ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ»
Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022
Σήμερα, Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022, έγινε μικτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»: α) μέσω περιορισμένης φυσικής παρουσίας στα γραφεία του
Σωματείου, επί της Οδού Μπουμπουλίνας 30 στην Αθήνα, β) μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των
ειδικών συνθηκών που διανύει η χώρα μας εξαιτίας του κορωνοϊού, όπως προβλέπεται και στο
άρθρο 15 του Καταστατικού του Σωματείου.
Παρόντες – συνδεδεμένοι ήσαν οι κ.κ.:
1. Σταύρος Μπένος, πρόεδρος, παρών μέσω φυσικής παρουσίας,
2. Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης,
3. Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης,
4. Παναγιώτης Νταής, παρών μέσω φυσικής παρουσίας,
5. Κωνσταντίνος Μπολέτης, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης,
6. Γιώργος Κουρουπός, μέλος, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης,
7. Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης,
8. Άρτεμις Τσολάκη, μέλος, παρούσα μέσω τηλεδιάσκεψης.
Συμμετείχαν, επίσης οι κ.κ.: Νίκος Ορφανός, αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», Χρύσα Κροκίδα, Σύμβουλος Σχεδιασμού στην
Εταιρεία Garamond Design, Χρήστος Χιώτης, γραφίστας, συνεργάτης του D-Hub του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ» και Μαρία Σοφικίτου, Διευθύντρια Σωματείου.
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
1.
Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της
Επιτροπής για το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρο Μπένο για
το παραπάνω πρόγραμμα.
Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής για την
Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου για την πρόοδο του εν λόγω Προγράμματος, αναφέροντας περίπου τα εξής:
«Το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι σήμερα,
λοιπόν, έχουν ανατεθεί όλες οι απαιτούμενες μελέτες και οι μελετητές ολοκληρώνουν τα πρώτα
παραδοτέα τους.
Αύριο, Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022, θα πραγματοποιηθεί η 4η καθιερωμένη μηνιαία συνάντηση
όλων των συντελεστών του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας στο ισόγειο του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στην εκδήλωση αυτή θα ξεκινήσω εγώ με μια γενική
παρουσίαση για το πρόγραμμα, θα συνεχίσει η κ. Ελισάβετ Πρέζα, Υπεύθυνη Χρηματοδοτικών
Προγραμμάτων, η οποία θα παρουσιάσει τα έργα – φωτοδότες του προγράμματος. Τέλος, θα
ακολουθήσει η προ-παρουσίαση του Α΄ παραδοτέου από τους μελετητές.
Οι μελέτες είναι επιχειρησιακές και έχουν συγκεκριμένη – κοινή δομή, οπότε το Α΄ παραδοτέο τους
θα πρέπει να περιέχει τα εξής πέντε κεφάλαια:
1.
2.
3.
4.
5.

Συνοπτική Παρουσίαση (Executive Summary).
Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης.
S.W.O.T. Analysis.
Πρώτη Εξειδίκευση Στρατηγικής.
Ενδεικτικό Κατάλογο Έργων, Δράσεων και Δικαιούχων.

Εν συνεχεία θα πραγματοποιηθεί η 3η Συνάντηση με τους θεσμούς και τους πολίτες της Βόρειας
Εύβοιας, η οποία θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 18-19-20 Μαρτίου 2022 στην Αγία Άννα. Εκεί
οι μελετητές θα παρουσιάσουν στους πολίτες και τους φορείς της περιοχής το Α΄ παραδοτέο των
μελετών που εκπονούν.
Μετά την παρουσίαση της Α΄ φάσης των μελετών θα ξεκινήσει και η συστηματική δημόσια
διαβούλευση, η οποία θα οδηγήσει στη συγκρότηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης της
Βόρειας Εύβοιας. Η φάση της δημόσιας διαβούλευσης, της συγκρότησης της Ο.Χ.Ε., αλλά και της
έναρξης υλοποίησης των έργων – φωτοδοτών θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του Αυγούστου 2022.
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Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, όσα έργα και δράσεις πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: α)
πολιτικής αποδοχής, β) πρότασης και αποδοχής από την τοπική κοινωνία, γ) χρονοδιαγράμματος,
δ) ωρίμανσης και χρηματοδότησης από συγκεκριμένο χρηματοδοτικό φορέα θα υλοποιούνται άμεσα.
Τα έργα - Φωτοδότες θα μας δώσουν τις πρώτες εικόνες από το μέλλον της περιοχής και η ένταξή
τους σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα θα γίνει μέσα στο 2022.
Θα ακολουθήσει το δεύτερο χρονικό ορόσημο του προγράμματος που είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2022,
οπότε και θα ολοκληρωθεί η εκπόνηση των μελετών και θα παραδοθεί η Β΄ φάση τους. Το Β΄
παραδοτέο θα περιλαμβάνει την οριστικοποίηση της κεντρικής στρατηγικής και τον τελικό κατάλογο
των έργων και των δράσεων. Από τις αρχές Σεπτέμβρη 2022 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2022
αναμένεται να εγκριθεί και η Ο.Χ.Ε. της Βόρειας Εύβοιας.
Παράλληλα σχεδιάζουμε και υλοποιούμε το πρόγραμμα δημοσιότητας και προβολής στο ευρύ κοινό
του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Ευδόκιμος
Φρέγκογλου, Συντονιστής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ετοιμάζει
ένα ενημερωτικό video για το πρόγραμμα, διάρκειας 6΄. Επίσης, έχει ξεκινήσει από το συνεργάτη
της Θερμοκοιτίδας D-HUB, κ. Φώτη Μαραγκό και η προβολή του προγράμματος στα social media.
Θα ακολουθήσουν το Μάιο και επισκέψεις δικές μου στη Βόρεια Εύβοια.
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι έχει ήδη συσσωρευτεί ένα μεγάλο πνευματικό και βιωματικό
κεφάλαιο. Το μεγάλο μας στοίχημα τώρα, πρόσθεσε, καθώς και η αναμέτρηση τόσο με τον ίδιο μας
τον εαυτό, όσο και με όλους συλλογικά, είναι να μετουσιωθεί το παραπάνω κεφάλαιο σε έργα και
δράσεις».
Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κ. Πέτρος Θέμελης
ρώτησε ποιοι φορείς θα πρέπει να εγκρίνουν τις μελέτες που εκπονούνται και ο κ. Σταύρος Μπένος
απάντησε σχετικά ότι οι μελέτες, ανάλογα με το είδος τους, θα εγκρίνονται από τα αρμόδια
θεσμικά όργανα, φέροντας ως παράδειγμα τη μελέτη για το νέο δρόμο που θα πρέπει να εγκριθεί
από το Υπουργείο Υποδομών. Επιπλέον, ο κ. Θέμελης τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό να
εγκριθούν οι μελέτες.
Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος πρόσθεσε ότι για την υλοποίηση του προγράμματος θα αξιοποιηθούν
όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα και οι διαθέσιμοι πόροι, καθώς και ότι όλα θα συγκλίνουν
προς την τελική διαμόρφωση της Ο.Χ.Ε.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την εξέλιξη του
προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.
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2.
Εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της
Επιτροπής για το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρου Μπένου
για την ανάθεση του έργου «Επιμέλεια κειμένων για την προβολή του προγράμματος
Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας» στην κα Κατερίνα Σέρβη, κειμενογράφο (Συν. 1).
Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής για την
Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι στο πλαίσιο
του προγράμματος δημοσιότητας και προβολής στο ευρύ κοινό του προγράμματος
Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας είναι απαραίτητη η ανάθεση του έργου της επιμέλειας των
σχετικών κειμένων σε εξειδικευμένο κειμενογράφο. Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε την
ανάθεση από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» του παραπάνω έργου.
«Το κόστος για την ανάθεση του έργου, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, θα ανέλθει στο ποσόν των 3.000
ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το αντικείμενό του είναι το εξής:
ΥΠΟΕΡΓΟ Α΄:
Ο ανάδοχος θα ενταχθεί στην ομάδα δημοσιότητας και προβολής του έργου Ανασυγκρότησης της
Βόρειας Εύβοιας και θα αναλάβει να εκπονήσει μικρά, συνοπτικά και κατανοητά από το ευρύ κοινό
κείμενα – φράσεις με θέμα τις φάσεις και τα έργα της ανασυγκρότησης. Στόχος είναι τα κείμενα αυτά
να μεταδώσουν στο ευρύ κοινό και την τοπική κοινωνία με τρόπο απλό και κατανοητό το έργο που
εκπονείται στο πλαίσιο της Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.
ΥΠΟΕΡΓΟ Β΄:
Eπιπλέον, ο ανάδοχος, θα αναλάβει και την επιμέλεια κειμένων, τα οποία πρωτογενώς προέρχονται
από άλλες πηγές (π.χ. παραδοτέα μελετών που έχουν ανατεθεί από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης
της Βόρειας Εύβοιας). Στόχος του υποέργου αυτού θα είναι επεξεργασία των κειμένων, η
αποδελτίωσή τους και η μετάδοση στο ευρύ κοινό με τρόπο πιο κατανοητό και εύληπτο των κύριων
σημείων των κειμένων».
Ακολούθως, ο πρόεδρος εισηγήθηκε την ανάθεση του έργου του έργου «Επιμέλεια κειμένων για
την προβολή του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας» στην κα Κατερίνα Σέρβη,
αρχαιολόγο – κειμενογράφο.
Στο σημείο αυτό το λόγο έλαβε η κα Σέρβη, η οποία εξέφρασε τη μεγάλη της χαρά και την τιμή
που νιώθει που θα συνεργαστεί και πάλι με το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για ένα τόσο σπουδαίο
πρόγραμμα.
Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου το σχέδιο της σύμβασης που
πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και της κας Σέρβη (Συν. 1).
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Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του
προέδρου για την ανάθεση του έργου «Επιμέλεια κειμένων για την προβολή του προγράμματος
Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας» στην κα Κατερίνα Σέρβη, αρχαιολόγο – κειμενογράφο.
Επίσης, ενέκριναν ομόφωνα το σχέδιο της σχετικής σύμβασης και εξουσιοδότησαν, τέλος, τον
πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο για την υπογραφή της.

