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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 

 

Σήμερα, Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30 γραφείο του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έγινε συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. 

 

Παρόντες ήσαν οι κ.κ.: 

Σταύρος Μπένος, πρόεδρος,  

Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος, 

Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας, 

Γιώργος Κουρουπός, ταμίας, 

Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος, 

Κωνσταντίνος Μπολέτης, μέλος. 

 

Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν, επίσης, οι κ.κ.: Μίχα Μαρία, επίτιμο μέλος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» και πρόεδρος της Κίνησης Πολιτών για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου 

Αχαρνών, «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ», Κυπαρισσία Ηλία, μηχανικός χωροταξίας και πολεοδομίας, 

Περικλής Πλατανιάς, μηχανικός χωροταξίας, πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης, 

Ευδόκιμος Φρέγκογλου, υπεύθυνος πολυμεσικών εφαρμογών Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και 

επικεφαλής της δομής του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την υποστήριξη των DMO των 

προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού, Νίκος Στακιάς, στέλεχος της παραπάνω δομής και 

υπεύθυνος για την οργάνωση του cluster της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων 

της Ηπείρου, Ηλίας Χάντζος, Πολιτικός Μηχανικός και στέλεχος της παραπάνω δομής, 

Χρήστος Χιώτης, προγραμματιστής και στέλεχος της παραπάνω δομής και Μαρίνα Νάστου, 

αρχιτέκτων – μηχανικός και υποψήφιο αρωγό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

 

1. Ανάθεση στους μελετητές, κ.κ. Κυπαρισσία Ηλία και Θεοδούλη Μωυσιάδη του 

έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΏΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ, ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΙΣ 

ΑΧΑΡΝΕΣ» (Συν. 1 - 3). 

 

Αρχικά, ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην κα Μίχα Μαρία, 

επίτιμο μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και πρόεδρο της Κίνησης Πολιτών για την 

ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών, «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ», καθώς και στη μεγάλη συμβολή 

της για την ανάδειξη του θεάτρου. 

 

Εν συνεχεία ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Μίχα, η οποία παρουσίασε ένα σύντομο 

ιστορικό των ενεργειών που έχουν γίνει για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Αχαρνών (Συν. 

1).  
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Ακολούθως, ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος υπενθύμισε στα μέλη ότι με προηγούμενη 

απόφαση του Συμβουλίου (αρ. απόφασης 1 / 26-11-2019) είχε λυθεί η σύμβαση για την 

ανάθεση του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΏΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ, ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ» 

λόγω υπουργοποίησης του κ. Δημήτριου Οικονόμου, Αρχιτέκτονα – Πολεοδόμου και 

μελετητή του παραπάνω έργου, ως υφυπουργού αρμόδιου για θέματα Χωροταξίας και 

Περιβάλλοντος, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

Εν συνεχεία ο πρόεδρος εισηγήθηκε την ανάθεση του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΏΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ, ΜΕ 

ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ» στους μελετητές - μηχανικούς 

χωροταξίας & πολεοδομίας, κ.κ. Κυπαρισσία Ηλία και Θεοδούλη Μωυσιάδη.  

 

«Το κόστος για την ανάθεση του παραπάνω έργου, πρόσθεσε ο πρόεδρος, ύψους 12.000,00 

ευρώ (ήτοι 14.880 ευρώ με Φ.Π.Α.) θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από τον τραπεζικό λογαριασμό 

(«κουμπαρά») του αρχαίου θεάτρου των Αχαρνών που διατηρεί το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και ο οποίος 

τροφοδοτήθηκε από δωρεές πολιτών και εταιρειών της περιοχής με πρωτοβουλία της Κίνησης 

Πολιτών για την Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ» 

 

Κατά την εκπόνηση της παραπάνω μελέτης προβλέπεται η δημιουργία δικτύου πολιτιστικών-

περιηγητικών διαδρομών με αφετηρία το Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών, που χαρακτηρίζεται ως 

«διαχρονικό κέντρο της πόλης», καθώς και η σύνδεση με διάσπαρτα στον οικιστικό ιστό και 

στον περιαστικό χώρο μνημεία όλων των ιστορικών περιόδων (Μυκηναϊκό θολωτό τάφο, Τύμβο 

Σοφοκλή, Αδριάνειο και Ρωμαϊκή δεξαμενή, Ρωμαϊκές αγροικίες, αρχαία νεκροταφεία, 

Βυζαντινούς και Μεταβυζαντινούς ναΐσκους, αρχαία Ιερά Πάρνηθας), με στόχους, πέραν της 

ενίσχυσης του πολιτισμού (υπερτοπικής εμβέλειας), την ανάδειξη της διαχρονικότητας της πόλης 

των Αχαρνών, τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση του τουριστικού 

προϊόντος. 

 

Η μελέτη θα συνταχθεί στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των πόρων του Π.Ε.Π. Αττικής 2014-

2020, τόσο αυτών που προβλέπονται για τις επενδυτικές προτεραιότητες, οι οποίες είναι 

επιλέξιμες στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (Ο.Χ.Ε.) όσο και, 

ενδεχομένως, άλλων κατάλληλων επενδυτικών προτεραιοτήτων. Σκοπός μας είναι με την 

ολοκλήρωσή της η μελέτη να μπορεί να χρηματοδοτηθεί και να υλοποιηθεί άμεσα το οραματικό 

αυτό έργο. Παράλληλα επιδιώκουμε να εντάξουμε το δίκτυο πολιτιστικών-περιηγητικών 

διαδρομών με αφετηρία το Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών στο εξίσου οραματικό πρόγραμμα, την 

“Τριλογία της Αθήνας”». 

 

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ΝΕΑ ΟΔΟΣ θα 

χρηματοδοτήσει εξ’ ολοκλήρου την ανάθεση της κυκλοφοριακής μελέτης που απαιτείται για 

την πεζοδρόμηση της Οδού Αρχαίου Θεάτρου (πρώην Σαλαμίνος), την οποία και ευχαρίστησε 

θερμά (Συν. 2). 
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Εν συνεχεία, ο πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου ένα σχέδιο σύμβασης για 

την ανάθεση του παραπάνω έργου (Συν. 3). 

 

Τέλος, τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, ενέκριναν ομόφωνα τους όρους της 

σύμβασης για την ανάθεση του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΏΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ, ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της. 

 

 

2. Ενημέρωση από τους κ.κ. Ευδόκιμο Φρέγκογλου και Νίκο Στακιά για το cluster 

της διαδρομής των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου. 

 

Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου ότι πλέον βασικό μέλημα όλων των φορέων 

για τη σωστή λειτουργία των προϊόντων Πολιτιστικού Τουρισμού είναι η εξασφάλιση ενός 

Φορέα Λειτουργίας (Destination Management Organization - DMO), ο οποίος μέριμνα για: 

• τη συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία των κάθε είδους υποδομών 

• τη διατήρηση και επέκταση της συνεργασίας με την επιχειρηματική κοινότητα της 

Περιφέρειας, καθώς και με την τοπική κοινωνία (Τοπικό σύμφωνο ποιότητας)  

• τη διαρκή και ενεργή προβολή και προώθηση του συνόλου της Διαδρομής. 

 

«Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε ο πρόεδρος, έχει συσταθεί μία ειδική δομή στο Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», με επικεφαλής τον κ. Ευδόκιμο Φρέγκογλου, υπεύθυνο Πολυμεσικών Εφαρμογών 

του Διαζώματος. Η δομή αυτή θα υποστηρίζει τους φορείς λειτουργίας των παραπάνω 

προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού και θα βοηθά, όπου χρειάζεται, ώστε να εξασφαλιστεί η 

άρτια λειτουργία και βιωσιμότητα τους. 

 

Τα στελέχη της παραπάνω δομής είναι οι: 

 

1. Στελέχη του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»: κ.κ. Μαρία Σοφικίτου και Μαρία Κουρασάνη, 

αρχαιολόγοι, υπεύθυνες για την παραγωγή περιεχομένου (μελέτες, έρευνες κ.λπ.). 

2. Εξωτερικοί Συνεργάτες: κ.κ. Νίκος Στακιάς, Διπλωματούχος των Εφαρμοσμένων 

Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του 

Cluster, Φώτης Μαραγκός, οικονομολόγος, υπεύθυνος για την προβολή και το 

συνεχές marketing της διαδρομής, Ηλίας Χάντζος, πολιτικός μηχανικός, υπεύθυνος 

για την εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο cluster 

και Χρήστος Χιώτης, εκπρόσωπος της εταιρείας ELEGRAND και υπεύθυνος για την 

παραγωγή ψηφιακών εργαλείων. 

 

Τη δράση της παραπάνω δομής του Διαζώματος χρηματοδοτούν οι Εταιρείες: ΝΕΑ ΟΔΟΣ, με 

το ποσό των 37.000 ευρώ, το Ίδρυμα Λάτση, με το ποσό των 15.000 ευρώ και η Εθνική Τράπεζα 

με το ποσό των 20.000 ευρώ». 
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Εν συνεχεία, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Νίκο Στακιά, υπεύθυνο για την εύρυθμη 

λειτουργία του Cluster, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη για το ταξίδι που πραγματοποίησε στην 

Ήπειρο. 

 

Ο κ. Στακιάς ανέφερε περίπου τα εξής: 

«Από 17 Νοεμβρίου μέχρι και 04 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποίησα επίσκεψη εργασίας στην 

Ήπειρο, κατά τη διάρκεια της οποίας επισκέφθηκα τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο cluster 

(συστάδα επιχειρήσεων) της Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου.  

 

Στόχος του ταξιδιού ήταν η διακρίβωση των κριτηρίων που πληροί η κάθε επιχείρηση (από τα 

7 προτεινόμενα από τη μελέτη κριτήρια), και η παροχή συμβουλευτικής - τεχνογνωσίας, ώστε οι 

επιχειρήσεις να εκπληρώσουν και τα υπόλοιπα κριτήρια για να προχωρήσει η πιστοποίησή τους 

(π.χ. δημιουργία ιστοτόπων κ.α.).  

