργασίας στην Καλαμάτα 

που περιλάμβανε συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς. Πρόσθεσε, πως η επίσκεψη είχε 
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στόχο και την απαραίτητη προεργασία για το οργανωτικό μέρος της  έκθεσης - αφιέρωμα στο 

έργο του κ. Θέμελη. Την έκθεση, μετά από σχετική επικοινωνία, θα φιλοξενήσει το Μέγαρο 

Χορού Καλαμάτας στο χώρο του Φουαγιέ και την επιμέλεια της έχει αναλάβει εθελοντικά ως 

επικεφαλής ομάδας εργασίας, η  κ. Κασσιανή Μπένου, που είναι υπεύθυνη επικοινωνίας του 

ΕΜΣΤ. Με την έκθεση αυτή στόχος είναι να προβληθεί στην Ελλάδα αλλά και στη συνέχεια 

στο εξωτερικό, το αδιάκοπο και υποδειγματικό έργο του κ. Πέτρου Θέμελη, Ομότιμου  

Καθηγητή Αρχαιολογίας και Αντιπροέδρου του Σωματείου, χάρη στον οποίο, η 

αναγεννημένη αρχαία Μεσσήνη συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάδειξη της περιοχής σε 

δημοφιλή τουριστικό προορισμό παγκοσμίως. 

 

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος έθεσε υπ’ όψη των μελών του Συμβουλίου το πρόγραμμα της 

ΙΓ’ Γενικής Συνέλευσης του Διαζώματος (Συν. 2).  

 

Αμέσως μετά, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κ. Ζέτα Κουράφα, εκπρόσωπο της εταιρείας 

Somewhere we know, που έχει αναλάβει το οργανωτικό μέρος της Συνέλευσης, προκειμένου 

να ενημερώσει τα μέλη για την εξέλιξη της προετοιμασίας.  

 

Η κ. Κουράφα ενημέρωσε για την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε ότι αφορά τις απαραίτητες 

επαφές  για την προκράτηση δωματίων σε ξενοδοχεία στην Καλαμάτα και τη μετακίνηση των 

μελών που θα απαιτηθεί. Πρόσθεσε επίσης, πως έχει κάνει διαβουλεύσεις για την αξιοποίηση 

του τοπικού δικτύου συγκοινωνίας/μεταφορών. Επίσης, ενημέρωσε πως έχει μεριμνήσει για 

το σχεδιασμό δύο τύπων ταξιδιωτικών πακέτων, που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των 

μελών και θα περιλαμβάνουν είτε τη διαμονή και τη μεταφορά των μελών, είτε μόνο τη 

διαμονή.  

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος έθεσε υπόψιν των μελών το σχέδιο του Συμφωνητικού εγγράφου 

που περιγράφει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Διαζώματος και του ταξιδιωτικού 

γραφείου Somewhere we know για τη διοργάνωση της ΙΓ΄ Γενικής Συνέλευσης του 

Διαζώματος (Συν. 3). 

 

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

α) τους όρους του Συμφωνητικού εγγράφου που περιγράφει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ 

του Διαζώματος και του ταξιδιωτικού γραφείου Somewhere we know για τη διοργάνωση της 

ΙΓ΄ Γενικής Συνέλευσης του Διαζώματος και  

β) το πρόγραμμα της ΙΓ’Γενικής Συνέλευσης του Διαζώματος. 

 

Τέλος, τα μέλη εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες διαδικασίες και ενέργειες για την καλύτερη δυνατή οργάνωση της ΙΓ΄ Γενικής 

Συνέλευσης του Διαζώματος. 

http://somewhereweknow.com/
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3. Ενημέρωση από τον πρόεδρο, κο Σταύρο Μπένο για το τελικό πρόγραμμα της 7ης 

Συνάντησης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με τα Εταιρικά του Μέλη. Έγκριση του 

προϋπολογισμού εξόδων της παραπάνω συνάντησης.  

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος, ενημέρωσε τα μέλη ότι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς 

οι προετοιμασίες για την 7η Συνάντηση του Διαζώματος και των Εταιρικών Μελών του στην 

πόλη της Άρτας, όπου πρόκειται να προβληθεί η εξέλιξη του προγράμματος Πολιτιστική 

Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου.  

 

Εν συνεχεία ο κ. Μπένος παρουσίασε στα μέλη το σχέδιο προγράμματος της 7ης Συνάντησης 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με τα Εταιρικά του Μέλη  που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη 

της Άρτας (Συν. 4). 

 

Αμέσως μετά, o κ. Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση του παρακάτω προϋπολογισμού 

εξόδων της Συνάντησης: 

 

Προϋπολογισμός 7ης 

Συνάντησης Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» με τα 

Εταιρικά του Μέλη 

 

Άρτα, Ήπειρος 

Φιλοξενία Εταιρικών 

Μελών - Ξενοδοχεία 

 

20.000,00 € 

 

Αίθουσα συνεδρίασης 

 

1.500,00 € 

 

Ενοικίαση πούλμαν για τις 

μεταφορές των  μελών 

 

2.500,00 € 

 

Οπτικοακουστικές 

υποδομές  για τις ανάγκες 

της Συνάντησης (σύμβαση 

με την εταιρεία APG) 

 

10.000,00 € 

 

Σάκος με ενημερωτικό 

υλικό - εκδόσεις ως δώρο 

στα  Εταιρικα Μέλη του 

Σωματείου 

 

6.000,00 € 
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Προσφορά γευμάτων και 

δείπνων 

 

10.000,00 € 

 

Σύνολο  

 

50.000,00 € 

 

 

Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από εκτενή συζήτηση, ενέκριναν ομόφωνα το σχέδιο 

προγράμματος της 7ης Συνάντησης των Εταιρικών Μελών στην Άρτα, καθώς και τον 

προϋπολογισμό των εξόδων της, ύψους 50.000,00 ευρώ.  

 

Τέλος, τα μέλη εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

για την επιτυχή διοργάνωση της 7ης Συνάντησης των Εταιρικών Μελών του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

4. Έγκριση  για τη διάθεση από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» του ποσού των 2.500 ευρώ για το έργο: 

«Η Στοά των Αγαλμάτων» των κ.κ. Γιώργου Κουρουπού, ταμία του Διοικητικού 

Συμβουλίου και μουσικού και Ιουλίτας Ηλιοπούλου, συγγραφέως που θα 

παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της ΙΓ΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου.  

Ο κ. Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι είναι σε εξέλιξη η προετοιμασία του έργου «Η Στοά 

των Αγαλμάτων», που επιμελούνται ο κ. Γιώργος Κουρουπός, συνθέτης-μουσικός και 

ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαζώματος και η κ. Ιουλίτα Ηλιοπούλου, 

συγγραφέας. Το έργο αυτό, πρόσθεσε πως πρόκειται να παρουσιαστεί πρώτη φορά στη 

διάρκεια της ΙΓ’ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» τον προσεχή Οκτώβρη 

στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης.  Αμέσως μετά ο πρόεδρος έδωσε το 

λόγο στον κ. Κουρουπό. 

 

Ο κ. Κουρουπός ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πως η δημιουργία  του 

κονσέρτου με τίτλο «Η Στοά των Αγαλμάτων», γίνεται σε συνεργασία με την Τοπική 

Ορχήστρα της Καλαμάτας. Πρόσθεσε, πως για την άρτια προετοιμασία και εκτέλεσή του 

προκύπτει η ανάγκη συνεργασίας με καλλιτέχνες και συγκεκριμένα απαιτείται η 

συμμετοχή ενός βαρύτονου, μιας σοπράνου, καθώς και ακόμη τριών μουσικών. 

Επεσήμανε τέλος, πως σημαντικό σκέλος αποτελεί και η ψηφιακή αποτύπωση του έργου. 

Στο σημείο αυτό, ο κ. Κουρουπός έθεσε υπόψη των μελών τον προϋπολογισμό του έργου: 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Η ΣΤΟΑ ΤΩΝ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ» 

Γ. ΚΟΥΡΟΥΠΟΣ, Ι. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

1. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑΣ 600,00 ευρώ 
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2. ΑΜΟΙΒΗ ΒΑΡΥΤΟΝΟΥ 600,00 ευρώ 

3. ΑΜΟΙΒΗ ΣΟΠΡΑΝΟ 400,00 ευρώ 

4. ΕΝΟΙΚΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ 400,00 ευρώ 

5. ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 500,00 ευρώ 

         ΣΥΝΟΛΟ 2.500,00 ευρώ 

 

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

τη δημιουργία και παρουσίαση του έργου «Η Στοά των Αγαλμάτων» κατά τη διάρκεια της 

ΙΓ΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και ενέκριναν ομόφωνα τη διάθεσή 

του ποσού των 2.500 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών διοργάνωσής του. 

Τέλος τα μέλη, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

για την επιτυχή προετοιμασία του έργου «Η Στοά των Αγαλμάτων», καθώς και την 

παρουσίασή του κατά τη διάρκεια της ΙΓ΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ».  

5. Έγκριση ανάκλησης της υπ’ αρ. 7/17-12-2019 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την  ενοικίαση νέου βοηθητικού χώρου 

για το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

Ο κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την άρση της υπ’αρ. 7 17/12/2019 Απόφασης 

του Δ.Σ. του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» (βλ. σχετ. Πρακτικό Διαζώματος, 17/12/2019) 

απόφαση υπ’αρ. 7) στο σκέλος που αφορά την ενοικίαση νέου βοηθητικού χώρου για το 

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ».  