3.
Έγκριση της διάθεσης του ποσού των 885,74 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων
μετακίνησης των κ.κ. Ιωάννη Ζηρίνη και Δημήτρη Καλουδιώτη στη Βόρεια Εύβοια.
Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής για την
Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση της
διάθεσης του ποσού των 885,74 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των κ.κ. Ιωάννη
Ζηρίνη και Δημήτρη Καλουδιώτη στη Βόρεια Εύβοια, όπως αυτά αποτυπώνονται παρακάτω:
ΔΙΑΜΟΝΗ

422,99

ΓΕΥΜΑΤΑ

387,34

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

75,41

ΣΥΝΟΛΟ

885,74

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, ενέκριναν ομόφωνα τη διάθεση του
ποσού των 885,74 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των κ.κ. Ιωάννη Ζηρίνη και
Δημήτρη Καλουδιώτη στη Βόρεια Εύβοια.

4.
Παρουσίαση της ιστοσελίδας “evoia-meta.gov.gr” – «Εύβοια Μετά» από τον κ. Χιώτη
Χρήστο, διαχειριστή της Εταιρείας Elegrad.
Ο κ. Χρήστος Χιώτης, γραφίστας, διαχειριστής της Εταιρείας Elegrad και συνεργάτης του D-Hub
του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» παρουσίασε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του την
ιστοσελίδα “evoia-meta.gov.gr” – «Εύβοια Μετά».
Αρχικά, ο κ. Χιώτης έδειξε πως είναι σήμερα η ιστοσελίδα “evoia-meta.gov.gr” – «Εύβοια Μετά»
και πως αυτή θα μετεξελιχθεί στο μέλλον.
Εν συνεχεία, ο κ. Χιώτης πρόβαλε τα 3 πεδία που θα μπορεί κάποιος να επισκεφθεί στη νέα
ιστοσελίδα:
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1. Παρουσίαση των έργων πρόληψης, π.χ. αντιδιαβρωτικών, αντιπλημμυρικών, καθώς και
του προγράμματος απόληψης (κοπής και απομάκρυνσης καμένων δένδρων).
2. Παρουσίαση των εργασιών που γίνονται στο δάσος, καθώς και των «τοποσήμων» του
δάσους.
3. Παρουσίαση καθοδηγητικής χάρτας και χρήσιμου υλικού για τους εθελοντές του
προγράμματος ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για τη νέα ιστοσελίδα του
προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.