 

Κατά την παραμονή μου στην Ήπειρο πραγματοποιήθηκαν τα εξής: 

• Διαμόρφωση συνολικής εικόνας για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πολιτιστική 

διαδρομή των αρχαίων θεάτρων. 

• Συντονισμός, εκπαίδευση, συνεργασία και άμεση επικοινωνία με τα στελέχη της 

Αναπτυξιακής Ηπείρου και του Προέδρου του Δικτύου Επιχειρήσεων. 

• Επισκέψεις σε επιχειρήσεις δικτύου, ανταλλαγή απόψεων και καταγραφή υφιστάμενης 

κατάστασης. 

• Δημιουργία ηλεκτρονικού προφίλ ανά επιχείρηση. 

 

Επιπλέον, κατόπιν συνάντησής μου με αντιπροσώπους όλων των επιχειρήσεων και από τις 4 

Περιφερειακές Ενότητες κατέγραψα τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, άκουσα τις προτάσεις και τις 

σκέψεις των τοπικών επιχειρηματιών και ξεχώρισα τις εξαιρετικές περιπτώσεις επιχειρήσεων, 

αλλά και πολλές επιχειρήσεις που είναι πρόθυμες να πληρώσουν τα κριτήρια. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι κάθε επιχείρηση εξετάστηκε ως ξεχωριστή μονάδα – μεμονωμένο παράδειγμα 

ανάλογα με το είδος της και τις ανάγκες της. 

 

Τα επόμενα βήματά μας είναι η παροχή συμβουλευτικής στις επιχειρήσεις για να ανταποκριθούν 

και στα 7 κριτήρια, καθώς και η επιλογή ενός ανεξάρτητου πιστοποιητή, ο οποίος θα προβεί στα 

εξής: 

• Έλεγχο των δικαιολογητικών και των εγγράφων τεκμηρίωσης των επιχειρήσεων σχετικά 

με την ικανοποίηση των 7 κριτηρίων του Τοπικού Συμφώνου.  

• Επιτόπιο έλεγχο επιχειρήσεων. 

• Σύνταξη τελικής έκθεσης για κάθε επιχείρηση. 

• Απόδοση ειδικού σήματος. 

 

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας μεταφέρω μια σημαντική διαπίστωση: οι περισσότεροι 

επιχειρηματίες της Ηπείρου οραματίζονται τον τόπο τους μέσα από την Πολιτιστική Διαδρομή 

των Αρχαίων Θεάτρων και προτείνουν δράσεις για το place branding της διαδρομής (σύνδεση 

των αρχαιολογικών χώρων με την τοπική παραγωγή, Storytelling)». 
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Τα μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την πορεία της συγκρότησης 

του cluster της διαδρομής των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου και συνεχάρησαν τον κ. Νίκο 

Στακιά για τη δουλειά του. 

 

 

3. Παρουσίαση από τον κ. Χρήστο Χιώτη του υποέργου 3 και 4 του έργου 

«Δημιουργία ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη των φορέων λειτουργίας 

(DMO) των προϊόντων Πολιτιστικού Τουρισμού (Πολιτιστικών Διαδρομών και 

Αρχαιολογικών Πάρκων), με πιλοτική εφαρμογή την Πολιτιστική Διαδρομή των 

Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου». 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου ότι ολοκληρώθηκε η 

εκπόνηση  των υποέργων 3 και 4 του έργου «Δημιουργία ψηφιακών εργαλείων για την 

υποστήριξη των φορέων λειτουργίας (DMO) των προϊόντων Πολιτιστικού Τουρισμού 

(Πολιτιστικών Διαδρομών και Αρχαιολογικών Πάρκων), με πιλοτική εφαρμογή την Πολιτιστική 

Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου» που εκπονεί ο κ. Χρήστος Χιώτης. 

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Χρήστο Χιώτη, ο οποίος παρουσίασε στα 

μέλη του Συμβουλίου τα παραπάνω παραδοτέα, λέγοντας περίπου τα εξής: 

 

«Το υποέργο 3 περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας πλατφόρμας παρακολούθησης της Διαδρομής 

για το φορέα λειτουργίας (DMO). Πρόκειται για ιστοσελίδα που θα τη διαχειρίζεται ο DMO και 

θα παρέχει ενημέρωση για την διαδρομή προς τους φορείς και επαγγελματίες που συμμετέχουν 

σε αυτήν. Η ιστοσελίδα θα είναι ανοικτή και προσβάσιμη στο κοινό, πλην τουριστών. Επιπλέον, 

μέσω αυτής της εφαρμογής θα μπορούν οι επιχειρήσεις να δηλώσουν ηλεκτρονικά το ενδιαφέρον 

τους για την ένταξη στο cluster, ενώ ταυτόχρονα τα στελέχη του DMO θα μπορούν να 

παρακολουθούν τις διαδικασίες για την ένταξη των επιχειρήσεων. 

 

Ταυτόχρονα θα λειτουργεί και ως εσωτερικό εργαλείο του DMO, δηλαδή ως παρατηρητήριο για 

τα στελέχη του, το οποίο δε θα είναι ανοικτό για το κοινό. Θα συλλέγει πληροφορίες από άλλες 

πηγές (π.χ. πληροφορίες για δρομολόγια πλοίων, αεροπλάνων, για τον καιρό, για την κίνηση 

των δρόμων κ.α.) και θα τις παρουσιάζει μέσα από έναν Πίνακα Ελέγχου (Dashboard).  

 

Τέλος, η ιστοσελίδα θα λειτουργεί ως ενημερωτικός σταθμός για ανακοινώσεις που αφορούν τη 

διαδρομή, δηλαδή ένας δίαυλος επικοινωνίας φορέων και επαγγελματιών που σχετίζονται με 

την διαδρομή, με το DMO (ανακοινώσεις - Φεστιβάλ συνέδρια)». 

 

Στο σημείο αυτό, ο ταμίας, κ. Γιώργος Κουρουπός πρότεινε να έχουν πρόσβαση στον 

παραπάνω ιστότοπο και οι τουριστικοί πράκτορες – ταξιδιωτικά γραφεία, προκειμένου αφ’ 

ενός να μπορούν να ενημερώνονται, αφ’ ετέρου να εκφράζουν τα παράπονά τους – 

προβλήματα που παρατηρούν.  
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Εν συνεχεία, ο κ. Χιώτης παρουσίασε το υποέργο 4, δηλαδή το Website Ενημέρωσης και 

Διαβούλευσης της Συστάδας των Επιχειρήσεων που εντάσσονται στη Διαδρομή (CLUSTER).  

 

«Πρόκειται, πρόσθεσε ο κ. Χιώτης, για τη δημιουργία μιας μικρής ιστοσελίδας (Mini-site) που 

θα την διαχειρίζεται το Cluster των επιχειρήσεων και θα παρέχει ενημέρωση προς τα μέλη του 

για όλα τα ζητήματα που τους αφορούν. Πρόκειται για μια σελίδα διαβούλευσης των μελών του 

cluster, όπου θα αναρτώνται όλα τα θέματα του cluster που είναι προς συζήτηση, ώστε η 

διαβούλευση να γίνεται διαδικτυακά και να μπορούν να συμμετέχουν όλοι.  

 

Η σελίδα αυτή θα έχει πολύ απλό σχεδιασμό, μιας και θα έχει καθαρά ενημερωτικό ρόλο. Η 

σελίδα δεν θα είναι προσβάσιμη σε όλους. Συνεπώς, για να περιηγηθεί κάποιος πρέπει πρώτα 

να συνδεθεί με τα στοιχεία χρήστη που του έχουν δοθεί κατά την εγγραφή του. 

 

Τέλος, στην παραπάνω σελίδα θα μπορούν να αναρτώνται και θέματα που άπτονται της 

επιμόρφωσης των επιχειρήσεων π.χ. μέσω της πλατφόρμας Google Grow Greek Tourism 

Online». 

 

Στο σημείο αυτό, ο κ. Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος του Συμβουλίου επισήμανε ότι οι δύο 

παραπάνω ιστοσελίδες θα πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους, καθώς και με τον επίσημο 

ιστότοπο της Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου. 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το παραπάνω έργο και 

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

του. 

 

 

4. Εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου για 

τροποποίηση της σύμβασης του κ. Νίκου Στακιά, προκειμένου να ανέλθουν οι 

καθαρές μηνιαίες αποδοχές του στο ύψος των 500 ευρώ από 01-01-2020. 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την τροποποίηση της σύμβασης του κ. 

Νίκου Στακιά, προκειμένου να ανέλθουν οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές του στο ύψος των 500 

ευρώ από 01-01-2020. 

 

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

του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου για την τροποποίηση της 

σύμβασης του κ. Νίκου Στακιά, προκειμένου να ανέλθουν οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές του 

στο ύψος των 500 ευρώ από 01-01-2020. 

 

5. Εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου για 

την ανανέωση της σύμβασης της κας Ριζκάλα Σούζυ από 01-01-2020, καθώς και 

για τη μετατροπή της από ορισμένου σε αορίστου χρόνου. 
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Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την ανανέωση της σύμβασης της κας 

Ριζκάλα Σούζυ από 01-01-2020, καθώς και τη μετατροπή της από ορισμένου σε αορίστου 

χρόνου. 

 

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

του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου για την ανανέωση της 

σύμβασης της κας Ριζκάλα Σούζυ από 01-01-2020, καθώς και τη μετατροπή της από 

ορισμένου σε αορίστου χρόνου. 

 

 

6. Εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου για:  

α) την ανανέωση της σύμβασης του κ. Φώτη Μαραγκού από 01-01-2020,  

β) τη μετατροπή της σύμβασης από ορισμένου σε αορίστου χρόνου από 01-01-

2020,  

γ) την αύξηση των καθαρών μηνιαίων αποδοχών του στο ύψος των 300 ευρώ από 

01-01-2020. 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη:  

α) την ανανέωση της σύμβασης του κ. Φώτη Μαραγκού από 01-01-2020,  

β) τη μετατροπή της σύμβασής του από ορισμένου σε αορίστου χρόνου από 01-01-

2020,  

γ) την αύξηση των καθαρών μηνιαίων αποδοχών του στο ύψος των 300 ευρώ από 01-

01-2020. 