Ο κ. Μπένος εξήγησε στα μέλη πως η εισήγησή του να μην προχωρήσει το Σωματείο σε 

ενοικίαση νέου βοηθητικού χώρου, συνδέεται με τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του 

Διαζώματος στο διηνεκές και πως η  νέα δομή του Σωματείου (DHub) μπορεί να 

φιλοξενηθεί στα ιστορικά γραφεία του Σωματείου στην οδό Μπουμπουλίνας 30. 

Πρόσθεσε επίσης πως έχει δρομολογηθεί η ανακαίνιση των γραφείων, την οποία έχει 

αναλάβει η αρχιτέκτονας και μέλος του Διαζώματος, κ. Μιράντα Ζωγράφου. 

Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος έθεσε υπόψη των μελών τα σχέδια που συνέταξε η κ. 

Ζωγράφου για την ανακαίνιση των σημερινών γραφείων του Σωματείου. 

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

της υπ’αρ. 7 17/12/2019 Απόφασης του Δ.Σ. του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στο σκέλος 

που αφορά την ενοικίαση νέου βοηθητικού χώρου για το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

http://www.diazoma.gr/site-assets/%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%94%CE%A3-%E1%BF%99%CE%91%CE%9D-2020.pdf
http://www.diazoma.gr/site-assets/%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%94%CE%A3-%E1%BF%99%CE%91%CE%9D-2020.pdf
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Τέλος, τα μέλη εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

για την ανακαίνιση των γραφείων του Σωματείου. 

6. Έγκριση για τη διάθεση του ποσού των 700 ευρώ για την αγορά νέου λογιστικού 

προγράμματος. 

 

Ο κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη τη διάθεση του ποσού των 700 ευρώ 

προκειμένου το Σωματείο να προβεί στην αγορά νέου και αναβαθμισμένου  λογιστικού 

προγράμματος. 

 

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

διάθεση του ποσού των 700 ευρώ για την αγορά νέου λογιστικού προγράμματος για το 

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Τέλος, τα μέλη εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες 

για την αγορά νέου λογιστικού προγράμματος. 

 

7. Ενημέρωση από το Γενικό Γραμματέα του Διαζώματος, κ. Βασίλη Λαμπρινουδάκη 

για την πρόοδο του επιστημονικού δελτίου του προγράμματος του Διαζώματος 

«Διεθνές Δίκτυο Αρχαίων Θεάτρων» 

Ο κ. Μπένος εξέφρασε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την ικανοποίησή του για 

την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί στο πρόγραμμα του Διαζώματος «Διεθνές Δίκτυο 

Αρχαίων Θεάτρων», στο οποίο επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας είναι ο κ. Βασίλης 

Λαμπρινουδάκης. Αμέσως μετά έδωσε το λόγο στον κ. Λαμπρινουδάκη. 

Ο κ. Λαμπρινουδάκης ενημέρωσε τα μέλη ότι έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη τριών 

επιστημονικών δελτίων αρχαίων θεάτρων από την επιστημονική ομάδα του 

Πανεπιστημίου της Βενετίας IUAV, στην Ιταλία και συγκεκριμένα για τα θέατρα που 

βρίσκονται στις περιοχές  Concordia, Montegrotto, και Altinum. Τα δελτία έχουν 

συνταχθεί από φοιτητές του Πανεπιστημίου IUAV, με την επιστημονική εποπτεία της 

Καθηγήτριας κας Monica Centanni και των συνεργατών της και είναι πλέον έτοιμα να 

αναρτηθούν στην πλατφόρμα  theatron net. 

Ο κ. Λαμπρινουδάκης πρόσθεσε ακόμη πως είναι σε εξέλιξη και η σύνταξη τριών 

επιστημονικών δελτίων αρχαίων θεάτρων στην Ισπανία, από τους συνεργάτες του Δικτύου 

κ.κ. Antonio Tejedor και  Μercedes Linares, Καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Σεβίλλης στην 

Ισπανία. 

Αναφορικά με τα επιστημονικά δελτία των Αρχαίων Θεάτρων της Ελλάδας, ο κ. 

Λαμπρινουδάκης ενημέρωσε τα μέλη πως έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη του επιστημονικού 

δελτίου για το Αρχαίο Θέατρο Διονύσου από τον κ. Κωνσταντίνο Μπολέτη και πως είναι 

σε εξέλιξη η μετάφρασή του στην αγγλική γλώσσα. Επιπλέον, συμπλήρωσε, πως σύντομα 
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ολοκληρώνεται και η σύνταξη των δελτίων για το Αρχαίο Θέατρο του Ασκληπιείου της 

Επιδαύρου και για το Θέατρο της Πόλης της Επιδαύρου, προκειμένου και αυτά αμέσως 

μετά να αναρτηθούν στη νέα ιστοσελίδα.  

Ο κ. Λαμπρινουδάκης, στο σημείο αυτό, πρότεινε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

για την ταχύτερη σύνταξη των δελτίων να υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης πεδίων 

του δελτίου και σε επόμενο χρόνο από την αρχική ανάρτησή του. 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση συμφώνησαν ομόφωνα με την παραπάνω 

πρόταση και εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την πορεία του προγράμματος. 

 

8. Έγκριση της διάθεσης του ποσού των 250 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ) για την αγορά 

εξοπλισμού για τρεις θέσεις εργασίας στο Μουσείου Παύλου και Αλεξάνδρας 

Κανελλοπούλου. 

 

Ο κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη τη διάθεσή του ποσού των 250 ευρώ (συμπ. 

ΦΠΑ) για την αγορά εξοπλισμού για τρεις θέσεις εργασίας στο Μουσείου Παύλου και 

Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. 

 

Πρόσθεσε πως η προσφορά αυτή θα είναι μια ελάχιστη μορφή αντίδωρου προς το Ίδρυμα 

Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, λαμβανομένης υπόψη της προσφοράς του στο 

Σωματείο και τον πολιτισμού της χώρας: 

«Το ποσό αυτό προορίζεται για την κάλυψη του κόστους των τριών θέσεων εργασίας που 

απαιτούνται ώστε το συντομότερο δυνατό να ξεκινήσει η διαδικασία της ψηφιοποίησης του 

υλικού του Μουσείου. Μια διαδικασία που θα απαιτούσε λόγω γραφειοκρατικών κωλυμάτων 

περισσότερο χρόνο για τις διαδικασίες του Μουσείου». 

 

Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, ενέκριναν ομόφωνα την εισήγηση του 

προέδρου. Τέλος, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες 

για την αγορά του απαιτούμενου εξοπλισμού για τις τρεις νέες θέσεις στο Μουσείο Παύλου 

και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. 

 

9. Έγκριση διάθεσης του ποσού των 620 ευρώ για τη συμμετοχή του Διαζώματος στη 

Διεθνή Έκθεση του Βερολίνου (ΙΤΒ) 

Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι στο πλαίσιο υποστήριξης του προγράμματος 

«Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», πρόκειται το ΔΙΑΖΩΜΑ να 

συμμετέχει ως αρωγός της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε., του Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος, στη 

Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Βερολίνου (ITB), που πρόκειται να διεξαχθεί το διάστημα 

από 04 έως 07 Μαρτίου 2020. 
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Ο κ. Μπένος πρόσθεσε πως κατόπιν αιτήματος της Περιφέρειας, στην ΙΤΒ θα συμμετέχει 

και το ΔΙΑΖΩΜΑ, εκπροσωπούμενο από κ. Ευδόκιμο Φρέγκογλου, στέλεχος του 

Διαζώματος και επικεφαλής της νέας δομής του Διαζώματος, με τίτλο D_Hub, που έχει 

αντικείμενο δράσης την υποστήριξη, όπου απαιτείται, του έργου των Φορέων Διαχείρισης 

των Πολιτιστικών Διαδρομών. 

«Η προβολή της διαδρομής της Ηπείρου σε ειδικά διαμορφωμένο τουριστικό περίπτερο», 

τόνισε,«πως αποτελεί εξαιρετικά σημαντική προωθητική δράση της Περιφέρειας Ηπείρου για 

την προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής της Ηπείρου ως προϊόν πολιτιστικού τουρισμού και 

πως η ITB αποτελεί μια απαραίτητη πλατφόρμα δικτύωσης για τη βιομηχανία του τουρισμού». 

 

Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος, έθεσε υπόψη των μελών τον προϋπολογισμό κόστους του 

ταξιδιού, που αναλύεται ως εξής: 

Αεροπορικά 

εισιτήρια 

322 ευρώ  

 

διαμονή για 3 μέρες 148 ευρώ  

 

λοιπά έξοδα στο 

Βερολίνο 

150 ευρώ  

 

Σύνολο   

 

620 ευρώ 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση εξέφρασε την ευαρέσκειά του για τη 

συμμετοχή του Διαζώματος στη Διεθνή Έκθεση του Βερολίνου (ITB), τονίζοντας πως 

είναι μια σημαντική ευκαιρία να επικοινωνηθεί σε διεθνή βάση το πρόγραμμα 

«Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου».  

Επίσης, τα μέλη του συμβουλίου έκαναν ομόφωνα δεκτή την εισήγηση του προέδρου για 

τη διάθεσή του ποσού των 620 ευρώ. 

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

απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμετοχή του Διαζώματος στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση 

του Βερολίνου (ITB) στις 04-07 Μαρτίου 2020.  

10. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ύψους 5.000 

ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2020. 
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Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Eταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

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

Σωματείο, ύψους 5.000 ευρώ, για το έτος 2020. 

 

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

εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  Α.Ε. ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για 

το έτος 2020.  

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 

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

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

 

11. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας ΒΙΚΟΣ Α.Ε., ύψους 5.000 ευρώ, ως ετήσιας 

συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2020. 

Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Eταιρεία ΒΙΚΟΣ Α.Ε., εταιρικό μέλος του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ανανέωσε την ετήσια συνδρομή της προς το Σωματείο, ύψους 

5.000 ευρώ, για το έτος 2020. 

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

εταιρείας ΒΙΚΟΣ Α.Ε., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2020.  

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την εταιρεία ΒΙΚΟΣ Α.Ε. για τη συμβολή 

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

σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της χορηγίας. 

12. Αποδοχή της χορηγίας του Ιδρύματος Ιωάννη Σπ. Λάτση, ύψους 3.000 ευρώ, προς το 

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την εκπόνηση του έργου: «Δημιουργία ηλεκτρονικής 

ιστοσελίδας (website) για τη Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας και την 

σχεδίαση τριών θεμάτων ιστοσελίδων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις». 

 

Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το Ίδρυμα Ιωάννη Σπ. Λάτση, προχώρησε 

σε χορηγία ύψους 3.000 ευρώ, προς το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την εκπόνηση του 

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

Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας και την σχεδίαση τριών θεμάτων ιστοσελίδων για 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις». 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την αποδοχή της χορηγίας του Ιδρύματος 

Ιωάννη Σπ. Λάτση, ύψους 3.000 ευρώ, προς το  Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την εκπόνηση 

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

Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας και την σχεδίαση τριών θεμάτων ιστοσελίδων για 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις». 
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Τα μέλη του συμβουλίου, ενέκριναν ομόφωνα την εισήγηση του προέδρου και 

ευχαρίστησαν θερμά το Ίδρυμα ΣΙωάννη Σπ. Λάτση για τη συμβολή του στην ενίσχυση 

των σκοπών του σωματείου.  

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

αποδοχή της χορηγίας. 

13. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έως 31 Ιανουαρίου 2020   

 

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

έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

έως την 31 Ιανουαρίου (Συν. 5 i, ii).  

Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, ενέκριναν ομόφωνα τον οικονομικό και 

διαχειριστικό απολογισμό έως και την 31 Ιανουαρίου 2020. 

 

14. Αποδοχή των νέων μελών: 

 

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση των αιτήσεων 

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

και αρωγά μέλη: 

 Αλέξιος Γεωργίου, συνταξιούχος, ως τακτικό μέλος. 

 Γεωργία Γεωργίου, ως τακτικό  μέλος. 

 Μαρία Δημητρακάκη, συνταξιούχος δημοσίου, ως αρωγό μέλος. 

 Αντώνης Δημητρίου, μηχανολόγος – μηχανικός- αεροναυπηγός, ως τακτικό  

μέλος. 

 Περσεφόνη Ηλιοπούλου, συμβολαιογράφος, ως τακτικό μέλος. 

 Μαρία Καραμίντζιου, συνταξιούχος ΟΣΕ, ως τακτικό  μέλος. 

 Λεωνίδας Κατσανός, συνταξιούχος, ως τακτικό  μέλος. 

 Τζένη Κογιεβίνα, συνταξιούχος, ως τακτικό  μέλος. 

 Νίκη Παυλίδου, δικηγόρος,  ως  τακτικό  μέλος. 

 

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

προέδρου. 

Θέματα που συζητήθηκαν εκτός της ημερίσιας διάταξης:  

 

15. Έγκριση διάθεσης του ποσού των 3.000 ευρώ για τη διοργάνωση Ημερίδας για το 

Πρόγραμμα «Πολιτιστική Διαδρομή Νήσου Νάξου». 

 

Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη πως είναι σε εξέλιξη η προετοιμασία Ημερίδας 

στη Νάξο, σε συνεργασία με το Δήμο της Νάξου, με σκοπό την παρουσίαση στο κοινό της 
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των πρώτων παραδοτέων των μελετών που έχει αναθέσει το ΔΙΑΖΩΜΑ στην εταιρεία 

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε. και στον καθηγητή κ. Δημήτρη Κούτουλα. Οι μελέτες, πρόσθεσε, 

αφορούν στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και το marketing του αναπτυξιακού προγράμματος 

«Πολιτιστική Διαδρομή Νήσου Νάξου». 

Συγκεκριμένα, ο κ. Μπένος, είπε πως στην Ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 

19 Μαρτίου 2020 στη Νάξο, πρόκειται να παρουσιαστεί το πρώτο παραδοτέο της μελέτης  

με τίτλο «Σύμβαση για την ανάθεση Μελετών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και Marketing για 

την Πολιτιστική Διαδρομή στο Νησί της Νάξου», που ανέθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Σωματείου με ομόφωνη απόφασή του στις 25-06-2019 στην εταιρεία ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε. και 

στον καθηγητή κ. Δημήτρη Κούτουλα. Το κόστος ανάθεσης της μελέτης, ύψους σαράντα 

χιλιάδων (40.000) ευρώ, κατανεμημένου ισότιμα στη ΣΤΑΔΙΟΝ ΑΕ και στον κ. Δημήτρη 

Κούτουλα, συγκεντρώθηκε χάρη σε μια δέσμη χορηγών που διαμορφώνει το ΔΙΑΖΩΜΑ 

για το πρόγραμμα  και συγκεκριμένα από το εταιρικό μέλος AEGEAN AIRLINES και την 

ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ. Έκαστη κατέβαλε για τη μελέτη το ποσόν των 20.000 ευρώ. 

Ο κ. Μπένος ενημέρωσε τα μέλη πως στο παραπάνω ταξίδι θα συμμετέχουν οι κ.κ.: 

Σταύρος Μπένος, Βασίλης Λαμπρινουδάκης, Δημήτρης Κούτουλας, Μαρία Σοφικίτου, 

Βάλια Καρακίτσου (ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.), Μπέττυ Χατζηνικολάου, Σταυρούλα Σαλούτση 

(Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων στην AEGEAN AIRLINES) και Δημήτρης 

Βασιλόπουλος (Γενικό Διευθυντής Ιδρύματος ΙΑΜΜ/ ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ.).  

 

Στο σημείο αυτό ο κ. Mπένος έθεσε υπόψη των μελών τον προϋπολογισμό για τη 

διοργάνωση της Ημερίδας:  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΝΑΞΟΥ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 

  

1. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ 9 

ΑΤΟΜΑ 

  1.200 ευρώ 

2. ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΑ ΒΡΑΔΥ ΓΙΑ 9 

ΑΤΟΜΑ 

  1.000 ευρώ 

3. ΓΕΥΜΑ   500 ευρώ 

4. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ   300 ευρώ 

              ΣΥΝΟΛΟ:   3.000 ευρώ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση εξέφρασε την ευαρέσκειά του για τη 

διοργάνωση Ημερίδας στη Νάξο,  για το Πρόγραμμα «Πολιτιστική Διαδρομή Νήσου Νάξου», 

στις 19 Μαρτίου 2020. Επίσης, τα μέλη του συμβουλίου έκαναν ομόφωνα δεκτή την 
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εισήγηση του προέδρου για τη διάθεσή του ποσού των 3.000 ευρώ για την οργάνωση της 

Ημερίδας.  

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

απαιτούμενες ενέργειες για την επιτυχή οργάνωση και έκβαση της Ημερίδας.  

16. Ενημέρωση για την ακύρωση συμμετοχής του μουσικού κ. Δημήτρη Πλατανιά 

στην ΙΓ’Γενική Συνέλευση του Διαζώματος 

O κ. Μπένος ενημέρωσε τα μέλη πως ο βαρύτονος κ. Δημήτρης Πλατανιάς, ο οποίος θα 

συμμετείχε στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που προγραμματίζονται για την ΙΓ΄ Γενική 

Συνέλευση του Διαζώματος, προχώρησε σε ακύρωση της συμμετοχής του, λόγω σοβαρών 

επαγγελματικών υποχρεώσεων που προέκυψαν. Πρόσθεσε ωστόσο, πως είναι δυνατό να 

αντικατασταθεί η συμμετοχή του από την Υψίφωνο κ. Χριστίνα Πουλίτση.  

Ο κ. Μπένος στο σημείο αυτό εισηγήθηκε την ανάγκη προσαρμογής της αμοιβής της 

Υψίφωνου κ. Χριστίνας Πουλίτση, και συγκεκριμένα την αύξηση της αμοιβής της στο 

ποσό των 2,500 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), ώστε αυτή να είναι ανάλογη των νέων υποχρεώσεων  

που θα αναλάβει. 

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

προέδρου. 

Τέλος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε 

όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την επιτυχή διοργάνωση της ΙΓ’ Γενικής Συνέλευσης 

του Διαζώματος. 