5.
Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της
Επιτροπής για το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρο Μπένο για
τη συνεργασία μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και της «Επιτροπής Προοπτικών
Διαχείρισης Πυρκαγιών Τοπίου στην Ελλάδα», με στόχο την υποστήριξη του σχεδιασμού για
«καλύτερη αναδόμηση» στη Βόρεια Εύβοια, μετά την καταστροφική πυρκαγιά του
Αυγούστου 2021. Έγκριση των όρων του σχετικού συμφώνου συνεργασίας (Συν. 2).
Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής για την
Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι έχει αναπτυχθεί
συνεργασία μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και της «Επιτροπής Προοπτικών Διαχείρισης
Πυρκαγιών Τοπίου στην Ελλάδα», με στόχο την υποστήριξη του σχεδιασμού για «καλύτερη
αναδόμηση» στη Βόρεια Εύβοια.
«Η παραπάνω επιτροπή, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, απαρτίζεται από τον Καθηγητή Δρ. Johann. Georg
Goldammer του Παγκόσμιου Κέντρου Παρακολούθησης Πυρκαγιών (GFMC) ως επικεφαλής, και
τους εμπειρογνώμονες δασικών πυρκαγιών Καθηγητή Δρ. Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο, Διευθυντή
Έρευνας Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή Δρ. Γεώργιο Μαλλίνη, Δρ. Ιωάννη
Μητσόπουλο και κ. Γεώργιο Ευτυχίδη, ως μέλη.
Τα μέλη της παραπάνω επιτροπής θα συνεργαστούν με την ομάδα της Επιτροπής Ανασυγκρότησης.
καθώς και με τη μελετητική ομάδα του έργου “Master Plan για το Νέο Δάσος” και θα προσφέρουν
τις επιστημονικές τους υπηρεσίες και τις εξειδικευμένες συμβουλές τους σχετικά με τις πτυχές
διαχείρισης των πυρκαγιών. Πιο συγκεκριμένα, η παραπάνω Επιτροπή θα αναλάβει να εργαστεί και
να παρουσιάσει έως το τέλος Μαρτίου 2022 τα συμπεράσματά της για τις δύο ακόλουθες εκθέσεις:
1. Τεκμηρίωση και ανάλυση της εξέλιξης και συμπεριφοράς της πυρκαγιάς της Βόρειας
Εύβοιας του 2021.
2. Προτάσεις σχετικά με τις προτεραιότητες και τα μέτρα για την αντιπυρική περίοδο 2022 για
τη Βόρεια Εύβοια.
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Για τις ανάγκες της παραπάνω συνεργασίας η Επιτροπή Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας θα
πρέπει να υπογράψει ένα σχετικό σύμφωνο συνεργασίας.
Ωστόσο, η “Επιτροπή Προοπτικών Διαχείρισης Πυρκαγιών Τοπίου στην Ελλάδα” θα εργαστεί σε
εθελοντική βάση και επομένως δεν απαιτεί καμία αμοιβή. Το "ΔΙΑΖΩΜΑ" αναλαμβάνει να καλύψει
μόνο τα έξοδα που θα απαιτηθούν από τα μέλη της Επιτροπής για την πραγματοποίηση επιτόπιων
επισκέψεων και αυτοψιών στη Βόρεια Εύβοια και τη διοργάνωση συναντήσεων και στρογγυλών
τραπεζιών με τοπικούς φορείς.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι στην εκδήλωση του Υπουργείου Πολιτισμού είχαμε ένα ωραίο μείγμα
παρουσιάσεων για το νέο δάσος, τις οποίες έκαναν οι κ.κ.:
1. Ηλίας Αποστολίδης, μελετητής «Master Plan για το Νέο Δάσος.
2. Θέκλα Τσιτσώνη, Καθηγήτρια Α.Π.Θ., Πρόεδρος Τμ. Δασολογίας & Φυσικού
Περιβάλλοντος Εργαστήριο Δασοκομίας.
3. Γιάννης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
4. Γαβριήλ Ξανθόπουλος, μέλος της Επιτροπής Προοπτικών Διαχείρισης Πυρκαγιών Τοπίου
στην Ελλάδα».
Κλείνοντας, ο κ. Σταύρος Μπένος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου το Σύμφωνο
Συνεργασίας μεταξύ του «Διαζώματος» και της «Επιτροπής Προοπτικών Διαχείρισης Πυρκαγιών
Τοπίου στην Ελλάδα», με στόχο την υποστήριξη του σχεδιασμού για «καλύτερη αναδόμηση» στη
Βόρεια Εύβοια, μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου 2021 (Συν. 2).
Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη
συνεργασία του Διαζώματος της «Επιτροπής Προοπτικών Διαχείρισης Πυρκαγιών Τοπίου στην
Ελλάδα», ενέκριναν ομόφωνα τους όρους του σχετικού συμφώνου που θα υπογραφεί και
εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την
υπογραφή του.

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ»
6.
Παρουσίαση από την Εταιρεία GARAMOND DESIGN των Α΄ και Β΄ παραδοτέων
του έργου «Δημιουργία εικαστικής τουριστικής ταυτότητας (Destination brand) για την
περιοχή της Μάνης».
Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η
Εταιρεία GARAMOND DESIGN, σε συνέχεια της από 22 Δεκεμβρίου 2021 σύμβασης που είχε
υπογραφεί μεταξύ της Εταιρείας και του Σωματείου, ολοκλήρωσε την εκπόνηση των Α΄ και Β΄
παραδοτέων του έργου, δηλαδή των τουριστικών λογοτύπων και των εικαστικών εφαρμογών του
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έργου «Δημιουργία εικαστικής τουριστικής ταυτότητας (Destination brand) για την περιοχή της
Μάνης».
Ο κ. Μπένος υπενθύμισε στα μέλη ότι το τελευταίο διάστημα, μετά από πρόταση του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ», σχεδιάζεται στη Μάνη ένα ολιστικό πρόγραμμα Πολιτιστικού Τουρισμού, μια
πολιτιστική διαδρομή που θα εκτείνεται στα πιο εμβληματικά μνημεία της περιοχής, στους
πύργους της Μάνης. Ο κ. Μπένος πρόσθεσε μάλιστα ότι στο πλαίσιο του παραπάνω
προγράμματος έχει εκδοθεί πρόσκληση, ύψους 1.8 εκ. ευρώ, για τις ήπιες (soft) δράσεις, δηλαδή
για το marketing και τις ψηφιακές δράσεις της διαδρομής.
Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στην κα Χρύσα Κροκίδα, Σύμβουλο Σχεδιασμού στην
Εταιρεία Garamond Design, η οποία παρουσίασε τις έξι διαφορετικές προτάσεις λογοτύπων και
αντίστοιχων εικαστικών εφαρμογών που επιμελήθηκε η ομάδα της. Επίσης, η κα Κροκίδα ανέφερε
ότι για το λεκτικό τους μήνυμα (slogan) εμπνεύστηκαν από το ποίημα του ποιητή, Γιάννη Ρίτσου
«Μάνη: Λουλούδι από πέτρα».
Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος επισήμανε ότι για την παραλαβή των παραδοτέων του παραπάνω
έργου έχει συσταθεί τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από την κα Μπέττυ Χατζηνικολάου,
νομικό, εμπειρογνώμονα σε θέματα Τουρισμού, τακτικό μέλος του Διαζώματος, ως πρόεδρο της
επιτροπής, την κα Μαρία Θεοδωρακέα, τακτικό μέλος του Διαζώματος, αντιπρόεδρο του
Σωματείου για τη Φύση και τον Πολιτισμό, nARTura, ως μέλος της επιτροπής, καθώς και από
έναν εκπρόσωπο του Δήμου Δυτικής Μάνης, ως μέλος της επιτροπής, καθώς και ότι από τις
παραπάνω προτάσεις θα επιλεγεί τελικά μια από το Δήμο Δυτικής Μάνης.
Ακολούθως, το λόγο έλαβε ο κ. Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ο
οποίος πρότεινε στα αγγλικά το slogan της διαδρομής να μεταφραστεί ως “A flower of Stone”.
Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το Α΄
παραδοτέο του έργου «Δημιουργία εικαστικής τουριστικής ταυτότητας (Destination brand) για την
περιοχή της Μάνης» και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο να προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για την παραλαβή της μελέτης και την προσφορά της ως δωρεά στο Δήμο
Δυτικής Μάνης.
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7.
Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την αλλαγή
ημερομηνίας διεξαγωγής της ΙΕ΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου (30/09 έως 2/10).
Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι είναι
απαραίτητη η αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής της ΙΕ΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου
και η μεταφορά της κατά μια εβδομάδα, δηλαδή στο τριήμερο Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022
έως και Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022. «Το κύριο μέρος των εργασιών, πρόσθεσε ο πρόεδρος, θα
πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, ενώ οι παράπλευρες εκδηλώσεις θα
πραγματοποιηθούν στην Αρχαία Μεσσήνη».
«Η αλλαγή αυτή, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, είναι αναγκαία, καθώς την προκαθορισμένη ημερομηνία,
ήτοι 23-25 Σεπτεμβρίου 2022, υπάρχει άλλη προγραμματισμένη εκδήλωση στο Μέγαρο Χορού
Καλαμάτας». Συνεπώς, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε την αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της ΙΕ΄
Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου για το τριήμερο Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου έως και Κυριακή
2 Οκτωβρίου 2022.
Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του
προέδρου για την αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της ΙΕ΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου
για το τριήμερο Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 έως και Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022 στο
Μέγαρο Χορού Καλαμάτας και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για τη διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης.