 

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

του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου για: 

α) την ανανέωση της σύμβασης του κ. Φώτη Μαραγκού από 01-01-2020,  

β) τη μετατροπή της σύμβασής του από ορισμένου σε αορίστου χρόνου από 01-01-

2020,  

γ) την αύξηση των καθαρών μηνιαίων αποδοχών του στο ύψος των 300 ευρώ από 01-

01-2020. 

 

 

7. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο για 

την ενοικίαση νέου βοηθητικού χώρου για το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», καθώς και 

για την ανακαίνιση των γραφείων του Σωματείου. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη του Συμβουλίου την ενοικίαση ενός βοηθητικού χώρου για 

το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», ο οποίος θα λειτουργεί ως παράρτημα του Σωματείου, καθώς ο 

υπάρχων χώρος των γραφείων του Διαζώματος επί της οδού Μπουμπουλίνας 30 διατηρείται. 

 

«Ο νέος χώρος, συμπλήρωσε ο πρόεδρος, θα είναι μια θερμοκοιτίδα που θα στεγάσει τη νέα 

δομή του Σωματείου μας, η οποία υποστηρίζει τους φορείς λειτουργίας των προϊόντων 
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πολιτιστικού τουρισμού και βοηθά, όπου χρειάζεται, ώστε να εξασφαλιστεί η άρτια λειτουργία 

και βιωσιμότητα τους.  

 

Ο χώρος που έχουμε εντοπίσει βρίσκεται επί της οδού Ζαΐμη 38 στα Εξάρχεια. Πρόκειται για 

ένα κατάστημα 98 τ.μ. με πατάρι 50 τ.μ. και ψευδοροφή, 48 τ.μ. Μετά από συνεννόηση με τον 

ιδιοκτήτη το μηνιαίο μίσθωμα θα ανέρχεται στα 700 ευρώ. Η μίσθωση θα είναι πενταετής, με 

προσαύξηση 2% ετησίως.  

 

Ο κ. Μπένος εισηγήθηκε, επιπλέον, την ανακαίνιση των σημερινών γραφείων του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» επί της οδού Μπουμπουλίνας 30.  

 

«Για τη διαμόρφωση των νέων γραφείων του παραρτήματος του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”, 

πρόσθεσε ο πρόεδρος, καθώς και για την ανακαίνιση των σημερινών γραφείων του η κα 

Μιράντα Ζωγράφου, αρχιτέκτων – μηχανικός και μέλος του Σωματείου θα εκπονήσει δύο 

μελέτες, με τις οποίες θα εκτιμηθεί και το κόστος των παραπάνω εργασιών». 

 

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

προέδρου: 

α) για την ενοικίαση νέου βοηθητικού χώρου για το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

β) για την ανακαίνιση των γραφείων του Σωματείου. 

 

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

μίσθωση του νέου βοηθητικού χώρου για το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», καθώς και για την 

ανακαίνιση των γραφείων του. 

 

 

8. Εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου 

σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του αρχιτέκτονα – 

μηχανικού, κ. Αθανάσιου Παπαθανασόπουλου στην έκδοση του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΟΥ ΑΣΤΕΩΣ 

(Συν. 4). 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη του Συμβουλίου, σε συνέχεια της από 28-12-2018 Εξώδικης 

Διαμαρτυρίας-Πρόσκλησης-Δήλωσης του Αθανάσιου Παπαθανασόπουλου του Γεωργίου 

κατά της Χριστίνας Παπασταμάτη Φον Μόοκ που κοινοποιήθηκε στις 4-1-2019 στο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» (Συν. 3), να προβεί το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην επανόρθωση της 

προσβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του κ. Παπαθανασόπουλου, η οποία 

έγινε στην έκδοση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΤΑ 

ΘΕΑΤΡΑ ΤΟΥ ΑΣΤΕΩΣ. Ο πρόεδρος εισηγήθηκε να ακολουθηθούν οι ενέργειες που 

αναγράφονται στην  παράγραφο γ (Ι και  ΙΙ σελ. 9 ) της παραπάνω εξωδίκου. 

 

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

προέδρου για την επανόρθωση της προσβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του 

Αθανάσιου Παπαθανασόπουλου στην έκδοση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ 
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ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΟΥ ΑΣΤΕΩΣ, και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε 

όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως αυτές αναγράφονται στην παράγραφο γ (Ι και  ΙΙ σελ. 9 

) της παραπάνω εξωδίκου. 

 

 

9. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε., ύψους 3.000 ευρώ, ως 

ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2019. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε., εταιρικό 

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

ύψους 3.000 ευρώ, για το έτος 2019. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 3.000 ευρώ, της 

Εταιρείας ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2019. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία για τη συμβολή της στην 

ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

 

10. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας METRO Α.Ε.Β.Ε., ύψους 3.000 ευρώ, ως 

ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2019. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία METRO Α.Ε.Β.Ε., εταιρικό μέλος 

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

3.000 ευρώ, για το έτος 2019. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 3.000 ευρώ, της 

Εταιρείας METRO Α.Ε.Β.Ε., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2019. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία για τη συμβολή της στην 

ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

 

 

 

11. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας OPTIMA A.E., ύψους 3.000 ευρώ, ως 

ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2019. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία OPTIMA A.E., εταιρικό μέλος του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή της προς το Σωματείο, ύψους 3.000 

ευρώ, για το έτος 2019. 
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Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 3.000 ευρώ, της 

Εταιρείας OPTIMA A.E., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2019. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία για τη συμβολή της στην 

ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

 

12. Αποδοχή της χορηγίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε., ύψους 1.000 ευρώ, προς το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. κατέθεσε χορηγία προς το Σωματείο, ύψους 1.000 ευρώ. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 1.000 ευρώ, της 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία για τη συμβολή της στην 

ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

 

13. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ύψους 37.200 ευρώ, για 

την υποστήριξη της ειδικής δομής του Σωματείου που έχει συσταθεί για την 

υποβοήθηση των DMO / Φορέων Λειτουργίας των Προγραμμάτων Πολιτιστικού 

Τουρισμού. 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος, ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., 

κατέθεσε προς το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» χορηγία, ύψους 37.200 ευρώ, η οποία θα διατεθεί 

για την υποστήριξη της ειδικής δομής του Σωματείου που έχει συσταθεί για την υποβοήθηση 

των DMO / Φορέων Λειτουργίας των Προγραμμάτων Πολιτιστικού Τουρισμού. 

 

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε θερμά την Εταιρεία για την προσφορά της στο έργο του Σωματείου 

και εισηγήθηκε στα μέλη την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία για τη διαρκή συμβολή της στην 

ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

 

14. Αποδοχή της χορηγίας της ΑΙΓΕΑΣ Α.Μ.Κ.Ε., ύψους 6.000 ευρώ, ως β΄ δόσης 

για τη χρηματοδότηση μέρους της μελέτης «Ανάθεση μελετών αναπτυξιακού 

σχεδιασμού και marketing για την Πολιτιστική Διαδρομή στο νησί της Νάξου». 
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Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος, ενημέρωσε τα μέλη ότι η ΑΙΓΕΑΣ Α.Μ.Κ.Ε. κατέθεσε προς 

το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» χορηγία, ύψους 6.000 ευρώ, ως β΄ δόση για τη χρηματοδότηση 

μέρους της μελέτης «Ανάθεση μελετών αναπτυξιακού σχεδιασμού και marketing για την 

Πολιτιστική Διαδρομή στο νησί της Νάξου». 

 

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε θερμά την Εταιρεία για την προσφορά της στο έργο του Σωματείου 

και εισηγήθηκε στα μέλη την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία για τη διαρκή συμβολή της στην 

ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

 

15. Αποδοχή της Εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» ως νέου Εταιρικού 

Μέλους του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».  

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η 

Εταιρεία «ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» αποφάσισε να γίνει Εταιρικό Μέλος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Τα μέλη του συμβουλίου καλωσόρισαν την Εταιρεία «ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» στην 

οικογένεια των Εταιρικών Μελών του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ». 

 

 

16. Αποδοχή του Οργανισμού «Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος» ως νέου 

Εταιρικού Μέλους του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».  

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο 

Οργανισμός «Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος» αποφάσισε να γίνει Εταιρικό Μέλος 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Τα μέλη του συμβουλίου καλωσόρισαν τον Οργανισμό «Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της 

Ελλάδος» στην οικογένεια των Εταιρικών Μελών του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ». 

 

 

 

17. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έως 30 Νοεμβρίου 2019 (Συν. 5). 

 

Ο ταμίας του Συμβουλίου, κ. Γιώργος Κουρουπός, εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση του 

Οικονομικού και Διαχειριστικού Απολογισμού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έως 30 

Νοεμβρίου 2019 (Συν. 5). 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τον Οικονομικό και Διαχειριστικό Απολογισμό 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έως 30 Νοεμβρίου 2019 (Συν. 5). 
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18. 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: 

 

• Ζαχαρούλα Κοτσάνη, δημόσιος υπάλληλος, ως τακτικό μέλος. 

• Μαρίνα – Παναγιώτα Νάστου, αρχιτέκτων – μηχανικός, ως αρωγό μέλος. 

• Χαρίκλεια Χαρμοβίτη, εκπαιδευτικός, ως τακτικό μέλος. 

 

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

προέδρου. 

 

 

19. Άλλα θέματα που θα προταθούν. 

 

Α. Ενημέρωση του ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γιώργου Κουρουπού για τη 

διάθεση από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στη σοπράνο, κ. Χριστίνα Πουλίτση, 

συμβολικής αμοιβής ύψους 1.500 ευρώ. 