 

         Ο Πρόεδρος 

 

 

      Ο Γενικός Γραμματέας 

         Σταύρος Μπένος       Βασίλης Λαμπρινουδάκης  

 



 

 

 

 

 

 

 

ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ 

ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» 

 

 

 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

  

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, 2020 
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ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ  

ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ 

ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» 

  

Στην Αθήνα, σήμερα ….. Φεβρουαρίου 2020, μετά τις υπ’ αριθμόν 02/ 21-01-2020 και 01/25-

02-2020 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», οι οποίες 

ελήφθησαν ομόφωνα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

  

• αφ’ ενός το μη Κερδοσκοπικό σωματείο, «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα 

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

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

αυτού, κ. Σταύρο Μπένο, εφεξής καλούμενο «Εργοδότης»,  

• αφ’ ετέρου το Πανεπιστήμιο Πατρών (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας), με 

ΑΦΜ: 998219694, ΔΟΥ: Α΄ Πατρών που εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη Ρίου 

Πατρών, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Καθηγητή Δημοσθένη Πολύζο, 

Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης, αποκαλούμενο στο εξής «Μελετητής», 

συνεφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα ακόλουθα: 

 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η λύση της σύμβασης που είχε υπογραφεί στις 23 Ιουλίου 

2015 μεταξύ του μελετητή και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την ανάθεση της εκπόνησης 

της μελέτης του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΤΗΣ 

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ».  

 

Η μελέτη θα περιλάμβανε τα εξής κεφάλαια: 

1 Διαμόρφωση και ανάπλαση χώρων στάθμευσης του αρχαιολογικού χώρου 

Ασκληπιείου Επιδαύρου 

2 Διαμόρφωση διαδρομής από το ΒΔ χώρο στάθμευσης (και το εκεί σχεδιαζόμενο κέντρο 

ενημέρωσης επισκεπτών) προς την αρχαία είσοδο του ιερού (Προπύλαια) 

3 Διαμόρφωση και ανάδειξη της περιοχής αρχαίας εισόδου του ιερού (Προπύλαια) 

4 Διαμόρφωση διαδρομής επισκεπτών από την αρχαία είσοδο έως το κέντρο του ιερού 

του Ασκληπιού 

5 Διαμόρφωση διαδρομής επισκεπτών από το κέντρο του ιερού έως το Στάδιο 

6 Διαμόρφωση διαδρομής επισκεπτών από το Τελετουργικό Εστιατόριο έως το Θέατρο 

7 Διαμόρφωση διαδρομής επισκεπτών από το Θέατρο προς το Ιερό του Απόλλωνος 

Μαλεάτα 

8 Διαμόρφωση διαδρομής επισκεπτών εντός του ιερού του Απόλλωνος Μαλεάτα 

9 Διαμόρφωση διαδρομής επίσκεψης των μουσείων του χώρου.  
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Η μελέτη είχε συμφωνηθεί να παραδοθεί σε δύο φάσεις: 

Α΄ φάση: κεφάλαια 1 έως 5, όπως περιγράφονται στο αντικείμενο της σύμβασης. 

Β΄ φάση: κεφάλαια 6 έως 9, όπως περιγράφονται στο αντικείμενο της σύμβασης. 

 

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί νόμιμα το 9ο κεφάλαιο της Α΄ φάσης της 

μελέτης και έχει καταβληθεί στο Μελετητή η αναλογούσα με την υπογραφή της σύμβασης 

αμοιβή, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 8.610 ευρώ συμπ. Φ.Π.Α., ήτοι το (20%)  της 

συνολικής αμοιβής. Η παραπάνω αμοιβή συμφωνείται και από τους δύο συμβαλλόμενους ότι 

αντιστοιχεί στο παραδοτέο 9ο κεφάλαιο της Α΄ φάσης της μελέτης. 

 

Εν τούτοις με την εκπόνηση του συνόλου του αντικειμένου της παραπάνω μελέτης εθελοντικά 

από τους κ.κ. Βασίλη Λαμπρινουδάκη, Ομότιμο Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντή Ανασκαφών Επιδαύρου και Βαγγέλη Καζολιά, 

πολιτικό – μηχανικό στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας και υπεύθυνο έργων Επιδαύρου 

προκύπτει η ανάγκη λύσης της από 23 Ιουλίου 2015 υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ του 

μελετητή και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», εφ’ όσον παύει να υφίσταται το αντικείμενό της. 

 

Εν συνεχεία με την υπ’ αρ. 01/25-02-2020 απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου του 

Διαζώματος, εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα ο πρόεδρος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. 

 

Ρητά λοιπόν σήμερα τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στην λύση της από 23 Ιουλίου 2015 

υπογραφείσας σύμβασης. 

 

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

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

ένα έκαστος των συμβαλλομένων. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

 

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ: 

 

 

Για το «Μελετητή»: 

Σταύρος Μπένος, πρόεδρος 

 

Δημοσθένης Πολύζος, Καθηγητής 

Πανεπιστημίου Πατρών, Αναπληρωτής 

Πρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης. 

 



Πέτρος Π. Μαραθιάς     Πάτρα, 20 Φεβρουαρίου 2020 
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός 

 
       

 
Προς τον 

      Καθ. Β. Λαμπρινουδάκη 
      Αθήνα 

 
 

Αξιότιμε κύριε Καθηγητά, 

   Σε συνέχεια της συνεννόησης κατά την πρόσφατη συνάντησή μας, και κωλυόμενος 
να παρίσταμαι στις 25 τρέχοντος μηνός στη συνεδρία του Δ.Σ. του Διαζώματος, θα 
ήθελα να σας αναφέρω γραπτώς ότι κατανοώ πλήρως τους λόγους που μου εκθέσατε, 
οι οποίοι επιβάλλουν την μη ολοκλήρωση της σύμβασης που είχε υπογραφεί μεταξύ 
Διαζώματος και Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με την εκπόνηση μελέτης του έργου 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ».  Ως εκ τούτου δεν υπάρχει αντίρρηση από μέρους μας για τη λύση της 
εν λόγω σύμβασης, παρότι δεν οφείλεται σε δική μας υπαιτιότητα. 

   Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί νόμιμα το 9ο κεφάλαιο της Β΄ φάσης 
της ανωτέρω μελέτης και έχει καταβληθεί στον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου 
Πατρών η αναλογούσα με την υπογραφή της σύμβασης αμοιβή, η οποία ανέρχεται στο 
ποσό των 8.610 ευρώ συμπ. Φ.Π.Α., ήτοι το (20%)  της συνολικής αμοιβής. Η 
παραπάνω αμοιβή αντιστοιχεί στο παραδοτέο 9ο κεφάλαιο της Β΄ φάσης της μελέτης. 
Με την παρούσα έκθεση περιγράφω συνοπτικά το αντικείμενο του τμήματος αυτού της 
μελέτης, ήτοι την χωροθέτηση του σχεδιαζόμενου νέου μουσείου στο Ασκληπιείο 
Επιδαύρου και την σύνδεσή του με τις διαδρομές επίσκεψης στο ιερό, την σχεδίαση 
του προτεινόμενου νέου μουσείου καθώς και προμέτρηση υλικών-εργασιών και την 
σύνταξη του αντίστοιχου ενδεικτικού προϋπολογισμού (με στοιχεία έτους 2016). 

   Η κάτοψη του ισογείου του Μουσείου έχει σχεδιαστεί με κάνναβο πλευράς 1 μ. για 
να σας διευκολύνει το σχεδιασμό της τοποθέτησης των διαφόρων εκθεμάτων. Στο 
υπόγειο έχει σχεδιαστεί συνεδριακός χώρος. Ο χώρος για τα εκδοτήρια εισιτηρίων του 
μουσείου και τις τουαλέτες επελέγη να τοποθετηθεί στην δεξιά πτέρυγα και πλησίον 
της κεντρικής εισόδου. 

   Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις για τις χρήσεις αυτές, όπως παραδείγματος 
χάρη, τα φατνώματα Α->Γ - 1->2, Ε->Η - 1->2, Γ->Ε - 8->9 ή και πολλές άλλες ακόμη. 
Θεωρούμε όμως σκόπιμο, με βάση το βασικό τμήμα των τεσσάρων πτερύγων Α, Β, Γ 
και Δ, να προηγηθεί η διάταξη των εκθεμάτων και να αποφασιστούν οι διαδρομές του 
επισκέπτη με βάση αυτές, ενώ οι βοηθητικοί χώροι να σχεδιαστούν στην συνέχεια.   

   Σας στέλνω ακόμη μερικά προοπτικά σχέδια για μια καλύτερη αντίληψη της 
τρισδιάστατης μορφής (εσωτερικά και εξωτερικά) του νέου μουσείου: 
 



 
Παρουσίαση τμήματος της μελέτης 

«Διαμόρφωση και Ανάπλαση διαδρομών περιήγησης στο φυσικό περιβάλλον του 
Ασκληπιείου Επιδαύρου και του περιβάλλοντος χώρου του για το έργο: Ολοκληρωμένο 
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Ανάδειξης του Ευρύτερου Χώρου του Ασκληπιείου της 

Επιδαύρου» (9ο κεφάλαιο της Β΄ φάσης). 
 

 
Η θέση του νέου μουσείου στο υπό διαμόρφωση πάρκο 

 

 
Λεπτομέρεια της χωροθέτησης του νέου μουσείου και των προσβάσεων σ’ αυτό 



Τεχνική Έκθεση 

   Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην εκτίμηση κόστους για την κατασκευή κτιρίου 

μονωρόφου με υπόγειο συνολικής επιφάνειας: 

A) ορόφου 916 m2 και υπογείου 916 m2 

Β) ορόφου 916 m2 και υπογείου 295 m2 

   Οι προμετρηθείσες ποσότητες στηρίζονται σε προκαταρκτική μελέτη του κτιρίου 

όπως αυτό απεικονίζεται σε τρισδιάστατες εικόνες που ακολουθούν. 