8.
Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας ZARA ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ύψους 124.000 ευρώ, ως
χορηγία για την ανάθεση των μελετών των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων της Βόρειας
Εύβοιας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.
Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η
Εταιρεία ZARA ΕΛΛΑΣ Α.Ε., εταιρικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», διέθεσε προς το
Σωματείο χορηγία, ύψους 124.000 ευρώ, για την ανάθεση των μελετών των ειδικών πολεοδομικών
σχεδίων στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας ZARA ΕΛΛΑΣ
Α.Ε., ύψους 124.000 ευρώ, για την ανάθεση των μελετών των ειδικών πολεοδομικών σχεδίων στο
πλαίσιο του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία ZARA ΕΛΛΑΣ Α.Ε., για τη συμβολή
της στην ενίσχυση του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας και
εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της
παραπάνω χορηγίας.
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9.
Αποδοχή της χορηγίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη, ύψους 50.000 ευρώ, ως χορηγία
για την ανάθεση των μελετών των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων της Βόρειας Εύβοιας,
στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.
Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το Ίδρυμα
Μποδοσάκη, εταιρικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», διέθεσε προς το Σωματείο χορηγία,
ύψους 50.000 ευρώ, για την ανάθεση των μελετών των ειδικών πολεοδομικών σχεδίων στο
πλαίσιο του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη,
ύψους 50.000 ευρώ, για την ανάθεση των μελετών των ειδικών πολεοδομικών σχεδίων στο
πλαίσιο του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το Ίδρυμα Μποδοσάκη για τη συμβολή του στην
ενίσχυση του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας και εξουσιοδότησαν τον
πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας.

10.
Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας INTERAMERICAN ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ύψους
18.600 ευρώ, ως χορηγία για την ανάθεση της μελέτης Πολιτισμού, στο πλαίσιο του
Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.
Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η
Εταιρεία INTERAMERICAN ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, εταιρικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»,
διέθεσε προς το Σωματείο χορηγία, ύψους 18.600 ευρώ, για την ανάθεση της μελέτης Πολιτισμού,
στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας
INTERAMERICAN ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ύψους 18.600 ευρώ, για την ανάθεση της μελέτης
Πολιτισμού, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία INTERAMERICAN
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ για τη συμβολή της στην ενίσχυση του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της
Βόρειας Εύβοιας και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας.

11.
Αποδοχή του Φ.Π.Α. της χορηγίας της Εταιρείας ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε., ύψους 720
ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2021.
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Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η
Εταιρεία ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε., εταιρικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε το
ΦΠΑ της ετήσια συνδρομής της προς το Σωματείο για το έτος 2021, ύψους 720 ευρώ.
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας του Φ.Π.Α., ύψους 720 ευρώ,
της Εταιρείας ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε., της ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος
2021.
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 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 παραπάνω χορηγίας.

12.
Έγκριση του Οικονομικού και Διαχειριστικού Απολογισμού του Μη Κερδοσκοπικού
Σωματείου έως και 31 Ιανουαρίου 2022 (Συν. 3).
Ο ταμίας, κ. Παναγιώτης Νταής εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση του Οικονομικού και
Διαχειριστικού Απολογισμού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έως και 31 Ιανουαρίου 2022 (Συν. 3).
Τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τον Οικονομικό και Διαχειριστικό Απολογισμό του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έως και 31 Ιανουαρίου 2022.

Αποδοχή Νέου Μέλους.

13.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση
αίτησης του παρακάτω φυσικού προσώπου για την εγγραφή του στο «ΔΙΑΖΩΜΑ»:


Όλγα Γιαννοπούλου, φοιτήτρια, ως αρωγό μέλος.

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

14.
Αποχαιρετισμός στον Παντελή Παντελιάδη, εταιρικό μέλος του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ» που έφυγε από τη ζωή (Συν. 4).
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» αποχαιρέτισαν το Παντελή
Παντελιάδη, Ιδρυτή των Εταιρειών και Εταιρικών Μελών του Σωματείου “OPTIMA A.E”,
“METRO” και «ΉΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕΕ» που έφυγε από τη ζωή, με τα παρακάτω λόγια:
11

«Ο Παντελής Παντελιάδης, Ιδρυτής των εταιρειών “OPTIMA A.E”, “METRO” και “ΉΠΕΙΡΟΣ
ΑΕΒΕΕ”, οι οποίες είναι και Εταιρικά Μέλη του Σωματείου, έφυγε από τη ζωή αφήνοντας ένα
μεγάλο κενό τόσο στην αγαπημένη του οικογένεια, όσο και στην οικογένεια του Σωματείου
“ΔΙΑΖΩΜΑ”.
Ο Παντελής Παντελιάδης, μαζί με τη σύζυγό του Ουρανία Παντελιάδη, το 1974 ίδρυσε την
εισαγωγική και βιομηχανική επιχείρηση ΟΠΤΙΜΑ, η οποία είναι ευρύτερα γνωστή για τα τυροκομικά
προϊόντα Ήπειρος. Εν συνεχεία, το 1976 ίδρυσε τον όμιλο ΜETRO ΑΕΒΕ, που περιλαμβάνει σήμερα
τα σούπερ μάρκετ My Market και τα METRO Cash and Carry.
Ο Παντελής Παντελιάδης ήταν από τις πιο εμβληματικές μορφές του οργανωμένου λιανεμπορίου
τροφίμων και από τους πρώτους που έβαλαν τα θεμέλια για την ανάπτυξη του κλάδου των σούπερ
μάρκετ στην Ελλάδα.
Παράλληλα στήριζε ενεργά τον πολιτισμό και το όραμα το Σωματείου για την ανάδειξη των
μνημείων μας, ως ένα ολοκληρωμένο προϊόν πολιτιστικού τουρισμού, άμεσα συνυφασμένου με τον
πρωτογενή τομέα, την οικονομία και την κοινωνία.
Επίσης, οι εταιρείες του έχουν έντονη εθελοντική δράση, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης. Κάποιες από τις δράσεις τους που έχουν ως επίκεντρο την τοπική κοινωνία και στοχεύουν
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών είναι: “Χιλιόμετρα Προσφοράς”, “Πάμε Μπροστά,
Δίνουμε Πίσω”, “My Ομάδα” και “Πράξεις Ευθύνης”.
Με επίκεντρο την επιχειρηματική ηθική, σήμερα, οι εταιρείες που έχτισε από την αρχή αποτελούν
μεγάλη κληρονομιά στην οικονομία της χώρας.
Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Παντελή και καλή ανάπαυση! Θα σε θυμόμαστε πάντα σαν ένα πολύτιμο
μέλος της οικογένειάς μας».