 

Ο κ. Γιώργος Κουρουπός ενημέρωσε τα μέλη ότι η κα Χριστίνα Πουλίτση, η οποία θα 

συμμετέχει στη μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 01 Οκτωβρίου 2020 

στον αρχαιολογικό χώρο της Μεσσήνης από την Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων κατά 

τη διάρκεια των εργασιών της ΙΓ΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ζητά 

μια συμβολική αμοιβή, ύψους 1.500 ευρώ. 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη τη διάθεση 

από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στη σοπράνο, κ. Χριστίνα Πουλίτση, συμβολικής αμοιβής 

ύψους 1.500 ευρώ. 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του προέδρου για τη 

διάθεση από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στη σοπράνο, κ. Χριστίνα Πουλίτση, συμβολικής 

αμοιβής ύψους 1.500 ευρώ. 

Β. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την αποστολή 

προσωπικής επιστολής προς τον πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη για την 

διατήρηση κατά χώραν των αρχαιοτήτων που εντοπίστηκαν στο σταθμό «Βενιζέλος» του 

Μετρό Θεσσαλονίκης (Συν. 6). 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ενημέρωσε τα μέλη ότι απέστειλε ο ίδιος 

προσωπική επιστολή προς τον πρωθυπουργό της Ελλάδος, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, με την 

οποία υπερασπίζεται την κατά χώραν διατήρηση των αρχαιοτήτων που εντοπίστηκαν στο 

σταθμό «Βενιζέλος» του Mετρό Θεσσαλονίκης (Συν. 6) εν όψει της επικείμενης συζήτησης 
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του παραπάνω θέματος από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του Υπουργείου 

Πολιτισμού. 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», μετά από εκτενή συζήτηση, τάχθηκαν 

ομόφωνα υπέρ της κατά χώραν διατήρησης των ρωμαϊκών και βυζαντινών καταλοίπων που 

εντοπίστηκαν στο σταθμό «Βενιζέλος» του Μετρό Θεσσαλονίκης και εξέφρασαν την 

ευαρέσκειά τους για την αποστολή από τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο σχετικής επιστολής 

προς τον πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. 

 

 

 

 

 

 

Ο πρόεδρος  Ο γενικός γραμματέας 

 

   

   

   

   

Σταύρος Μπένος  Βασίλης Λαμπρινουδάκης 
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Επισυναπτόμενο 1ο: 

 

 

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 

Φεβρουάριος 2007: Αποκαλύπτεται τυχαία το αρχαίο θέατρο των Αχαρνών στην οδό 

Σαλαμίνος 21 στο κέντρο της πόλης. 

Μάιος 2010: Πρώτη επικοινωνία με ΔΙΑΖΩΜΑ και τον Πρόεδρο του κ. Μπένο. Αίτηση για 

να ενταχθεί του Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών στο δίκτυο των αρχαίων θεάτρων που προβάλλει 

το ΔΙΑΖΩΜΑ. 

Ιούνιος 2010: Άνοιγμα  Κουμπαρά Αρχαίου θεάτρου. Δελτίο τύπου Διαζώματος, που 

δημοσιεύτηκε και στις τοπικές εφημερίδες. 

Σεπτέμβριος 2010: Ίδρυση της ΑΜΚΕ ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ, στα πρότυπα του Διαζώματος, μετά 

από διαβούλευση με εκπροσώπους πολιτιστικών φορέων των Αχαρνών. Δημιουργία site  και 

προβολή του φορέα στα social media. 

Ιανουάριος 2011: Δημιουργία χορηγικού φακέλου για το αρχαίο θέατρο. 

Φεβρουάριος 2011: Συνάντηση με Γ.Γ. Υπουργείου Πολιτισμού, κ. Λίνα Μενδώνη για τη 

συντέλεση της πρώτης απαλλοτρίωσης του οικοπέδου, που αποκαλύφθηκε το θέατρο και 

κήρυξη απαλλοτρίωσης των ακινήτων που εκτείνεται το θέατρο. 

Ιούνιος 2011: Τοποθέτηση με δαπάνες του ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΥ πληροφοριακής πινακίδας στο 

αρχαίο θέατρο. 

Οκτώβριος 2011: Συντέλεση της πρώτης απαλλοτρίωσης.  

Νοέμβριος 2011: Αποφασίστηκε η δημιουργία της πρώτης πολιτιστικής διαδρομής στα 

μνημεία των Αχαρνών με σύνδεσή τους με τις Αχαρνικές Πύλες, την Αχαρνική Οδό και το 

Αρχαίο Θέατρο Διονύσου στην Ακρόπολη. 

Μάιος 2012: Κήρυξη απαλλοτρίωσης των άλλων τριών ακινήτων που εκτείνεται το αρχαίο 

θέατρο. 

Μάιος 2012: Μετονομασία της οδού Σαλαμίνος σε οδό Αρχαίου Θεάτρου. 

Μάιος 2012: Πρώτος ποδηλατικός αρχαιολογικός γύρος Αχαρνών. 

Αύγουστος 2014: Περιλαμβάνεται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας η δημιουργία δικτύου 

πολιτιστικών-περιηγητικών διαδρομών με αφετηρία το Αρχαίο Θέατρο, που χαρακτηρίζεται 

ως «διαχρονικό κέντρο της πόλης. 

Δεκέμβριος 2015: Συνάντηση με τον Υπουργό Πολιτισμού, κ. Άλκη Μπαλτά για την 

επίσπευση των απαλλοτριώσεων. 

Μάρτιος 2016: Υπεγράφη η ανάθεση της μελέτης (master plan) με τίτλο Ολοκληρωμένη 

χωρική οργάνωση πολιτιστικών διαδρομών, με επίκεντρο το Αρχαίο Θέατρο των Αχαρνών 

μεταξύ του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ διά του προέδρου του κ. Σταύρου Μπένου και του κ. Δημήτρη 

Οικονόμου καθηγητή Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της συνεργάτιδος του κ. Κυπαρισσίας Ηλία. 

Δεκέμβριος 2016: Συνάντηση με την υπουργό Πολιτισμού, κ. Λυδία Κονιόρδου για την 

επίσπευση των απαλλοτριώσεων. 

Ιούνιος 2016:  Ολοκληρώθηκε ο εξωραϊσμός της περίφραξης του οικοπέδου, όπου 

αποκαλύφθηκε το αρχαίο θέατρο και εκτέθηκαν τα έργα των μαθητών που διακρίθηκαν σε 

διαγωνισμό ζωγραφικής για το αρχαίο θέατρο. 

Απρίλιος 2018: Παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Αττικής για τη 

συντέλεση των απαλλοτριώσεων και την πλήρη αποκάλυψη του θεάτρου. 
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Απρίλιος 2019: Συντέλεση απαλλοτρίωσης οικοπέδων που εκτείνεται το αρχαίο θέατρο. 

Ιούλιος 2019: Επικοινωνία με υπουργό Πολιτισμού, κ. Λίνα Μενδώνη για την έναρξη των 

ανασκαφών στο αρχαίο θέατρο. 

Δεκέμβριος 2019: Παραλαβή του πρώτου παραδοτέου της προαναφερόμενης μελέτης και 

υπογραφή νέας σύμβασης για την ολοκλήρωσή της μετά την αποχώρηση του κ. Οικονόμου 

λόγω ασυμβιβάστου με την ιδιότητά του ως Υπουργού. 

Δεκέμβριος 2019: Ανατίθεται σύνταξη συγκοινωνιακής μελέτης με χρηματοδότηση από τη 

Νέα Οδό.  

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΖΩΜΑ-

ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ-ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

• Η  τακτική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτιστικών φορέων, των πολιτών 

και ιδίως των μαθητών για το Αρχαίο Θέατρο, και την αναγκαιότητα της πλήρους 

αποκάλυψης του. 

• Ο ετήσιος μαθητικός διαγωνισμός έκθεσης για το αρχαίο θέατρο. 

• Ο μαθητικός – εικαστικός διαγωνισμός για το αρχαίο θέτρο κάθε διετία. 

• Το εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το αρχαίο θέατρο και το ετήσιο 

Φεστιβάλ αρχαίου θεάτρου σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιολογίας του Δήμου 

Αχαρνών. 

• Ο ετήσιος ποδηλατικός αρχαιολογικός γύρος με συμμετοχή ποδηλατών από όλη την 

Ελλάδα, και τακτικοί αρχαιολογικοί γύροι με μισθωμένο λεωφορείο και πεζοπορία σε 

συνεργασία με το Δήμο Αχαρνών και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, 

όπου προβάλλονται τα σημαντικότερα αρχαιολογικά μνημεία των Αχαρνών με 

επίκεντρο το αρχαίο θέατρο, πανελλαδικά, χαράσσοντας ουσιαστικά επίσημα την 

πρώτη πολιτιστική διαδρομή, που αργότερα, το 2014, εντάχθηκε στο Ρυθμιστικό 

Σχέδιο της Αθήνας.  

• Τακτικές επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους που συνδέονται με τις 

Αχαρνές. 

• Η συμμετοχή στον εορτασμό από το ΥΠΠΟΑ και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής 

Αττικής των Πράσινων Πολιτιστικών Διαδρομών κάθε Ιούνιο και των Ημερών 

Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς κάθε Σεπτέμβριο με χορηγία μας των εξόδων 

μετακίνησης των συμμετεχόντων προς τα μνημεία με μίσθωση τουριστικού 

λεωφορείου και διανομή σε αυτούς εντύπου πληροφοριακού υλικού. 

• Οι τακτικές προβολές ταινιών αρχαίου δράματος. 

• Η δημιουργία σειράς εκπαιδευτικών παιχνιδιών με επίκεντρο το αρχαίο θέατρο. 

• Η διοργάνωση ημερίδων για το αρχαίο θέατρο. 

• Η διοργάνωση μεγάλων μουσικών, θεατρικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων 

(Εθνική Λυρική Σκηνή, Θάνος Μικρούτσικός, Χρήστος Λεοντής, Θέατρο Τέχνης 

κ.α.), flash mob κτλ στις Αχαρνές και στην Αθήνα για την προβολή του αρχαίου 

θεάτρου. 