   Οι τιμές που χρησιμοποιήθηκαν για υλικά και εργασίες αποτελούν ένα μέσο όρο 

τιμών της αγοράς για την κατασκευή ιδιωτικών έργων. 

   Για την περίπτωση Α) το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 1.698.312,00 € και μέχρι την 

ολοκλήρωση του σκελετού στα 631.320,00 €. 

   Για την περίπτωση Α) το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 1.331.990 € και μέχρι την 

ολοκλήρωση του σκελετού στα 458.300,00 €  

 
 
                        ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ                          ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 
 

         

 

 



 

   

 

 

   
 

Τρισδιάστατα σχέδια εξωτερικών όψεων, εσωτερικού και εισόδου του ισογείου 
 
 
 

   
 

Μακέτες ισογείου του νέου μουσείου 
 
 

   
 

Μακέτα υπογείου, μακέτα εσωτερικού ισογείου και υπογείου 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 





ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 

ΙΓ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020 

 

Καλαμάτα – Αρχαία Μεσσήνη 

 

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 

 

10:00 Αναχώρηση από τα γραφεία του Διαζώματος (Μπουμπουλίνας 

30, Εξάρχεια)  

13:00 Άφιξη στην Καλαμάτα, εγκατάσταση στα ξενοδοχεία – 

Ελεύθερος χρόνος 

18:00 Αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης 

19:00 Άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης 

19:30 – 21:00  Συναυλία από την Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων   

21:00 Αναχώρηση για την Καλαμάτα 

22:00 Άφιξη στην Καλαμάτα  

    

 

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 

 

11:00 – 14:00 Εγκαίνια της έκθεσης προς τιμή του κ. Πέτρου Θέμελη στο 

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας και Χορευτικό Δρώμενο του 

Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 

17:00 Αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης 

18:00 Άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης 

18:00 – 20:00  Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης, από 

τον Καθηγητή Αρχαιολογίας και αντιπρόεδρο του Διαζώματος, 

κ. Πέτρο Θέμελη  

20:00-21:00 Μουσικό δρώμενο από το Ωδείο Καλαμάτας, σε καλλιτεχνική 

επιμέλεια του μουσικού και ταμία του Διαζώματος, κ. Γιώργου 

Κουρουπού     

21:00  Αναχώρηση για την Καλαμάτα 

22:00 Άφιξη στην Καλαμάτα 



 

 

Σάββατο 3 Οκτωβρίου  

 

09:00 – 15:00  Τελετουργικό και εργασίες της ΙΓ΄ Γενικής Συνέλευσης στο 

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας  

Ελεύθερος χρόνος  

 

Κυριακή 4 Οκτωβρίου 

 

10:00 - 12:00 Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας από τον πρόεδρο 

του Διαζώματος, κ. Σταύρο Μπένο 

13:00 – 15:00   Γεύμα στο χωριό Πήδημα 

15:00   Αναχώρηση για Αθήνα 

17:30   Άφιξη στην Αθήνα 

 

 



 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 
Στην Αθήνα σήμερα ….. 2020 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
 

 η ΚΟΥΡΑΦΑ Ι & Π & Γ ΟΕ, με διακριτικό τίτλο Somewhere we know, που εδρεύει στην Αθήνα 
επί της οδού Ασκληπιού 100, με Α.Φ.Μ. 800589601 και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν 
συμφωνητικό από την κα Κουράφα Ιουλία, εφ’ εξής αποκαλούμενη η «Εταιρεία» 

 

 το Σωματείο με την επωνυμία «ΔΙΑΖΩΜΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού 
Μπουμπουλίνας, αρ. 30 με Α.Φ.Μ. 998191496, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα 
από τον Πρόεδρό του, κ. Σταύρο Μπένο, εφ’ εξής αποκαλούμενο «Δεύτερος 
Συμβαλλόμενος» 

 
συμφώνησαν και συναποδέχθησαν τα εξής: 
 
Άρθρο 1 
 
Περιγραφή αντικειμένου 
Η «Εταιρεία» η ΚΟΥΡΑΦΑ Ι & Π & Γ ΟΕ είναι μια εταιρεία ταξιδιών πολιτισμού και περιήγησης. 
Φιλοσοφία της είναι η περιήγηση στην Ελλάδα του χθες και του σήμερα, μέσα από ιδιαίτερα 
ταξίδια πολιτισμού, γαστρονομικές εμπειρίες, περιπατητικές εξορμήσεις, με στόχο κάθε 
ταξιδιώτης να γνωρίσει την ιστορία, τον πολιτισμό και τη φύση της Ελλάδας.  
 
Ο «Δεύτερος Συμβαλλόμενος» το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που έχει ως 
βασικό του στόχο τη συμβολή στην προστασία και την ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και 
ακρόασης (θεάτρων, ωδείων, σταδίων, αμφιθεάτρων), καθώς και στη διάδοση των αξιών της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και την προβολή της σύγχρονης 
πολιτιστικής δημιουργίας.  
 
Με το παρόν συμφωνητικό «Η Εταιρεία» αποδέχεται να οργανώσει για λογαριασμό του 
ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ την 4ήμερη Γενική Συνέλευση του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στις 01-04 Οκτωβρίου 2020 στην 
Καλαμάτα. 
 
Άρθρο 2 
 
Αντισταθμίσματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
«Η Εταιρεία» αναλαμβάνει να διοργανώσει και να υλοποιήσει για λογαριασμό του «Δεύτερου 
Συμβαλλόμενου» τη 4ήμερη Γενική Συνέλευση στη Καλαμάτα, όπως αυτή φαίνεται στο Παράρτημα 
1. Οι υποχρεώσεις των δύο μερών εμφανίζονται στο Παράρτημα 2. 
 
Άρθρο 3 
 
Οικονομική εκκαθάριση 
Η οικονομική εκκαθάριση αποτελείται από 2 μέρη:  

• την καταβολή του ποσού απευθείας από τα Μέλη του Διαζώματος προς την “Εταιρεία” και 

• την καταβολή του ποσού από τον «Δεύτερο Συμβαλλόμενο» προς την “Εταιρεία”. Η 
ανάλυση για το συνολικό κόστος για την οργάνωση και υλοποίηση του 4ημέρου 
εμφανίζεται στο Παράρτημα 3.  

«Η Εταιρεία» υποχρεούται στην έκδοση του αντίστοιχου νόμιμου παραστατικού.  
 



 
Άρθρο 4 
 
Σε περίπτωση υπαίτιας αθέτησης, υπαναχώρησης ή πλημμελούς εκτέλεσης οποιουδήποτε όρου 
του παρόντος συμφωνητικού, το μη υπαίτιο μέρος έχει δικαίωμα να ζητήσει κάθε θετική ή 
αποθετική ζημία που θα υποστεί. 
 
Συμφωνείται ότι, για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από το παρόν συμφωνητικό, 
αρμόδια καθίστανται αποκλειστικά τα Δικαστήρια Αθηνών. 
 
Σε πίστωση των συμφωνηθέντων συντάχθηκε το παρόν σε δύο όμοια αντίτυπα, από τα οποία ένα 
έλαβε κάθε μέρος και τα οποία υπογράφονται ως εξής: 

 
 
                             Για την ΚΟΥΡΑΦΑ Ι&Π&Γ ΟΕ       Για το ΔΙΑΖΩΜΑ 

 
 
 
 

Η διαχειρίστρια        Ο πρόεδρος 
 

     ΚΟΥΡΑΦΑ ΙΟΥΛΙΑ      ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  
 

«ΙΓ Γενική Συνέλευση Διαζώματος Καλαμάτα – Αρχαία Μεσσήνη» 

 

Πρόγραμμα  
      

Πέμπτη 01/10 – Κυριακή 04/10/2020 
Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 

10:00  Αναχώρηση από τα γραφεία του Διαζώματος (Μπουμπουλίνας 30, Εξάρχεια)  

13:00  Άφιξη στην Καλαμάτα, εγκατάσταση στα ξενοδοχεία – Ελεύθερος χρόνος 

18:00  Αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης 

19:00  Άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης 

19:30 – 21:00  Συναυλία από την Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων   

21:00 Αναχώρηση για την Καλαμάτα 

22:00 Άφιξη στην Καλαμάτα   

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 

11:00 – 14:00 Εγκαίνια της έκθεσης προς τιμή του κ. Πέτρου Θέμελη στο Μέγαρο Χορού 

Καλαμάτας και Χορευτικό Δρώμενο του Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 

17:00 Αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης 

18:00 Άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης 

18:00 – 20:00  Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης, από τον 

Καθηγητή Αρχαιολογίας και αντιπρόεδρο του Διαζώματος, κ. Πέτρο Θέμελη  

20:00-21:00 Μουσικό δρώμενο από το Ωδείο Καλαμάτας, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του 

μουσικού και ταμία του Διαζώματος, κ. Γιώργου Κουρουπού     

21:00  Αναχώρηση για την Καλαμάτα 

22:00 Άφιξη στην Καλαμάτα 

Σάββατο 3 Οκτωβρίου  

09:00 – 15:00  Τελετουργικό και εργασίες της ΙΓ΄ Γενικής Συνέλευσης στο Μέγαρο Χορού 

Καλαμάτας  

Ελεύθερος χρόνος  

Κυριακή 4 Οκτωβρίου 

10:00 - 12:00 Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας από τον πρόεδρο του 

Διαζώματος, κ. Σταύρο Μπένο 

13:00 – 15:00   Γεύμα στο χωριό Πήδημα 



15:00   Αναχώρηση για Αθήνα 

17:30   Άφιξη στην Αθήνα 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

«ΙΓ Γενική Συνέλευση Διαζώματος Καλαμάτα – Αρχαία Μεσσήνη» 

 

Υποχρεώσεις 

 
Οι υποχρεώσεις της “Εταιρείας” θα είναι οι παρακάτω: 

• Κράτηση και πληρωμή δωματίων σε ξενοδοχεία στη Καλαμάτα. Οι κρατήσεις αφορούν 

συνολικά 340 δωμάτια.  