12

Άλλα θέματα που θα προταθούν.

15.


Παράταση υποβολής προτάσεων για το διεθνή διαγωνισμό για την εικαστική
τουριστική ταυτότητα (destination brand) της Πολιτιστικής Διαδρομής «Τριλογία
της Αττικής: Ελευσίνα-Αθήνα-Λαύριο».

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι, στο
πλαίσιο του Διεθνή διαγωνισμού για την εικαστική τουριστική ταυτότητα (destination brand) που
έχει προκηρύξει το Σωματείο για την Πολιτιστική Διαδρομή «Τριλογία της Αττικής: ΕλευσίναΑθήνα-Λαύριο», είναι απαραίτητη η παράταση της ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων – Α΄
παραδοτέου αφ’ ενός λόγω της σπουδαιότητας του έργου, αφ’ ετέρου λόγω του μικρού αριθμού
των προτάσεων έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής.
Επομένως, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε την παράταση παράδοσης των προτάσεων – Α΄ παραδοτέου
του διεθνούς διαγωνισμού για την εικαστική τουριστική ταυτότητα (destination brand) της
Πολιτιστικής Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής: Ελευσίνα-Αθήνα-Λαύριο» έως και την Παρασκευή
15 Απριλίου 2022.
Στο σημείο αυτό, ο κ. Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία Aegean Airlines θα διαθέσει
χορηγία, ύψους 10.000 ευρώ, για τα τρία πρώτα βραβεία του παραπάνω Διαγωνισμού.
Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του
προέδρου για την παράταση παράδοσης των προτάσεων – Α΄ παραδοτέου του διεθνούς
διαγωνισμού για την εικαστική τουριστική ταυτότητα (destination brand) της Πολιτιστικής
Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής: Ελευσίνα-Αθήνα-Λαύριο» έως και την Παρασκευή 15 Απριλίου
2022.

Επιμέλεια πρακτικών:
Μαρία Σοφικίτου
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Ο πρόεδρος

Σταύρος Μπένος

Ο γενικός γραμματέας

Βασίλης Λαμπρινουδάκης
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Επισυναπτόμενο 1ο:

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ»
ΕΡΓΟΔΌΤΗΣ : ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΕΡΒΗ

ΑΘΗΝΑ, 12 Μαρτίου 2022
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Σύμβαση για την ανάθεση του έργου:
«ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ»
Στην Αθήνα, σήμερα, 12 Μαρτίου του έτους 2022, μετά την υπ’ αριθμόν 2 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022, οι
κάτωθι υπογεγραμμένοι:


αφ’ ενός το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί της
οδού Μπουμπουλίνας, αριθμό 30, κάτοχο Α.Φ.Μ 998191496 που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ Δ΄
Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο αυτού, κο Σταύρο Μπένο, εφ’ εξής
καλούμενο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και



αφ’ ετέρου η κα Σέρβη Αικατερίνη, κάτοικος Μελισσίων, οδός Πρώτων Εποικιστών, αριθμός
12Α, με Α.Φ.Μ. 035393349, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, εφ’ εξής καλούμενο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Την Τρίτη 3 Αυγούστου 2021 ξέσπασε η καταστροφική πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια που
κατέκαψε 520.000 στρέμματα και αποσταθεροποίησε τη ζωή των ανθρώπων, την κοινωνική
συνοχή και την τοπική οικονομία.
Το σοβαρότερο, όμως, πλήγμα είναι η περιβαλλοντική καταστροφή ενός μοναδικού δάσους από
κωνοφόρα πεύκη που ήταν η έμπνευση και η τροφός των ρητινοσυλλεκτών, των μελισσοκόμων,
των κτηνοτρόφων, των υλοτόμων και όλων των οικιστών της περιοχής.
Την Κυριακή 8 Αυγούστου 2021 ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέθεσε, το σύνθετο
έργο της ανασυγκρότησης της περιοχής στον κ. Σταύρο Μπένο, πρόεδρο του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ».
Την Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021 ο Σταύρος Μπένος παρουσίασε το σχέδιό του για την
αναγέννηση της περιοχής ενώπιον του Πρωθυπουργού και των συνεργατών του. Από τότε δεν έχει
χαθεί ούτε μία ώρα.
Με όχημα τον πολιτισμό και τη μαγεία των συνεργειών άρχισε η οικοδόμηση ενός ολιστικού,
ανθρωποκεντρικού προγράμματος που αξιοποιεί το πνευματικό και επιχειρησιακό κεκτημένο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».
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Σχεδιάστηκε, δηλαδή, μία Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) που αποτελεί με τη διπλή
μετάβαση, Πράσινη και Ψηφιακή και τη δημιουργία ενός χώρου καινοτομίας από την
καθημερινότητα του πολίτη έως το επιχειρείν, τον αξιακό και επιχειρησιακό κορμό του Ε.Σ.Π.Α.
2021-2027 και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery).
Ανατέθηκαν 13 μελέτες που αναφέρονται σε όλες τις πτυχές του δημόσιου και ιδιωτικού βίου,
συγκεκριμένα η μελέτη των Υποδομών, για τα Δίκτυα Υγείας και Πρόνοιας, για το Νέο Δάσος,
για τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια των δύο Δήμων, για το Ανθρώπινο Δυναμικό, για τον
Πολιτισμό και την Παιδεία, για την Αγροδιατροφή, για τον Τουρισμό, για το Ψηφιακό Κύμα, για
την Πράσινη Ζώνη και για το Χώρο Καινοτομίας, όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα:

Όλες οι μελέτες θα συγκλίνουν και θα αποτελούν εισροές για την κεντρική μελέτη του
Στρατηγικού Σχεδιασμού (Master Plan).
Το κόστος των μελετών είναι 2 εκ. ευρώ και θα καλυφθεί εξολοκλήρου από τον κύκλο των
Εταιρικών Μελών, των Χορηγών και των Δωρητών του Διαζώματος και θα προσφερθούν δωρεάν
στο κράτος.
Επίκεντρο του Προγράμματος είναι το Νέο Δάσος. Στόχος είναι το Νέο Δάσος να πάλλεται από
ζωή, να αναγεννηθεί και να υιοθετηθεί από την τοπική κοινωνία με πρωταγωνιστές της
αναγέννησης τις δύο εμβληματικές κοινότητες των ρητινοσυλλεκτών και των μελισσοκόμων. Το
Νέο Δάσος θα αποτελέσει τον πρωταγωνιστή της διπλής μετάβασης, πράσινης και ψηφιακής και
17