• Η έκδοση βιβλίων και πολλές άλλες. 
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Επισυναπτόμενο 2ο:  
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Επισυναπτόμενο 3ο:  

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

«ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΏΝ 

ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ, 

ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ» 

 

 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

  

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : 

Κυπαρισσία Ηλία, Μηχανικός - Χωροταξίας Πολεοδομίας 

Θεοδούλη Μωυσιάδη, Μηχανικός - Χωροταξίας Πολεοδομίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, 2019 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

«ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΏΝ 

ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ» 

 

Στην Αθήνα σήμερα, Πέμπτη 19 του μηνός Δεκεμβρίου 2020, μετά την υπ’ αρ. 1 απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του στις 

17 Δεκεμβρίου 2019, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

  

• αφ’ ενός το σωματείο, «Διάζωμα», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού 

Μπουμπουλίνας 30, Τ.Κ. 106 82, κάτοχος Α.Φ.Μ. 998191496 που υπάγεται στη 

Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών και εκπροσωπούμενο νομίμως από τον Πρόεδρο αυτού Σταύρο 

Μπένο, εφεξής καλούμενο «Εργοδότης»,  

• αφ’ ετέρου οι μελετητές Κυπαρισσία Ηλία, μηχανικός χωροταξίας πολεοδομίας, που 

εδρεύει στην Αθήνα/Αχαρνές, Σουλίου 113, Τ.Κ. 136 74, με Α.Φ.Μ 128564341, 

Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ και Θεοδούλη Μωυσιάδη, μηχανικός χωροταξίας πολεοδομίας, 

που εδρεύει στην Αθήνα/Ζωγράφου, Σμύρνης 16, Τ.Κ. 157 72, με Α.Φ.Μ 047151794, 

Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ ΑΘΗΝΩΝ, αποκαλούμενοι στο εξής «Μελετητής» και εκπροσωπούμενοι 

νόμιμα από την κα. Κυπαρισσία Ηλία συνεφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα 

ακόλουθα: 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης του έργου 

«Μελέτη ολοκληρωμένης χωρικής οργάνωσης πολιτιστικών διαδρομών με επίκεντρο το αρχαίο 

θέατρο στις Αχαρνές» μεταξύ του Μελετητή και του Εργοδότη. Αποτελεί συνέχεια της αρχικής 

σύμβασης που είχε υπογραφεί στις 09 Μαρτίου 2016, η οποία τροποποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 

2017 και λύθηκε με την από 27 Νοεμβρίου 2019 σύμβαση, δυνάμει της οποίας αποχώρησε 

λόγω υπουργοποίησής του ο Καθηγητής, κ. Δημήτρης Οικονόμου και υποβλήθηκαν στον 

Εργοδότη τα τρία πρώτα κεφάλαια της μελέτης. 
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ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Α. Αντικείμενο μελέτης: 

1. Το Αρχαίο Θέατρο που αποκαλύφθηκε στο κέντρο του σημερινού Δήμου Αχαρνών 

αποτελεί βασικό στοιχείο προς ανάδειξη και αξιοποίηση από τη μελέτη. Το θέατρο 

κατασκευάστηκε πιθανότατα τον 4ο αιώνα π.Χ., αποτελεί σημαντικό εύρημα διεθνούς 

σημασίας, και είναι ένα από τα επτά θέατρα περιφερειακών δήμων της Αττικής, από τα οποία 

σώζονται κατάλοιπά τους.  

 

Προβλέπεται δημιουργία δικτύου πολιτιστικών-περιηγητικών διαδρομών με αφετηρία το 

Αρχαίο Θέατρο, που χαρακτηρίζεται ως «διαχρονικό κέντρο της πόλης», και σύνδεση με 

διάσπαρτα στον οικιστικό ιστό και στον περιαστικό χώρο μνημεία όλων των ιστορικών 

περιόδων (Μυκηναϊκός θολωτός τάφος, Τύμβος Σοφοκλή, Αδριάνειο και Ρωμαϊκή δεξαμενή, 

Ρωμαϊκές αγροικίες, αρχαία νεκροταφεία, Βυζαντινοί και Μεταβυζαντινοί ναΐσκοι, αρχαία 

Ιερά Πάρνηθας), με στόχους, πέραν της ενίσχυσης του πολιτισμού (υπερτοπικής εμβέλειας), 

την ανάδειξη της διαχρονικότητας της πόλης των Αχαρνών, τη βελτίωση του αστικού 

περιβάλλοντος, και την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος. 

 

2. Η μελέτη θα εκπονηθεί σε άμεση συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής 

Αττικής, ως καθ’ ύλην αρμόδια για τις υπό ανάδειξη αρχαιότητες. 

 

3. Η μελέτη θα συνταχθεί στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των πόρων του Π.Ε.Π. Αττικής 

2014-2020, τόσο αυτών που προβλέπονται για τις επενδυτικές προτεραιότητες, οι οποίες είναι 

επιλέξιμες στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (Ο.Χ.Ε.) όσο και, 

ενδεχομένως, άλλων κατάλληλων επενδυτικών προτεραιοτήτων. Θα ληφθεί υπ’ όψιν, ως εκ 

τούτου, και η Εγκύκλιος «Σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των Ολοκληρωμένων 

Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Ιούλιος 2015). 

 

4. Η μελέτη θα περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια (η αντιστοιχία με κεφάλαια του προτεινόμενου 

περιεχομένου της ολοκληρωμένης χωρικής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΒΑΑ), 

όπως αυτό προσδιορίζεται στην Εγκύκλιο που αναφέρεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, 

επισημαίνονται με την ένδειξη «[Χ]»): 

1. Εισαγωγή. 

2. Παρουσίαση της περιοχής παρέμβασης (άμεσης και ευρύτερης). 

3. Κατευθύνσεις από τον υπερκείμενο σχεδιασμό-προγραμματισμό και 

κανονιστικές διατάξεις από τον πολεοδομικό σχεδιασμό. 

4. Περιγραφή και Στόχοι της στρατηγικής [Χ]. 

5. Σχέδιο Δράσης [Χ] (ανάλυση δράσεων, με οριζόντιες δράσεις και δράσεις ανά 

θέση). 

6. Σχέδιο χρηματοδότησης [Χ]. 

7. Υλοποίηση και παρακολούθηση [Χ]. 
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8. Ανάλυση κινδύνου [Χ] 

9. Σύστημα διακυβέρνησης [Χ]. 

10. Διαδικασίες διαβούλευσης [Χ] 

 

Η μελέτη θα συμπεριλάβει και το αναγκαίο χαρτογραφικό υλικό, που θα συνταχθεί με τη 

χρήση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS). 

 

Σημειώνεται ότι τα κεφάλαια 1-3 έχουν υποβληθεί στον Εργοδότη. 

 

Β. Περιοχή μελέτης: 

Η περιοχή μελέτης είναι η εδαφική περιοχή του Δήμου Αχαρνών. Ορισμένες αναλύσεις των 

κεφ. 2 και 3 του άρθρου 2 θα γίνουν σε ευρύτερες χωρικές ενότητες. 

 

Γ. Παραδοτέα και Προθεσμίες: 

Η μελέτη θα περιλάβει ένα παραδοτέο: 

Τα κεφάλαια 1-3 (επικαιροποιημένα) αφού έχουν ήδη υποβληθεί και τα κεφάλαια 4 5, 6, 7 και 

8 (βλ. άρθρο 2).  

 

Δ. Ομάδα μελέτης: 

Η μελέτη θα εκπονηθεί από διεπιστημονική ομάδα του «Μελετητή» που θα περιλαμβάνει κατ’ 

ελάχιστον τους εξής: 

• Κυπαρισσία Ηλία, μηχανικό χωροταξίας, πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης, 

MSc. 

• Θεοδούλη Μωυσιάδη, μηχανικό χωροταξίας, πολεοδομίας και περιφερειακής 

ανάπτυξης, MSc, 

• Περικλή Πλατανιά, μηχανικό χωροταξίας, πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης, 

MSc, 

• Στυλιανό Τσακίρη, αρχιτέκτονα-πολεοδόμο, 

• Αναστασία Παπαθεοδώρου, αρχιτέκτονα 

• Άλλες αναγκαίες ειδικότητες θα προστεθούν στην ομάδα μελέτης ανάλογα με τις 

ανάγκες που θα προκύψουν, με ευθύνη του ΜΕΛΕΤΗΤΗ και προηγούμενη έγκριση του 

εργοδότη. 

 

Στην ομάδα μελέτης θα συμμετέχει ενεργά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, με 

επιστημονικό προσωπικό επιλογής της. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η μελέτη θα υποβληθεί στον Εργοδότη προς έγκριση εντός 90 εργασίμων ημερών από την 

υπογραφή της παρούσας. 

 

Παράταση του χρόνου αποπεράτωσης της μελέτης πέρα από τις προθεσμίες που 

αναγράφονται στο άρθρο αυτό, δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του Εργοδότη, εάν κατά 
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την εκπόνησή της προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική 

υπαιτιότητα του «Μελετητή», κατά την κρίση του Εργοδότη. Η αίτηση παράτασης πρέπει να 

υποβάλεται μέσα στη συμβατική προθεσμία του συγκεκριμένου σταδίου εκπόνησης της 

μελέτης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Ο Πρόεδρος του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», αφού φέρει τη μελέτη στο Διοικητικό Συμβούλιο, την 

προωθεί για έγκριση στα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αχαρνών, του 

Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ο Μελετητής, υποχρεούται να 

προσαρμόσει τη Μελέτη στις τυχόν παρατηρήσεις που θα διατυπωθούν από τους 

προαναφερόμενους φορείς. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η συνολική αμοιβή του μελετητή για την εκπόνηση της μελέτης (μη συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24%) ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00 ευρώ (ήτοι 14.880 ευρώ με Φ.Π.Α.). Η 

αμοιβή αυτή κατανέμεται ως εξής μεταξύ των δύο μελετητών:  

 

- Κυπαρισσία Ηλία: επτά χιλιάδες (7.200) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

- Θεοδούλη Μωυσιάδη: οκτώ χιλιάδες (4.800) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

Το ποσό θα καταβληθεί τμηματικώς και σε δύο δόσεις, ως ακολούθως: 

• 90% με την υποβολή του παραδοτέου της μελέτης. 