• Κράτηση και πληρωμή λεωφορείων για τις μεταφορές κατά τη διάρκεια του 4ήμερου 

ταξιδιού. 

• Κράτηση και πληρωμή για την άφιξη, τη διαμονή και τη διατροφή των μελών της Ελληνικής 

Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων. 

• Ενέργεια / Διαδικασία / Πληρωμή για την παροχή snack/κεράσματα κατά την διάρκεια του 

4ήμερου ταξιδιού 

• Ενημέρωση και Συντονισμός των εθελοντών του Διαζώματος.  

• Παροχή Υπηρεσίας για δηλώσεις συμμετοχής, κρατήσεις δωματίων, προκαταβολές και 

εξοφλήσεις σε άμεση επικοινωνία με τα μέλη του Διαζώματος. 

 

Οι υποχρεώσεις του «Δεύτερου Συμβαλλόμενου» θα είναι οι παρακάτω: 

• Παροχή Εθελοντών για όλη τη διάρκεια του 4ημέρου.  

• Ξεναγήσεις στους Αρχαιολογικούς Χώρους και τα Μουσεία. 

• Διοργάνωση Ημερίδας Γενικής Συνέλευσης. 

• Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός κατά τη διάρκεια του 4ημέρου. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 

«ΙΓ΄ Γενική Συνέλευση Διαζώματος Καλαμάτα – Αρχαία Μεσσήνη» 

 

Τιμή 

Κόστος συμμετοχής για τα μέλη του Διαζώματος (πληρωτέο απευθείας από τα μέλη προς την 
“Εταιρεία”) 

 

 

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται:  

• το κόστος της διαμονής για 3 διανυκτερεύσεις 

• το φόρο της διαμονής για 3 διανυκτερεύσεις 

• τη μεταφορά Αθήνα - Καλαμάτα - Αθήνα 

• 50€ για το ΔΙΑΖΩΜΑ. 

 

Προκειμένου να διασφαλίσουν τα μέλη την τιμή του πακέτου, θα πρέπει να προχωρήσουν σε 

κράτηση έως τις 31/05, προκαταβάλοντας το 30% της τιμής και να εξοφλήσουν μέχρι τις 21/08.  

Τα καταλύματα ανά ξενοδοχείο, θα δοθούν με βάση τη σειρά εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Η τιμή για τα μέλη του Διαζώματος που δε θα χρειαστούν διαμονή στη Καλαμάτα ανέρχεται σε 

95€/άτομο – 190€/ζευγάρι 

FILOXENIA HOTEL ELITE RESORT REX HOTEL PHARAE PALACE OSTRIA HOTEL

290.00 580.00 265.00 530.00 235.00 470.00 230.00 460.00 205.00 410.00

245.00 490.00 220.00 440.00 190.00 380.00 185.00 370.00 160.00 320.00

425.00 425.00 350.00 350.00 320.00 320.00 305.00 305.00 275.00 275.00

380.00 380.00 305.00 305.00 275.00 275.00 260.00 260.00 230.00 230.00

245.00 735.00 205.00 615.00 210.00 630.00 185.00 555.00

200.00 600.00 160.00 480.00 165.00 495.00 140.00 420.00

Tιμή το 
άτομο

Σύνολο 
δωματίου

Tιμή το 
άτομο

Σύνολο 
δωματίου

Tιμή το 
άτομο

Σύνολο 
δωματίου

Tιμή το 
άτομο

Σύνολο 
δωματίου

Tιμή το 
άτομο

Σύνολο 
δωματίου

Διαμονή σε ΔΙΚΛΙΝΟ 
δωμάτιο ΜΕ transfer 
Αθήνα -Καλαμάτα- 
Αθήνα
Διαμονή σε ΔΙΚΛΙΝΟ 
δωμάτιο ΧΩΡΙΣ transfer 
Αθήνα -Καλαμάτα- 
Αθήνα

Διαμονή σε 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ δωμάτιο 
ΜΕ transfer Αθήνα 
-Καλαμάτα- Αθήνα
Διαμονή σε 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ δωμάτιο 
ΧΩΡΙΣ transfer Αθήνα 
-Καλαμάτα- Αθήνα
Διαμονή σε ΤΡΙΚΛΙΝΟ 
δωμάτιο ΜΕ transfer 
Αθήνα -Καλαμάτα- 
Αθήνα

Διαμονή σε ΤΡΙΚΛΙΝΟ 
δωμάτιο ΧΩΡΙΣ transfer 
Αθήνα -Καλαμάτα- 
Αθήνα



Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται η μεταφορά από και προς την Καλαμάτα και τα 50€ για το 

Διαζώμα.  

 

«ΙΓ΄ Γενική Συνέλευση Διαζώματος Καλαμάτα – Αρχαία Μεσσήνη» 

 

Τιμή (συνέχεια) 

Οικονομικές Υποχρεώσεις από το Διάζωμα προς την “Εταιρεία” 

◆ Πληρωμή των τοπικών μεταφορών στην Καλαμάτα με τη χρήση 2 τοπικών εταιριών. Πιο 

συγκεκριμένα: 

− Για τα δρομολόγια Καλαμάτα – Αρχαία Μεσσήνη – Καλαμάτα: 255€ πλέον ΦΠΑ ανά 

λεωφορείο 50 θέσεων (Το συγκεκριμένο ποσό ενδέχεται να μεταβληθεί ελαφρώς λόγω 

αλλαγής προγράμματος)  

− Για τα δρομολόγια Ξενοδοχεία - Μέγαρου Χορού (τα τοπικά μέσα στην πόλη): 115€ πλέον 

ΦΠΑ ανά λεωφορείο 50 θέσεων (Το συγκεκριμένο ποσό ενδέχεται να μεταβληθεί ελαφρώς 

λόγω αλλαγής προγράμματος)  

◆ Αμοιβή της “Εταιρείας” για την υλοποίηση του προγράμματος 5.000€ (πλέον ΦΠΑ) 

◆ Έξοδα ταξιδίων στην Καλαμάτα για την προετοιμασία του 4ήμερου με τη παροχή 

εξοδολογίου  

◆ Διατροφή και Διαμονή για τα 2 άτομα που θα παρέχει “Εταιρεία” κατά τη διάρκεια του 
4ήμερου ταξιδιού.  

◆ Πληρωμή αναβαθμισμένων δωματίων για τη φιλοξενία προς τα εταιρικά και άλλα μέλη. 

◆ Πληρωμή για την άφιξη, τη διαμονή και τη διατροφή των μελών της Ελληνικής Συμφωνικής 

Ορχήστρας Νέων. 

◆ Παροχή snack/κεράσματα κατά τη διάρκεια της 4ήμερης εκδρομής (το κόστος των οποίων 

δεν έχει ακόμη αποφασιστεί)  

 

 

 

 



 

 

Πρόγραμμα 

7η Συνάντηση Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με τα Εταιρικά του Μέλη  

Άρτα - Παρασκευή 24 – Κυριακή 26 Απριλίου 2020 

 «Σας ακούμε»  

 

Παρασκευή 24/04 

10:00  Αναχώρηση από τα γραφεία του Διαζώματος (Μπουμπουλίνας 30, Εξάρχεια) 

14:00  Άφιξη στην Άρτα και γεύμα στο εστιατόριο «Πρωτομάστορας» 

 

17:00 – 20:00 Α΄ Μέρος: «Άρτα: Μία Γνωστή – Άγνωστη» 

17:00 – 17:30  Χαιρετισμοί 

• Περιφερειάρχης Ηπείρου, κ. Αλέκος Καχριμάνης 

• Δήμαρχος Αρταίων, κ. Χρήστος Τσιρογιάννης 

• κ. Ροδιανός Αντωνακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» 

• κ. Ελένη Σεπετά - Θεοχάρη, Γενική Διευθύντρια της εταιρείας ΒΙΚΟΣ Α.Ε. 