θα είναι ορόσημο καινοτομίας στο κρίσιμο πεδίο της ανθεκτικότητας σε μελλοντικές απειλές.
Επιπλέον, θα κυριαρχεί η οικολογική διάσταση χωρίς να παραμελήσουμε την «οικονομία του
Δάσους» με τρόπο ευφυή και μετρημένο που θα δώσει τον τόνο και την έμπνευση σε όλους τους
θεσμικούς πυλώνες της Ανασυγκρότησης.
Καταλύτης ο Νέος Οδικός άξονας Χαλκίδας – Ιστιαίας, κεντρικό έργο υποδομής, που θα άρει την
απομόνωση της Βόρειας Εύβοιας και θα δώσει φτερά στην ανάπτυξη της περιοχής.
Ο Αναπτυξιακός Χάρτης της Βόρειας Εύβοιας συμπληρώνεται, διανθίζεται και προικίζεται με όλα
τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα που καλύπτουν όλες τις μορφές και τις περιοχές της οικονομίας,
όπως φαίνεται και στο ακόλουθο γράφημα:
•
Αιδηψός: Ιαματικός Τουρισμός Ευεξίας
•

Ιστιαία: Παράδεισος της Αγροδιατροφής και της Οικολογίας

•

Μαντούδι: Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία

•

Λίμνη – Ροβιές και Αγ. Άννα- Βασιλικά – Πευκί: Τουριστικοί Πόλοι.
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Το πρόγραμμα ανασυγκρότησης συνοδεύεται από ένα απαιτητικό, αλλά ρεαλιστικό
χρονοδιάγραμμα που έχει τρία χρονικά ορόσημα (όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα):
•
1 Μαρτίου 2022: Παράδοση Α΄ φάση μελετών.
•

1 Σεπτεμβρίου 2022: Τελική Παράδοση μελετών.

•

31 Δεκεμβρίου 2022: Έγκριση προγράμματος.

Όλο αυτό το διάστημα θα γίνεται μία συνεχής και επίμονη Δημόσια Διαβούλευση με τους φορείς
και τους πολίτες της Βόρειας Εύβοιας μέσα από την πλατφόρμα διαβούλευσης ΕΥΒΟΙΑ-ΜΕΤΑ.
Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης όσα έργα και δράσεις πληρούν τις προϋποθέσεις πολιτικής
αποδοχής της τοπικής κοινωνίας, χρονοδιαγράμματος, ωρίμανσης και χρηματοδότησης στο
συγκεκριμένο χρηματοδοτικό φορέα θα υλοποιούνται άμεσα.
Τα έργα αυτά θα μας δώσουν τις πρώτες εικόνες από το μέλλον της περιοχής και θα τα ονομάζουμε
Φωτοδότες.
Ο Στόχος είναι Διττός:
•
Ότι μπορεί να ξεκινήσει άμεσα, να ξεκινάει άμεσα.
•

Στο τέλος του 2022 να έχει εγκριθεί από τις Ευρωπαϊκές Αρχές ένα
πρόγραμμα οραματικό και εφαρμόσιμο με τις εγγυήσεις που παρέχουν οι
Ευρωπαϊκοί θεσμοί.
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Ο πιο υψιπετής, όμως, στόχος είναι να εφαρμοστεί ένα ευρύ μεταρρυθμιστικό σχέδιο αναγέννησης
της Βόρειας Εύβοιας που θα αποτελέσει το έναυσμα για να μεταδοθεί σε όλη τη χώρα.

Το σχέδιο αυτό θα έχει ως επίκεντρο:
•
Την αναβάθμιση των ΚΕΠ σε υποκαταστήματα του κράτους.
•
Τη δημιουργία και εφαρμογή περιβαλλοντικών κανόνων σε όλο τον εδαφικό χώρο
σε κεντρικό θεσμό επιτήρησης, με τα Κέντρα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΚΕΧΩΠ)
των Δήμων.
•
Την πιλοτική λειτουργία του Διαδημοτικού Αναπτυξιακού Οργανισμού που
φιλοδοξούμε να γίνει ο πρωταγωνιστής της Ανασυγκρότησης.
•
Την καλύτερη δυνατή διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων του Δάσους.
Για όλα αυτά είναι ένα το κλειδί: Η συμμετοχή βιωματικά, πνευματικά, επιστημονικά και
συναισθηματικά των ίδιων των πολιτών της πληγωμένης Βόρειας Εύβοιας.
Το 2022 είναι ένα έτος ορόσημο για το πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας,
προκειμένου να επανέλθει σταδιακά η ζωή στο Δάσος. Οι παραγωγοί, οι φορείς, οι επιχειρηματίες,
οι εργαζόμενοι, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής περιμένουν να δουν ότι έχουμε πια
περάσει στην επόμενη ημέρα. Η κοινωνία των πολιτών επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα,
τόσο μέσα από τη Δημόσια Διαβούλευση, όσο και μέσα από συγκεκριμένα πεδία δράσης που θα
προταθούν, προσδιορισμένα τόσο θεματικά όσο και χρονικά. Μόνον έτσι το Δάσος θα αρχίσει να
αποδίδει τους πρώτους καρπούς και η τοπική κοινωνία να ονειρεύεται και να ελπίζει.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας ξεκινά μια δράση για την
προβολή στο ευρύ κοινό του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας για το έτος
2022.

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην υλοποίηση του έργου: «ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Το έργο περιλαμβάνει την επιμέλεια και την παραγωγή κειμένων στο πλαίσιο του προγράμματος
προβολής του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας για το έτος 2022.
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Το πρόγραμμα προβολής θα ξεκινήσει επίσημα από τις 12 Μαρτίου 2022, μετά την παρουσίαση
του Α΄ παραδοτέου των μελετών του προγράμματος, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 11 Μαρτίου
2022 στην Αγ. Άννα Ευβοίας.

Αναλυτικότερα:
ΥΠΟΕΡΓΟ Α΄:
Ο ανάδοχος θα ενταχθεί στην ομάδα δημοσιότητας και προβολής του έργου Ανασυγκρότησης της
Βόρειας Εύβοιας και θα αναλάβει να εκπονήσει μικρά, συνοπτικά και κατανοητά από το ευρύ
κοινό κείμενα – φράσεις με θέμα τις φάσεις και τα έργα της ανασυγκρότησης. Στόχος είναι τα
κείμενα αυτά να μεταδώσουν στο ευρύ κοινό και την τοπική κοινωνία με τρόπο απλό και
κατανοητό το έργο που εκπονείται στο πλαίσιο της Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.
Η θεματολογία των κειμένων θα έχει αναφορές σε έργα υποδομών, δράσεις και εκδηλώσεις για
την ανάδειξη της βόρειας Εύβοιας και γενικότερα στην εξέλιξη των δράσεων.
Ενδεικτικά το σύνολο των λέξεων σε σύνολο όλων των κείμενων που θα παραχθούν θα
προσεγγίσει τις 15.000 λέξεις.
ΥΠΟΕΡΓΟ Β΄:
Eπιπλέον, ο ανάδοχος, θα αναλάβει και την επιμέλεια κειμένων, τα οποία πρωτογενώς
προέρχονται από άλλες πηγές (π.χ. παραδοτέα μελετών που έχουν ανατεθεί από την Επιτροπή
Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας). Στόχος του υποέργου αυτού θα είναι επεξεργασία των
κειμένων, η αποδελτίωσή τους και η μετάδοση στο ευρύ κοινό με τρόπο πιο κατανοητό και
εύληπτο των κύριων σημείων των κειμένων.