• 10% με τη συμμόρφωση της μελέτης στις τυχόν παρατηρήσεις των αρμόδιων φορέων. 

 

Ο «Μελετητής» θα εκδίδει για την καταβολή κάθε δόσης τα απαιτούμενα από το νόμο 

παραστατικά (τιμολόγια ή δελτία παροχής υπηρεσιών), μέχρι του ύψους της αντίστοιχης 

τμηματικής δόσης. 

 

 Όλες οι δαπάνες για τη σύνταξη και υποβολή των μελετών που αποτελούν αντικείμενο της 

παρούσας Σύμβασης, βαρύνουν αποκλειστικά το «Μελετητή». 

 

ΑΡΘΡΟ 6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΟΥ 

 

Ο «Μελετητής» αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει την ανατιθέμενη μελέτη με τη 

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

τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες της σύμβασης.  

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παραβάσεως των 

υποχρεώσεων του «Μελετητή». Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης δικαιούται να αναθέσει τη 

μελέτη σε άλλο «Μελετητή», ή και να ματαιώσει την εκπόνησή της. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 

 

Σε περίπτωση επελεύσεως εξαιρετικού μη προβλέψιμου και μη αποτρέψιμου γεγονότος που 

καθιστά αδύνατη την έναρξη, πρόοδο ή ολοκλήρωση της μελέτης, τα συμβαλλόμενα μέρη 

ελευθερώνονται αμοιβαίως από τις εκ της συμβάσεως απορρέουσες υποχρεώσεις τους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

 

Όλοι οι όροι της παρούσης συμβάσεως θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίηση ή 

συμπλήρωση οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται μόνο εγγράφως αποκλειομένου παντός 

άλλου αποδεικτικού μέσου.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

 

Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται προς όφελος των μνημείων των Αχαρνών και εντεύθεν της 

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η εποπτεία, ο έλεγχος, η 

προστασία και η ανάδειξή τους.  

 

Γίνεται αποδεκτό από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη ότι η μελέτη θα παραχωρηθεί στις 

αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και θα εισαχθεί στα αρμόδια 

συμβούλια για την κατά νόμο γνωμοδότηση. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

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

του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ». 

 

Ο ανάδοχος και ο «Μελετητής» καταβάλλουν κάθε προσπάθεια φιλικής επίλυσης τυχόν 

διαφοράς σχετικής με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της συμβάσεως, σύμφωνα με τους 

κανόνες της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών. 

 

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

κατά τόπου ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 

 

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

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

ένα έκαστος των συμβαλλομένων. 

ΕΠΙΜΕΤΡΟ 
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Οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν την καθοριστική συμβολή της Κίνησης Πολιτών για την 

ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Αχαρνών «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ», τόσο στη συγκέντρωση των 

απαιτούμενων πόρων για την αποκατάσταση του θεάτρου, όσο και στην προώθηση της 

διαδικασίας για την ανάδειξη του σπουδαίου αυτού μνημείου. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

 

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ: Για το μελετητή: 

 

 

Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του 

ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 

 

 

Κυπαρισσία Ηλία 

 

 

 

Θεοδούλη Μωυσιάδη 
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Επισυναπτόμενο 4ο: pdf / εξώδικο 
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Επισυναπτόμενο 5ο: οικονομικός απολογισμός 
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Επισυναπτόμενο 6ο: επιστολή προς πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη 

 

Αθηνά, 16 Δεκεμβρίου 2019 

 

Προς: 

τον Πρωθυπουργό της 

Ελλάδας 

κ. Κυριάκο Μητσοτάκη 

 

Αγαπητέ μου Πρόεδρε, 

Αθροίζω και εγώ τη φωνή μου με εκείνους που πιστεύουν ότι τα σημαντικά κατάλοιπα της 

Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Θεσσαλονίκης δεν πρέπει να αποσπαστούν. 

Ίσως μία καλή λύση θα ήταν η αναβολή της αυριανής συζήτησης στο Κεντρικό Αρχαιολογικό 

Συμβούλιο, προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για την πολιτική διαχείριση του θέματος. 

Είμαι στη διάθεσή σας. 

Με εκτίμηση, 

 

Σταύρος Μπένος  

 

























Εσοδα  ΧΡ 2008-18 ΧΡΗΣΗ 2019 30/11/2019 Έξοδα ΧΡ 2008-18 ΧΡΗΣΗ 2019 30/11/2019

Τακτικές Εισφορές Μελών 403.616,64 € 41.415,00 € 445.031,64 € Έξοδα Ίδρυσης 139,02 0,00 139,02

Εισφορές Τακτικών Μελών 403.616,64 € 41.415,00 € 445.031,64 € Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης 139,02 139,02

0,00 €

Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ 56.447,93 € 2.255,00 € 58.702,93 €

Δωρεές Μελών-Φίλων 56.447,93 € 2.255,00 € 58.702,93 €

Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα Πάγια 16.375,19 690,00 17.065,19

0,00 € Η/Υ και Εξοπλισμός 15.747,19 15.747,19

0,00 € Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων 628,00 690,00 1.318,00

0,00 € Έξοδα μίσθωσης ακινήτων 84.148,25 6.763,13 90.911,38

0,00 € Μίσθωση ακινήτων (έδρα )

0,00 € Ενοίκια 74.972,20 6.300,00 81.272,20

Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή  Εταιρικών Μελών-Χορηγίες 1.538.621,16 € 254.734,00 € 1.793.355,16 € Κοινόχρηστα 7.675,05 463,13 8.138,18

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 294.122,95 € 294.122,95 € Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ) 1.501,00 1.501,00

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 102.150,00 € 0,00 € 102.150,00 €

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 55.940,21 € 0,00 € 55.940,21 € 'Εξοδα λειτουργίας 225.898,15 22.940,26 248.838,41

ELPEN A.E ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 91.500,00 € 10.000,00 € 101.500,00 € Εξοδα λειτουργίας 

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ  Α.Ε. 24.800,00 € 12.400,00 € 37.200,00 € Δ.Ε.Η 17.254,00 1.301,00 18.555,00

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 64.800,00 € 12.400,00 € 77.200,00 € Ο.Τ.Ε 27.184,52 2.195,00 29.379,52

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ 60.000,00 € 10.000,00 € 70.000,00 € COSMOTE 4.996,41 463,60 5.460,01

ΤΕΜΕS-COSTA NAVARINO  Α.Ε. 55.000,00 € 5.000,00 € 60.000,00 € Ε.Υ.Δ.Α.Π 539,00 45,00 584,00

FOURLIS A.E 45.000,00 € 5.000,00 € 50.000,00 € Επισκευές Συντήρησεις 4.326,08 765,00 5.091,08

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 36.080,00 € 6.200,00 € 42.280,00 € ΄Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας 14.352,93 1.418,42 15.771,35

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 45.000,00 € 45.000,00 € Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά 25.106,42 2.400,61 27.507,03

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ  Α.Ε. 24.750,00 € 6.200,00 € 30.950,00 € Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες 19.846,94 4.768,35 24.615,29

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 43.340,00 € 6.200,00 € 49.540,00 € Ταχυδρομικά -Μεταφορικά 23.339,78 1.550,11 24.889,89

ΚΟΣΜΟΤΕ 70.800,00 € 18.600,00 € 89.400,00 € Διάφορα Εξοδα λειτουργίας 12.778,46 137,70 12.916,16

ΒΙΚΟΣ Α.Ε 30.000,00 € 5.000,00 € 35.000,00 € Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή 4.275,47 142,60 4.418,07

ZARA  Α.Ε. 30.000,00 € 5.000,00 € 35.000,00 € Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη 58.183,43 5.671,10 63.854,53

ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε. 34.000,00 € 5.000,00 € 39.000,00 € Συνδρομές σε συλλόγους 11.284,95 0,00 11.284,95

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  Α.Ε. 39.000,00 € 5.000,00 € 44.000,00 € Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές 2.429,76 2.081,77 4.511,53

ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 24.400,00 € 3.000,00 € 27.400,00 € 0,00 0,00

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ  Α.Ε. 12.000,00 € 2.500,00 € 14.500,00 € 0,00 0,00

INTERAMERICAN  Α.Ε. 18.000,00 € 3.000,00 € 21.000,00 €  Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων 727.244,79 100.414,24 827.659,03

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 34.840,00 € 5.000,00 € 39.840,00 € Κόστος μισθοδοσίας 546.714,61 63.988,61 610.703,22

ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ 50.000,00 € 50.000,00 € Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ) 180.530,18 36.425,63 216.955,81

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ 20.000,00 € 10.000,00 € 30.000,00 € 0,00 0,00

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ 25.000,00 € 5.000,00 € 30.000,00 €  Φ.Π.Α. 22.183,93 29.301,06 51.484,99

Σ.Ε.Β. 15.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 € Φ.Π.Α. 29.301,06 29.301,06

ΣΑΝΗ Α.Ε. 9.000,00 € 3.000,00 € 12.000,00 € 0,00

APIVITA ΑΕΒΕ 9.000,00 € 9.000,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων 88.380,00 8.300,00 96.680,00

ΣΕΤΕ 9.000,00 € 3.000,00 € 12.000,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων 88.380,00 8.300,00 96.680,00

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ  Α.Ε. 8.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 €

ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ 12.400,00 € 24.800,00 € 37.200,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 534.327,75 184.590,54 718.918,29

ΗΠΕΙΡΟΣ  ΑΕΒΕ 9.766,00 € 3.038,00 € 12.804,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 464.615,00 42.753,35 507.368,35

ΟΠΤΙΜΑ ΑΕΒΕ 9.766,00 € 3.038,00 € 12.804,00 € Εθνική Τράπεζα,Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού 3.720,00 14.880,00 18.600,00