 



17:30 – 18:30: « Τρεις Ματιές στην ιστορία και τα μνημεία της πόλης»  

• κ. Βαρβάρα Παπαδοπούλου, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας 

• κ. Πέτρος Θέμελης, Αντιπρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

• κ. Βασίλης Λαμπρινουδάκης, Γενικός Γραμματέας του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

18:30 -18:50  Ομιλία κ. Νίκου Χατζηδάκη μελετητή του έργου αποκατάστασης του μικρού 

θεάτρου της Αμβρακίας, «Μικρό αρχαίο θέατρο Αμβρακίας. Τόσο μικρό…τόσο μεγάλο»  

 

18:50 – 20:00  «Οι συνοδοιπόροι της Διαδρομής»  

 

• κ. Μαρία Ζουμπούλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Λαϊκής & 

Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου και κ. Μαρία Κουρή, Λέκτωρ Πολιτιστικής 

Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Παρουσίαση του Φεστιβάλ Απειρωτάν, 

«Ένα φεστιβάλ της Ηπειρώτικης ψυχής»  

• κ. Μάμαλης Κώστας, τέως πρόεδρος του ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ηπείρου, «Το δρομικό κίνημα 

αγκαλιάζει τα αρχαία θέατρα»  

• Εκπρόσωπος των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.), «Μια νέα έκδοση αγάπης και 

τιμής» 

Προεδρείο: κ. Γιώργος Κουρουπός, Ταμίας του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και κ. Κωνσταντίνος 

Μπολέτης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

21:00 Δείπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ» 

 

Σάββατο 25/04 

10:00 - 10:30  Κεντρική Ομιλία κ. Σταύρου Μπένου, Προέδρου Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», «Το Πνευματικό Υπόβαθρο των Ολιστικών Προγραμμάτων» 

 

10:30 – 14:30  Β΄ Μέρος: «Cluster Ηπείρου. Ένας νέος θεσμός γεννιέται» 

10:30 – 10:30  Χαιρετισμοί 

10:30- 11:00 κ. Νίκος Καράμπελας, Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Cluster της 

«Πολιτιστικής Διαδρομής των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου», «Οι πρώτες 

αγωνίες, οι μελλοντικές ελπίδες»  

11:00 – 12:30 «Χαράζοντας νέους δρόμους» 

• κ. Ελένη Ρόκκου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ήπειρος Α.Ε. 



• κ. Γεωργία Κιτσάκη και κ. Αριστοτέλης Σταγγίκας, Επικεφαλής του Φορέα Διαχείρισης 

(DMO) της «Πολιτιστικής Διαδρομής των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου» 

• κ. Νίκος Στακιάς, Υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του Cluster και κ. Ηλίας 

Χάντζος, Υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν στο Cluster. 

 

12:30 – 14:30  «Σας ακούμε» 

Εμβληματικές και αντιπροσωπευτικές παρουσιάσεις μελών του Cluster.  

Προεδρείο: κ. Παναγιώτης Νταής και κ. Πρόδρομος Τσιαβός, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

14:30 – 16:00 Γεύμα στο εστιατόριο του ξενοδοχείου «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ»  

 

18:00 – 21:00  Γ΄ Μέρος: «Οι καρποί των συνεργειών» 

 

 «Η Θερμοκοιτίδα D – HUB»  

18:00 – 18:20  κ. Ευδόκιμος Φρέγκογλου, συντονιστής της Θερμοκοιτίδας D – HUB, 

«Χτίζοντας ένα νέο θεσμό» 

18:20 – 19:20 «Μια συμμαχία για έναν εθνικό σκοπό» 

• Εκπρόσωπος του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Ιωάννη Σ. Λάτση» 

• κ. Κωνσταντίνος Καναβός, Επικεφαλής του Τομέα Πελατών, Business Banking της 

Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας 

• κ. Φανή Λάμπρου, Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων & Μάρκετινγκ «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» 

• κ. Θάλεια Τσαλκιτζή, Museums, Libraries, Archives Solutions Department Manager 

Enterprise Solutions Business Unit της εταιρείας Unisystems S.A. 

 

 «Η Πολιτιστική Διαδρομή των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου»  

19:20 – 19:40 κ. Κατερίνα Αβραμοπούλου, Υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», «Μία νέα ματιά στο θεσμό της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης» 

19:40 – 21:00  Συμβολική παράδοση των καρπών της κοινής μας προσπάθειας στους 

θεσμούς της Διαδρομής από τους ίδιους τους χορηγούς  



Τιμητικό παράθυρο για χορηγούς – δωρητές της «Πολιτιστικής Διαδρομής των αρχαίων θεάτρων 

της Ηπείρου». Θα δοθούν τιμητικές πλακέτες στους χορηγούς για την προσφορά τους που θα 

συνοδεύεται από σύντομη ομιλία τους.   

 

Προεδρείο: κ. Γεωργία Μανωλοπούλου και κ. Άρτεμις Τσολάκη, Μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

21:30   Δείπνο στο εστιατόριο «ΜΠΑΧΑΡΙ» στην Άρτα 

 

Κυριακή 26/04 

10:00 Επίσκεψη στο Αρχαίο Θέατρο της Άρτας και πολιτιστικός περίπατος στην πόλη 

της Άρτας 

12:00 Μουσικό Δρώμενο στον ιερό ναό της Παναγίας της Παρηγορήτισσας 

13:00 Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Άρτας 

13:30 Αναχώρηση για Αθήνα 



Εσοδα  ΧΡ 2008-19 ΧΡΗΣΗ 2020 31/01/2020 Έξοδα ΧΡ 2008-19 ΧΡΗΣΗ 2020 31/01/2020

Τακτικές Εισφορές Μελών 446.331,64 € 2.600,00 € 448.931,64 € Έξοδα Ίδρυσης 139,02 0,00 139,02

Εισφορές Τακτικών Μελών 446.331,64 € 2.600,00 € 448.931,64 € Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης 139,02 139,02

0,00 €

Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ 59.942,93 € 210,00 € 60.152,93 €

Δωρεές Μελών-Φίλων 59.942,93 € 59.942,93 €

Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα Πάγια 17.065,19 17.065,19

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΝΗΣ 100,00 € 100,00 € Η/Υ και Εξοπλισμός 15.747,19 15.747,19

ΠΑΡΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 100,00 € 100,00 € Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων 1.318,00 1.318,00

ΛΑΜΠΙΡΗ ΜΑΡΙΑ 10,00 € 10,00 € Έξοδα μίσθωσης ακινήτων 91.833,92 786,34 92.620,26

0,00 € Μίσθωση ακινήτων (έδρα )

0,00 € Ενοίκια 81.872,20 600,00 82.472,20

Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή  Εταιρικών Μελών-Χορηγίες 1.804.555,16 € 13.000,00 € 1.817.555,16 € Κοινόχρηστα 8.460,72 186,34 8.647,06

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 307.922,95 € 307.922,95 € Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ) 1.501,00 1.501,00

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 102.150,00 € 102.150,00 €

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 55.940,21 € 55.940,21 € 'Εξοδα λειτουργίας 252.099,80 2.594,59 254.694,39

ELPEN A.E ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 101.500,00 € 101.500,00 € Εξοδα λειτουργίας 

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ  Α.Ε. 37.200,00 € 37.200,00 € Δ.Ε.Η 18.555,00 271,00 18.826,00

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 77.200,00 € 77.200,00 € Ο.Τ.Ε 29.379,52 273,50 29.653,02

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ 70.000,00 € 70.000,00 € COSMOTE 5.502,34 42,33 5.544,67

ΤΕΜΕS-COSTA NAVARINO  Α.Ε. 60.000,00 € 60.000,00 € Ε.Υ.Δ.Α.Π 584,00 584,00

FOURLIS A.E 50.000,00 € 50.000,00 € Επισκευές Συντήρησεις 5.091,08 5.091,08

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 42.280,00 € 42.280,00 € ΄Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας 15.868,98 220,73 16.089,71

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 45.000,00 € 45.000,00 € Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά 28.226,42 14,53 28.240,95

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ  Α.Ε. 30.950,00 € 30.950,00 € Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες 25.006,08 670,40 25.676,48

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 49.540,00 € 49.540,00 € Ταχυδρομικά -Μεταφορικά 26.189,49 103,33 26.292,82

ΚΟΣΜΟΤΕ 89.400,00 € 89.400,00 € Διάφορα Εξοδα λειτουργίας 12.916,16 690,00 13.606,16

ΒΙΚΟΣ Α.Ε 35.000,00 € 35.000,00 € Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή 4.418,07 4.418,07

ZARA  Α.Ε. 35.000,00 € 35.000,00 € Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη 64.566,18 308,77 64.874,95

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

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  Α.Ε. 44.000,00 € 44.000,00 € Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές 4.511,53 4.511,53

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

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 50.800,00 € 5.000,00 € 55.800,00 € 0,00 0,00

INTERAMERICAN  Α.Ε. 21.000,00 € 21.000,00 €  Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων 835.020,96 5.108,94 840.129,90

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 39.840,00 € 39.840,00 € Κόστος μισθοδοσίας 616.835,73 3.037,16 619.872,89

ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ 55.000,00 € 55.000,00 € Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ) 218.185,23 2.071,78 220.257,01

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

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ 30.000,00 € 30.000,00 €  Φ.Π.Α. 51.484,99 4.309,33 55.794,32

Σ.Ε.Β. 20.000,00 € 20.000,00 € Φ.Π.Α. 4.309,33 4.309,33

ΣΑΝΗ Α.Ε. 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00

APIVITA ΑΕΒΕ 9.000,00 € 9.000,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων 96.680,00 0,00 96.680,00

ΣΕΤΕ 12.000,00 € 12.000,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων 96.680,00 96.680,00

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

ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ 37.200,00 € 37.200,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 735.285,25 10.511,53 745.796,78

ΗΠΕΙΡΟΣ  ΑΕΒΕ 12.804,00 € 12.804,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 665.015,97 665.015,97

ΟΠΤΙΜΑ ΑΕΒΕ 12.804,00 € 12.804,00 € Εθνική Τράπεζα,Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού 18.600,00 18.600,00

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ 12.804,00 € 12.804,00 € Ίδρυμα Μποδοσάκη,μελέτες Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας 11.160,00 11.160,00