ΑΡΘΡΟ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ο χρόνος υλοποίησης του παραπάνω έργου ορίζεται στους 9 μήνες. Ως χρόνος έναρξης του έργου
θεωρείται η 12 Μαρτίου 2022 και ως χρόνος λήξης θεωρείται η 31 Δεκεμβρίου 2022.
Παράταση του χρόνου αποπεράτωσης του έργου, πέρα από τις προθεσμίες που αναγράφονται στο
άρθρο αυτό, δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του Εργοδότη, εάν κατά την εκπόνησή του
προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου,
κατά την κρίση του εργοδότη.
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ΑΡΘΡΟ 3 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση του παραπάνω έργου ορίζεται στο ποσόν των 3.000
ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η παραπάνω αμοιβή θα καταβληθεί σε δόσεις, ως ακολούθως:
● 20% με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
● 80% με την ολοκλήρωση του έργου.
Η αμοιβή δεν υπόκειται σε κρατήσεις, εκτός τυχόν παρακράτησης φόρου.

ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει το ανατιθέμενο έργο με τη δέουσα
προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες της
σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παραβάσεως των
υποχρεώσεων του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης δικαιούται να αναθέσει το έργο
σε άλλο Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 6 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ
Σε περίπτωση επελεύσεως εξαιρετικού μη προβλέψιμου και μη αποτρέψιμου γεγονότος, που
καθιστά αδύνατη την έναρξη, πρόοδο ή ολοκλήρωση του έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη
ελευθερώνονται αμοιβαίως από τις εκ της συμβάσεως απορρέουσες υποχρεώσεις τους, πλην της
καταβολής στον Ανάδοχο της αμοιβής για τις μέχρι τότε εκτελεσθείσες εργασίες της σύμβασής
του.

ΑΡΘΡΟ 7 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Όλοι οι όροι της παρούσης σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίηση ή συμπλήρωση
οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου παντός άλλου
αποδεικτικού μέσου.
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ΑΡΘΡΟ 8 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Ο Εργοδότης και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια φιλικής επίλυσης τυχόν διαφοράς,
σχετικής με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της σύμβασης, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής
πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Σε περίπτωση αποτυχίας της ανωτέρω προσπάθειας, αρμόδια για την επίλυση της
διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.
Σε πίστωση όλων των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία, αφού αναγνώσθηκε
από τους συμβαλλομένους, υπογράφεται από αυτούς σε δύο αντίτυπα, από τα οποία έλαβε από
ένα έκαστος εξ’ αυτών.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:
Για το ΔΙΑΖΩΜΑ:
Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ

Για τον Ανάδοχο:

Σταύρος Μπένος

Αικατερίνη Σέρβη
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Επισυναπτόμενο 2ο:
Συμφωνία συνεργασίας
μεταξύ του «Διαζώματος» και της
«Επιτροπής Προοπτικών Διαχείρισης Πυρκαγιών Τοπίου στην Ελλάδα»,
με στόχο την υποστήριξη του σχεδιασμού για «καλύτερη αναδόμηση» στη Βόρεια Εύβοια,
μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου 2021
Πλαίσιο:
Ημερομηνία: 11 Φεβρουαρίου 2022
Τόπος: Αθήνα, Ελλάδα
Τα μέρη:
1. Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Διάζωμα», με έδρα την Αθήνα, Μπουμπουλίνας 30,
ΑΦΜ 998191496/ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, εκπροσωπούμενο από τον πρόεδρό του κ. Σταύρο
Μπένο (εφεξής «Σωματείο»).
2. Η Ανεξάρτητη «Επιτροπή Προοπτικών Διαχείρισης Πυρκαγιών Τοπίου στην Ελλάδα»
(εφεξής «Επιτροπή»), που συστάθηκε με την Πρωθυπουργική απόφαση Υ60/2018 – ΦΕΚ
3937/Β/10-9-2019, απαρτιζόμενη από τον Καθηγητή Δρ. Johann. Georg Goldammer του
Παγκόσμιου Κέντρου Παρακολούθησης Πυρκαγιών (GFMC) ως επικεφαλής, και τους
εμπειρογνώμονες δασικών πυρκαγιών Καθηγητή Δρ. Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο,
Διευθυντή Έρευνας Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή Δρ. Γεώργιο
Μαλλίνη, Δρ. Ιωάννη Μητσόπουλο και κ. Γεώργιο Ευτυχίδη, ως μέλη.
Συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα εξής:
Άρθρο 1.
Περιγραφή αντικειμένου
Tο «Σωματείο», αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της απόλυτης συνέργειας όλων των
εμπλεκόμενων φορέων, αλλά και των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα νέα ευρωπαϊκά
χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία (όπως η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση, η Βιώσιμη
Αστική Ανάπτυξη κ.α.), διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολιστικών
και ανθρωποκεντρικών προγραμμάτων με εξειδίκευση στην προστασία και ανάδειξη των
μνημείων φύσης και πολιτισμού και τη σύνδεσή τους με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Μετά τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021 που κατέκαψαν το μεγαλύτερο μέρος των δασών
της Βόρειας Εύβοιας και την τιμητική πρόσκληση από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυριάκο
Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του «Σωματείου» Σταύρος Μπένος ορίστηκε επικεφαλής ενός
καινοτόμου σχεδίου για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας.
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Συνεπώς, το «Σωματείο», αξιοποιώντας την Πνευματική – Επιστημονική – Βιωματική και
Επιχειρησιακή του Προίκα του, υποστηρίζει το ολιστικό αυτό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στη
δημιουργία ενός σχεδίου αναγέννησης για τη Βόρεια Εύβοια, που θα της προσφέρει ένα καλύτερο
μέλλον, περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμο.
Στόχος είναι η οικοδόμηση ενός ολιστικού και ανθρωποκεντρικού προγράμματος με όχημα το
σπουδαίο εργαλείο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (Ο.Χ.Ε.), που δεσπόζει στο
Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027. Η προσπάθεια αυτή θα είναι αρμονικά ενταγμένη στο σύνολο των
πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η Ελληνική Πολιτεία και θα σεβαστεί τις δεσμεύσεις της οικείας
νομοθεσίας και τις θεσμοθετημένες ροές χρηματοδοτικών προγραμμάτων και λοιπών εργαλείων.
Άρθρο 2
Τα μέλη της «Επιτροπής» συμφωνούν με το «Σωματείο» να συνεργαστούν με την ομάδα του κ.
Μπένου και τη μελετητική ομάδα του έργου «Master Plan για το Νέο Δάσος» και να προσφέρουν
τις επιστημονικές τους υπηρεσίες και τις εξειδικευμένες συμβουλές τους σχετικά με τις πτυχές
διαχείρισης των πυρκαγιών, στην προσπάθεια προστασίας και αποκατάστασης στη Βόρεια
Εύβοια, προς υποστήριξη της αποστολής της Επιτροπής Ανασυγκρότησης.
Συγκεκριμένα, η «Επιτροπή» συμφωνεί να εργαστεί, να αναλύσει και να παρουσιάσει έως το τέλος
Μαρτίου 2022 τα συμπεράσματά της για τις δύο ακόλουθες εκθέσεις:
1. Τεκμηρίωση και ανάλυση της εξέλιξης και συμπεριφοράς της πυρκαγιάς της Βόρειας
Εύβοιας του 2021
2. Προτάσεις σχετικά με τις προτεραιότητες και τα μέτρα για την αντιπυρική περίοδο 2022
για τη Βόρεια Εύβοια.
Η «Επιτροπή» θα εργαστεί σε εθελοντική βάση και επομένως δεν απαιτεί καμία αμοιβή.
Το "Σωματείο" αναλαμβάνει να καλύψει όλα τα έξοδα που θα απαιτηθούν από τα μέλη της
Επιτροπής για την πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων και αυτοψιών στη Βόρεια Εύβοια και
τη διοργάνωση συναντήσεων και στρογγυλών τραπεζιών με τοπικούς φορείς, αφού η «Επιτροπή»
προσκομίσει στο «Σωματείο» τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αποδείξεις, τιμολόγια).
Επιπλέον, τα δύο μέρη συμφωνούν ότι η «Επιτροπή» θα συνεργαστεί με την ομάδα του κ. Μπένου
και τη μελετητική ομάδα του «Master Plan για το Νέο Δάσος», για να παρουσιάσει εντός του
τρέχοντος έτους (2022) ένα νέο μοντέλο ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης πυρκαγιών. Το
μοντέλο αυτό θα βασίζεται στις συστάσεις και τα συμπεράσματα της έκθεσης της «Επιτροπής» με
θέμα "Προοπτικές των δασικών πυρκαγιών και των πυρκαγιών τοπίου στην Ελλάδα", η οποία
παραδόθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το 2019. Το σχέδιο θα υιοθετήσει την προσέγγιση και τις
συστάσεις της έκθεσης της «Επιτροπής» στην περιφερειακή κλίμακα της νήσου Εύβοιας.
Το «Διάζωμα» θα διευκολύνει το έργο της «Επιτροπής» παρέχοντας πρόσβαση σε δεδομένα,
πληροφορίες και επαφές που έχει στη διάθεσή της η ομάδα του κ. Μπένου ή ζητώντας τα από τους
σχετικούς δημόσιους φορείς για λογαριασμό της «Επιτροπής».
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Τα αποτελέσματα των εργασιών της «Επιτροπής» θα είναι διαθέσιμα δωρεάν στο Ελληνικό
Δημόσιο και τους φορείς του μέσω του «Διαζώματος». Ωστόσο, η «Επιτροπή» θα διατηρήσει το
δικαίωμα χρήσης τους για επιστημονικούς σκοπούς όπως επιστημονικές δημοσιεύσεις.
Τα μέλη της «Επιτροπής» δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για την ολική ή μερική εφαρμογή των
συμπερασμάτων της έκθεσής τους.