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ 9.766,00 € 3.038,00 € 12.804,00 € Ίδρυμα Μποδοσάκη,μελέτες Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας 11.160,00 11.160,00

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 12.000,00 € 3.000,00 € 15.000,00 € Μυτιληναίος Α.Ε. Τόπος Συμβουλευτική,Διαδρομή Στ.Ελλάδας 10.464,00 4.535,94 14.999,94

ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. 12.400,00 € 12.400,00 € 24.800,00 € Ίδρυμα Ι.Λάτσης για το D.M.O. της Πολιτ/κής Διαδρομής Ηπείρου 9.420,00 9.420,00

ΕΛΑΙΣ Α.Ε. 18.000,00 € 18.000,00 € ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ,Μάρκετινκ Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου 12.000,00 12.000,00

EUROBANK  ERGASIAS 11.200,00 € 11.200,00 € Αεροπορία Αιγαίου,Πολιτιστική Διαδρομή Νάξου 6.000,00 6.000,00

Mc CAIN HELLAS 17.600,00 € 17.600,00 € Ιδρυμα Ι.Λάτσης,Ιστοσελίδα Πολ.Διαδρομής Στερεάς Ελλάδας 9.000,00 3.000,00 12.000,00

ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6.000,00 € 3.000,00 € 9.000,00 € ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ,Μελέτη προσβασιμότητας Αρχ.Χώρων Θήρας 12.000,00 8.000,00 20.000,00

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ  Α.Ε. 11.200,00 € 6.200,00 € 17.400,00 € Ιδρυμα Π.@Α.Κανελλόπουλου,Πολ.ΔιαδρΗπείρου-Αρχ.Νικόπολη 33.598,75 13.213,75 46.812,50

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 3.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € Ίδρυμα Π.@Α.Κανελλόπουλου,ψηφιακή εφαρμογή Δωδώνης 3.564,00 3.564,00

ΟΜΙΛΟΣ QUEST 10.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 € Ελληνικά πετρέλαια,μελέτη ενοποίησης Αρχ.χώρων Ερέτριας 21.040,00 21.040,00

ΓΣΕΒΕΕ 6.000,00 € 3.000,00 € 9.000,00 € Νέα Οδός,Δράσεις στις Πολιτ. Διαδρομές Ηπείρου και Στερεάς 930,00 26.834,22 27.764,22

GOOGLE 9.000,00 € 9.000,00 € Κεντρική Οδός,Δράσεις στη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας 8.189,28 8.189,28

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  Α.Ε. 5.000,00 € 5.000,00 € Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος 79.395,11 9.525,92 88.921,03

FREZYDERM  A.E. 3.720,00 € 3.720,00 € Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος 9.525,92 9.525,92

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

ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ 20.000,00 € 20.000,00 € Εξοδα προβολής & διαφήμισης 29.161,84 2.579,00 31.740,84

Μεταβιβαστικές εισροές 603.612,27 € 208.895,60 € 812.507,87 € Διαδραστικές εφαρμογές 0,00

Μεταβιβαστικές εισροές 594.612,27 € 15.831,60 € 610.443,87 € Ανάπτυξη Ιστοσελίδας 824,58 824,58

Ίδρυμα Ι. Λάτσης,για την ιστοσελίδα Πολ . Διαδρ.Στ.Ελλάδας 9.000,00 € 3.000,00 € 12.000,00 € Προβολή Διαζώματος 1.754,42 1.754,42

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

Αεροπορία Αιγαίου, Μάρκετινκ Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου 6.000,00 € 6.000,00 € 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 390.144,39 59.740,22 449.884,61

Ίδρυμα Π.@Α.Κανελλόπουλου,ψηφιακή εφαρμογή Δωδώνης 3.564,00 € 3.564,00 € Γενικές Συνελεύσεις εως και 2018 390.144,39 390.144,39

ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ,Μάρκετινκ Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου 12.000,00 € 12.000,00 € ΙA΄Γεν.Συνέλευση στο Λαύριο 0,00

Ίδρυμα Ι. Λάτσης,για το D.M.O.Πολιτ/κής Διαδρομής Ηπείρου 15.000,00 € 15.000,00 € ΙΒ΄Γεν.Συνέλευση στη Νάξο 59.740,22

Ίδρυμα Π.@Α. Κανελλόπουλου,Συνάντηση Διεθνούς Δικτύου 9.900,00 € 9.900,00 € Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις 265.514,29 13.224,55 278.738,84

Ίδρυμα Π.@Α. Κανελλόπουλου, χώρος υποδοχής Νικόπολης 20.000,00 € 20.000,00 € Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις 153.472,17 153.472,17

Νέα Οδός,Δράσεις για τις Πολιτ. Διαδρομές Ηπείρου,Στερεάς 37.200,00 € 37.200,00 € 1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών 25.146,48 3.272,05 28.418,53

Ελληνικά Πετρέλαια,μελέτη ενοποίησης Αρχ.χώρων Ερέτριας 31.000,00 € 31.000,00 € 2.Εκδόσεις Διαζώματος 74.131,74 1.944,70 76.076,44

Διάφορα έσοδα 6.270,38 € 2,32 € 6.272,70 € 3.Προσομοίωση Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου 11.210,90 11.210,90

Τόκοι καταθέσεων 2,32 € 2,32 € 4.Μεταφράσεις κειμένων 593,00 139,80 732,80

0,00 € 5.Λογότυπο Δήμου Ηρακλείου 7.000,00 7.000,00

Επιστροφές διαθεσίμων 25.102,76 € 476,09 € 25.578,85 € 6.Εικονογράφηση Αρχαιολογικής Ιστορίας Επιδαύρου 960,00 868,00 1.828,00

476,09 € 476,09 € 0,00

0,00 € 0,00

Σύνολο Εσόδων 2.633.671,14 € 507.778,01 € 3.141.449,15 € 0,00

Χρηματικά Διαθέσιμα Υπόλοιπο 421,08 € 0,00

Ταμείο στο Διάζωμα 421,08 € 0,00

Λογαριασμοί Καταθέσεων 0,00 € 75.762,34 € 0,00

Τράπεζα ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ 0,00

ΑLPHA BANK               11.557,00 € 11.557,00 € Λοιπές Εκδηλώσεις 119.345,55 38.545,06 157.890,61

Eurobank Ergasias         25.953,25 € 25.953,25 € Εκδηλώσεις 119.345,55 119.345,55

Εθνική Τράπεζα              12.492,74 € 12.492,74 € Έκτη συνάντηση του Διαζώματος με τα Eταιρικά του Μέλη 35.510,26 35.510,26

Τράπεζα Αττικής           8.329,88 € 8.329,88 € Πέμτη συνάντηση Άνω Διαζώματος 3.034,80 3.034,80

Τράπεζα Πειραιώς          17.006,74 € 17.006,74 € Διάφορα Έξοδα 5.785,01 608,48 6.393,49

ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ EUROBANK 100,58 € 100,58 € Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα 608,48 608,48

PAY PAL 322,15 € 322,15 € Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  76.183,42 € Σύνολο Εξόδων 2.588.043,27 477.222,46 3.065.265,73

To μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2018 ανέρχεται στο ποσό των  ευρώ . 45.627,87 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΌ 01/09/2008 ΕΩΣ 30/11/2019



Εσοδα  ΧΡ 2008-18 ΧΡΗΣΗ 2019 30/11/2019 Έξοδα ΧΡ 2008-18 ΧΡΗΣΗ 2019 30/11/2019

Τακτικές Εισφορές Μελών 403.616,64 € 41.415,00 € 445.031,64 € Έξοδα Ίδρυσης 139,02 0,00 139,02

Εισφορές Τακτικών Μελών 403.616,64 € 41.415,00 € 445.031,64 € Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης 139,02 139,02

0,00 €

Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ 56.447,93 € 2.255,00 € 58.702,93 €

Δωρεές Μελών-Φίλων 56.447,93 € 2.255,00 € 58.702,93 €

Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα Πάγια 16.375,19 690,00 17.065,19

0,00 € Η/Υ και Εξοπλισμός 15.747,19 15.747,19

0,00 € Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων 628,00 690,00 1.318,00

0,00 € Έξοδα μίσθωσης ακινήτων 84.148,25 6.763,13 90.911,38

0,00 € Μίσθωση ακινήτων (έδρα )

0,00 € Ενοίκια 74.972,20 6.300,00 81.272,20

Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή  Εταιρικών Μελών-Χορηγίες 1.538.621,16 € 254.734,00 € 1.793.355,16 € Κοινόχρηστα 7.675,05 463,13 8.138,18

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 294.122,95 € 294.122,95 € Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ) 1.501,00 1.501,00

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 102.150,00 € 0,00 € 102.150,00 €

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 55.940,21 € 0,00 € 55.940,21 € 'Εξοδα λειτουργίας 225.898,15 22.940,26 248.838,41

ELPEN A.E ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 91.500,00 € 10.000,00 € 101.500,00 € Εξοδα λειτουργίας 

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ  Α.Ε. 24.800,00 € 12.400,00 € 37.200,00 € Δ.Ε.Η 17.254,00 1.301,00 18.555,00

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 64.800,00 € 12.400,00 € 77.200,00 € Ο.Τ.Ε 27.184,52 2.195,00 29.379,52

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ 60.000,00 € 10.000,00 € 70.000,00 € COSMOTE 4.996,41 463,60 5.460,01

ΤΕΜΕS-COSTA NAVARINO  Α.Ε. 55.000,00 € 5.000,00 € 60.000,00 € Ε.Υ.Δ.Α.Π 539,00 45,00 584,00

FOURLIS A.E 45.000,00 € 5.000,00 € 50.000,00 € Επισκευές Συντήρησεις 4.326,08 765,00 5.091,08

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 36.080,00 € 6.200,00 € 42.280,00 € ΄Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας 14.352,93 1.418,42 15.771,35

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 45.000,00 € 45.000,00 € Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά 25.106,42 2.400,61 27.507,03