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 15.000,00 € 15.000,00 € Νέα Οδός,Δράσεις στις Πολιτ. Διαδρομές Ηπείρου και Στερεάς 10.511,53 10.511,53

ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. 27.800,00 € 27.800,00 € Ίδρυμα Ι.Λάτσης για το D.M.O. της Πολιτ/κής Διαδρομής Ηπείρου 11.280,00 11.280,00

ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 6.200,00 € 6.200,00 € Ελληνικά πετρέλαια,μελέτη ενοποίησης Αρχ.χώρων Ερέτριας 21.040,00 21.040,00

EUROBANK  ERGASIAS 11.200,00 € 5.000,00 € 16.200,00 € Κεντρική Οδός,Δράσεις στη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας 8.189,28 8.189,28

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

ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 9.000,00 € 9.000,00 € 0,00

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ  Α.Ε. 17.400,00 € 17.400,00 € 0,00

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00

ΟΜΙΛΟΣ QUEST 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00

ΓΣΕΒΕΕ 9.000,00 € 9.000,00 € 0,00

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  Α.Ε. 5.000,00 € 5.000,00 € Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος 89.467,53 176,30 89.643,83

FREZYDERM  A.E. 3.720,00 € 3.720,00 € Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος 176,30 176,30

SYMBEEOSIS  AE 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 0,00

0,00 € Εξοδα προβολής & διαφήμισης 31.775,84 258,89 32.034,73

Μεταβιβαστικές εισροές 849.707,87 € 0,00 € 849.707,87 € Διαδραστικές εφαρμογές 0,00

Μεταβιβαστικές εισροές 711.107,87 € 711.107,87 € Ανάπτυξη Ιστοσελίδας 192,00 192,00

Ελληνικα Πετρελαια,μελέτη ενοποίησησς Αρχ.χώρων Ερέτριας 31.000,00 € 31.000,00 € Προβολή Διαζώματος 66,89 66,89

Κεντρική Οδός,Δράσεις για τη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας 18.600,00 € 18.600,00 € 0,00 0,00

Νέα Οδός,Δράσεις για τις Πολιτ. Διαδρομές Ηπείρου,Στερεάς 37.200,00 € 37.200,00 € 0,00 0,00

Εθνική Τράπεζα,Πρόγραμμα Πολιτ. Διαδρομής Εγνατίας Οδού      24.800,00 € 24.800,00 € 0,00 0,00

Ίδρυμα Μποδοσάκη,μελέτη Πολιτ.Διαδρομής Εγνατίας Οδού 12.000,00 € 12.000,00 € ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 450.318,61 1.022,20 451.340,81

Ιδρυμα Ι.Λάτσης,για το D.M.O. Πολιτ/κής Διαδρομής  Ηπείρου 15.000,00 € 15.000,00 € Γενικές Συνελεύσεις εως και 2018 450.318,61 450.318,61

0,00 € ΙΓ΄Γεν.Συνέλευση στην Αρχαία Μεσσήνη 1.022,20 1.022,20

0,00 €

0,00 € Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις 278.738,84 1.361,97 280.100,81

0,00 € Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις 173.511,07 173.511,07

0,00 € 1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών 28.418,53 28.418,53

0,00 € 2.Εκδόσεις Διαζώματος 76.076,44 76.076,44

Διάφορα έσοδα 6.273,00 € 0,31 € 6.273,31 € 3.Μεταφράσεις κειμένων 732,80 732,80

Τόκοι καταθέσεων 0,31 € 0,31 € 4.Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας,Επίσκεψη Θεσσαλονίκη 600,00 600,00

0,00 € 5.Πολιτιστική Διαδρομή Μίνωος,Επίσκεψη Κρήτη 761,97 761,97

Επιστροφές διαθεσίμων 25.578,85 € 0,00 € 25.578,85 € 0,00

0,00 € 0,00

0,00 € 0,00

Σύνολο Εσόδων 3.192.389,45 € 15.810,31 € 3.208.199,76 € 0,00

Χρηματικά Διαθέσιμα Υπόλοιπο 546,01 € 0,00

Ταμείο στο Διάζωμα 546,01 € 0,00

Λογαριασμοί Καταθέσεων 0,00 € 86.564,96 € 0,00

Τράπεζα ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ 0,00

ΑLPHA BANK               7.712,75 € 7.712,75 € Λοιπές Εκδηλώσεις 157.890,61 682,00 158.572,61

Eurobank Ergasias         21.219,81 € 21.219,81 € Εκδηλώσεις 157.890,61 157.890,61

Εθνική Τράπεζα              13.002,45 € 13.002,45 € Έβδομη συνάντηση του Διαζώματος με τα Eταιρικά του Μέλη 682,00 682,00

Τράπεζα Αττικής           9.195,67 € 9.195,67 € Έκτη συνάντηση Άνω Διαζώματος 0,00

Τράπεζα Πειραιώς          35.004,69 € 35.004,69 € Διάφορα Έξοδα 6.446,39 29,75 6.476,14

ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ EUROBANK 100,58 € 100,58 € Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα 29,75 29,75

PAY PAL 329,01 € 329,01 € Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  87.110,97 € Σύνολο Εξόδων 3.094.246,95 26.841,84 3.121.088,79

To μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2019 ανέρχεται στο ποσό των  ευρώ . 98.142,50 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΌ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/1/2020





Μελέτες Αδιάθετο

Ύψος κατάθεσης Εξοδα Θεάτρων Υπόλοιπο

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

2 Αρχαίο Θέατρο Αρκαδικού Ορχομενού 49.278,76 € 49.133,85 144,91

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

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

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

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

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

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

9 Αρχαίο Θέατρο Χερσονήσου 200,00 € 200,00

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

11 Αρχαίο Θέατρο Απτέρας 700,00 € 700,00

12 Αρχαίο Θέατρο Βεργίνας 420,00 € 420,00

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

14 Αρχαίο Θέατρο Καλυδώνας 19.580,00 € 19.495,91 84,09

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

16 Αρχαίο Θέατρο Οινιάδων 400,00 € 400,00

17 Αρχαίο Θέατρο Στράτου 346,00 € 346,00

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

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

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

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

22 Αρχαίο Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών 8.250,00 € 6.416,00 1.834,00

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

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

25 Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης 885,00 € 885,00

26 Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών 26.996,60 € 6.897,93 20.098,67

27 Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης 1.400,00 € 1.400,00

28 Αρχαίο Θέατρο Θήρας 400,00 € 400,00

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

30 Αρχαίο Θέατρο Θορικού 715,00 € 715,00

31 Αρχαίο Θέατρο Μεσσήνης 22.590,80 € 22.264,19 326,61

32 Αρχαίο Θέατρο Αιγείρας 230,00 € 230,00

33 Αρχαίο Θέατρο Τραχωνων 1.370,00 € 1.370,00

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

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

36 Αρχαίο Θέατρο Φερών 3.110,00 € 3.110,00

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

38 Αρχαίο Θέατρο Νικοπόλης 26.218,60 € 23.608,60 2.610,00

39 Αρχαίο Θέατρο Αμφιαρείου 1.270,10 € 1.270,10

40 Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης 1.160,00 € 1.160,00

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

42 Αρχαίο Θέατρο Λευκάδας 200,00 € 200,00

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

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

45 Αρχαίο Θέατρο Πλατιάνας 4.100,00 € 4.100,00

46 Αρχαίο Θέατρο Μιεζας 350,00 € 350,00

47 Αρχαίο Θέατρο Λίνδου 350,00 € 350,00

48 Αρχαίο Θέατρο Καβιρείου 3.690,00 € 3.690,00

49 Αρχαίο Θέατρο Γυθείου 500,00 € 500,00

50 Αρχαίο Θέατρο Σάμου 400,00 € 400,00

51 Αρχαίο Θέατρο  Ιεράπετρας 100,00 € 100,00

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

53 Αρχαίο Θέατρο Σαμοθράκης 5.365,00 € 4.981,80 383,20

54 Μικρό Θέατρο Αμβρακίας 100,00 € 100,00

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

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

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

58 Τελεστήριο Ελευσίνας 118,00 € 118,00

59 Αρχαίο Ωδείο Πάτρας 100,00 € 100,00

60 Αρχαίο Ωδείο Κορίνθου 125,00 € 125,00

61 Αρχαίο θέατρο Μαρώνειας 1.000,00 € 1.000,00

62 Αρχαίο θέατρο Τανάγρας 150,00 € 150,00

63 Αρχαίο θέατρο Λεωντίου 100,00 € 100,00

Τόκοι καταθέσεων-φόρος,τραπεζικά έξοδα 5.988,35 € 4.945,68 1.042,67

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

Προκαταβολές Φόρου 1.058,26 -1.058,26

0,00

ΣΥΝΟΛΟ 944.298,30 € 831.865,95 112.432,35

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΣΥΝΟΛΑ

ALPHA BANK 11.011,94 11.011,94

ΤΡΑΠΕΖΑ   ΑΤΤΙΚΗΣ 11.648,94 11.648,94

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 29.075,10 29.075,10

EUROBANK 8.865,83 8.865,83

ΤΡΑΠΕΖΑ   ΠΕΙΡΑΙΩΣ 51.830,54 51.830,54

0,00

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΡΑΣΗ ΥΕΑΘ 112.432,35 0,00 112.432,35

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΓΙΑ ΤH ΔΡΑΣΗ Υ.Ε.Α.Θ ΤΗΝ  31/1/2020