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ  Α.Ε. 24.750,00 € 6.200,00 € 30.950,00 € Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες 19.846,94 4.768,35 24.615,29

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 43.340,00 € 6.200,00 € 49.540,00 € Ταχυδρομικά -Μεταφορικά 23.339,78 1.550,11 24.889,89

ΚΟΣΜΟΤΕ 70.800,00 € 18.600,00 € 89.400,00 € Διάφορα Εξοδα λειτουργίας 12.778,46 137,70 12.916,16

ΒΙΚΟΣ Α.Ε 30.000,00 € 5.000,00 € 35.000,00 € Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή 4.275,47 142,60 4.418,07

ZARA  Α.Ε. 30.000,00 € 5.000,00 € 35.000,00 € Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη 58.183,43 5.671,10 63.854,53

ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε. 34.000,00 € 5.000,00 € 39.000,00 € Συνδρομές σε συλλόγους 11.284,95 0,00 11.284,95

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  Α.Ε. 39.000,00 € 5.000,00 € 44.000,00 € Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές 2.429,76 2.081,77 4.511,53

ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 24.400,00 € 3.000,00 € 27.400,00 € 0,00 0,00

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ  Α.Ε. 12.000,00 € 2.500,00 € 14.500,00 € 0,00 0,00

INTERAMERICAN  Α.Ε. 18.000,00 € 3.000,00 € 21.000,00 €  Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων 727.244,79 100.414,24 827.659,03

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 34.840,00 € 5.000,00 € 39.840,00 € Κόστος μισθοδοσίας 546.714,61 63.988,61 610.703,22

ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ 50.000,00 € 50.000,00 € Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ) 180.530,18 36.425,63 216.955,81

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ 20.000,00 € 10.000,00 € 30.000,00 € 0,00 0,00

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ 25.000,00 € 5.000,00 € 30.000,00 €  Φ.Π.Α. 22.183,93 29.301,06 51.484,99

Σ.Ε.Β. 15.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 € Φ.Π.Α. 29.301,06 29.301,06

ΣΑΝΗ Α.Ε. 9.000,00 € 3.000,00 € 12.000,00 € 0,00

APIVITA ΑΕΒΕ 9.000,00 € 9.000,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων 88.380,00 8.300,00 96.680,00

ΣΕΤΕ 9.000,00 € 3.000,00 € 12.000,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων 88.380,00 8.300,00 96.680,00

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ  Α.Ε. 8.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 €

ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ 12.400,00 € 24.800,00 € 37.200,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 534.327,75 184.590,54 718.918,29

ΗΠΕΙΡΟΣ  ΑΕΒΕ 9.766,00 € 3.038,00 € 12.804,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 464.615,00 42.753,35 507.368,35

ΟΠΤΙΜΑ ΑΕΒΕ 9.766,00 € 3.038,00 € 12.804,00 € Εθνική Τράπεζα,Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού 3.720,00 14.880,00 18.600,00

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ 9.766,00 € 3.038,00 € 12.804,00 € Ίδρυμα Μποδοσάκη,μελέτες Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας 11.160,00 11.160,00

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 12.000,00 € 3.000,00 € 15.000,00 € Μυτιληναίος Α.Ε. Τόπος Συμβουλευτική,Διαδρομή Στ.Ελλάδας 10.464,00 4.535,94 14.999,94

ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. 12.400,00 € 12.400,00 € 24.800,00 € Ίδρυμα Ι.Λάτσης για το D.M.O. της Πολιτ/κής Διαδρομής Ηπείρου 9.420,00 9.420,00

ΕΛΑΙΣ Α.Ε. 18.000,00 € 18.000,00 € ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ,Μάρκετινκ Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου 12.000,00 12.000,00

EUROBANK  ERGASIAS 11.200,00 € 11.200,00 € Αεροπορία Αιγαίου,Πολιτιστική Διαδρομή Νάξου 6.000,00 6.000,00

Mc CAIN HELLAS 17.600,00 € 17.600,00 € Ιδρυμα Ι.Λάτσης,Ιστοσελίδα Πολ.Διαδρομής Στερεάς Ελλάδας 9.000,00 3.000,00 12.000,00

ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6.000,00 € 3.000,00 € 9.000,00 € ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ,Μελέτη προσβασιμότητας Αρχ.Χώρων Θήρας 12.000,00 8.000,00 20.000,00

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ  Α.Ε. 11.200,00 € 6.200,00 € 17.400,00 € Ιδρυμα Π.@Α.Κανελλόπουλου,Πολ.ΔιαδρΗπείρου-Αρχ.Νικόπολη 33.598,75 13.213,75 46.812,50

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 3.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € Ίδρυμα Π.@Α.Κανελλόπουλου,ψηφιακή εφαρμογή Δωδώνης 3.564,00 3.564,00

ΟΜΙΛΟΣ QUEST 10.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 € Ελληνικά πετρέλαια,μελέτη ενοποίησης Αρχ.χώρων Ερέτριας 21.040,00 21.040,00

ΓΣΕΒΕΕ 6.000,00 € 3.000,00 € 9.000,00 € Νέα Οδός,Δράσεις στις Πολιτ. Διαδρομές Ηπείρου και Στερεάς 930,00 26.834,22 27.764,22

GOOGLE 9.000,00 € 9.000,00 € Κεντρική Οδός,Δράσεις στη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας 8.189,28 8.189,28

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  Α.Ε. 5.000,00 € 5.000,00 € Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος 79.395,11 9.525,92 88.921,03

FREZYDERM  A.E. 3.720,00 € 3.720,00 € Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος 9.525,92 9.525,92

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

ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ 20.000,00 € 20.000,00 € Εξοδα προβολής & διαφήμισης 29.161,84 2.579,00 31.740,84

Μεταβιβαστικές εισροές 603.612,27 € 208.895,60 € 812.507,87 € Διαδραστικές εφαρμογές 0,00

Μεταβιβαστικές εισροές 594.612,27 € 15.831,60 € 610.443,87 € Ανάπτυξη Ιστοσελίδας 824,58 824,58

Ίδρυμα Ι. Λάτσης,για την ιστοσελίδα Πολ . Διαδρ.Στ.Ελλάδας 9.000,00 € 3.000,00 € 12.000,00 € Προβολή Διαζώματος 1.754,42 1.754,42

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

Αεροπορία Αιγαίου, Μάρκετινκ Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου 6.000,00 € 6.000,00 € 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 390.144,39 59.740,22 449.884,61

Ίδρυμα Π.@Α.Κανελλόπουλου,ψηφιακή εφαρμογή Δωδώνης 3.564,00 € 3.564,00 € Γενικές Συνελεύσεις εως και 2018 390.144,39 390.144,39

ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ,Μάρκετινκ Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου 12.000,00 € 12.000,00 € ΙA΄Γεν.Συνέλευση στο Λαύριο 0,00

Ίδρυμα Ι. Λάτσης,για το D.M.O.Πολιτ/κής Διαδρομής Ηπείρου 15.000,00 € 15.000,00 € ΙΒ΄Γεν.Συνέλευση στη Νάξο 59.740,22

Ίδρυμα Π.@Α. Κανελλόπουλου,Συνάντηση Διεθνούς Δικτύου 9.900,00 € 9.900,00 € Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις 265.514,29 13.224,55 278.738,84

Ίδρυμα Π.@Α. Κανελλόπουλου, χώρος υποδοχής Νικόπολης 20.000,00 € 20.000,00 € Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις 153.472,17 153.472,17

Νέα Οδός,Δράσεις για τις Πολιτ. Διαδρομές Ηπείρου,Στερεάς 37.200,00 € 37.200,00 € 1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών 25.146,48 3.272,05 28.418,53

Ελληνικά Πετρέλαια,μελέτη ενοποίησης Αρχ.χώρων Ερέτριας 31.000,00 € 31.000,00 € 2.Εκδόσεις Διαζώματος 74.131,74 1.944,70 76.076,44

Διάφορα έσοδα 6.270,38 € 2,32 € 6.272,70 € 3.Προσομοίωση Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου 11.210,90 11.210,90

Τόκοι καταθέσεων 2,32 € 2,32 € 4.Μεταφράσεις κειμένων 593,00 139,80 732,80

0,00 € 5.Λογότυπο Δήμου Ηρακλείου 7.000,00 7.000,00

Επιστροφές διαθεσίμων 25.102,76 € 476,09 € 25.578,85 € 6.Εικονογράφηση Αρχαιολογικής Ιστορίας Επιδαύρου 960,00 868,00 1.828,00

476,09 € 476,09 € 0,00

0,00 € 0,00

Σύνολο Εσόδων 2.633.671,14 € 507.778,01 € 3.141.449,15 € 0,00

Χρηματικά Διαθέσιμα Υπόλοιπο 421,08 € 0,00

Ταμείο στο Διάζωμα 421,08 € 0,00

Λογαριασμοί Καταθέσεων 0,00 € 75.762,34 € 0,00

Τράπεζα ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ 0,00

ΑLPHA BANK               11.557,00 € 11.557,00 € Λοιπές Εκδηλώσεις 119.345,55 38.545,06 157.890,61

Eurobank Ergasias         25.953,25 € 25.953,25 € Εκδηλώσεις 119.345,55 119.345,55

Εθνική Τράπεζα              12.492,74 € 12.492,74 € Έκτη συνάντηση του Διαζώματος με τα Eταιρικά του Μέλη 35.510,26 35.510,26

Τράπεζα Αττικής           8.329,88 € 8.329,88 € Πέμτη συνάντηση Άνω Διαζώματος 3.034,80 3.034,80

Τράπεζα Πειραιώς          17.006,74 € 17.006,74 € Διάφορα Έξοδα 5.785,01 608,48 6.393,49

ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ EUROBANK 100,58 € 100,58 € Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα 608,48 608,48

PAY PAL 322,15 € 322,15 € Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  76.183,42 € Σύνολο Εξόδων 2.588.043,27 477.222,46 3.065.265,73

To μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2018 ανέρχεται στο ποσό των  ευρώ . 45.627,87 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΌ 01/09/2008 ΕΩΣ 30/11/2019