Τα συμβαλλόμενα μέρη

Για το Διάζωμα

Για την Επιτροπή

Σταύρος Μπένος

Dr. Johann Georg Goldammer
Δρ. Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος
Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος
Δρ. Γεώργιος Μαλλίνης
Δρ. Ιωάννης Μητσόπουλος
Γεώργιος Ευτυχίδης
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Agreement of cooperation
between “Diazoma” and the
“Committee on Perspectives of Landscape Fire Management in Greece”
aiming to support the planning for “building back better” in Northern Evia,
following the disastrous wildfire of August 2021
Context:
Date: 7 February 2022
Place: Athens, Greece
The parties:
1. “Diazoma,” a Non-Profit Association, established in Athens, Bouboulinas 30, VAT
998191496/DOY “D”, Athens, represented by its president Mr. Stavros Benos, (hereafter
referred to as “Association”.
2. The Independent “Committee on Perspectives of Landscape Fire Management in Greece”
(hereafter referred toas “Epitropi”),established by Prime Minister decision Υ60/2018 –
ΦΕΚ 3937/Β/10-9-2019, and consisting of Professor Dr. Johann Georg Goldammer of the
Global Fire Monitoring Center (GFMC) as head, and the forest fire experts Professor Dr.
Alexander Dimitrakopoulos, Research Director Dr. Gavriil Xanthopoulos, Assistant
Professor Dr. Georgios Mallinis, Dr. Ioannis Mitsopoulos, and Mr. Georgios Eftychidis, as
members.
Have agreed and mutually accepted the following:
Article 1.
Subject description
The "Association", utilizing the results of the absolute synergy of all stakeholders, as well as the
possibilities offered by the new European funding programs and tools (such as Integrated Spatial
Investment, Sustainable Urban Development, etc.), has extensive experience in the design and
implementation of holistic and anthropocentric programs specializing in the protection and
promotion of natural and cultural monuments and their connection with sustainability and
sustainable development.
After the fires of August 2021 that burned most of the forests of Northern Evia and the honorary
invitation from the Prime Minister of Greece Mr. Kyriakos Mitsotakis, the president of the
"Association" Stavros Benos was appointed to lead an innovative plan for the reconstruction of
Northern Evia .
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Therefore, the "Association", utilizing its Spiritual - Scientific - Experiential and Business
Heritage, supports this holistic program that focuses on creating a renaissance plan for Northern
Evia, which will offer a better future, environmentally and economically sustainable.
The goal is to build a holistic and anthropocentric program using as a vehicle the great tool of
Integrated Spatial Investments (O.X.E.), which dominates the ESPA. 2021-2027. This effort will
be harmoniously integrated in all the initiatives undertaken by the Greek State and will respect the
commitments of the relevant legislation and the institutionalized flows of funding programs and
other tools.
Article 2.
The members of the “Epitropi” agree with the “Association” to cooperate with the team of Mr.
Benos and the study team of the project "Master Plan for the New Forest", and to offer their
scientific services and expert advice on aspects of fire management, in the effort for protection and
rehabilitation in North Evia, in support of the mission of the Reconstruction Committee.
Specifically, the “Epitropi” agrees to work on, analyze and present, by the end of March 2022, its
conclusions on the two following reports:
1. Documentation and analysis of the evolution and behavior of the N. Evia fire of 2021
2. Recommendations on the priorities and measures for the 2022 fire season for N. Evia.
The “Epitropi” will work on an honorary basis and therefore does not require any remuneration.
The “Association” will cover all the expenses required by the members of the Epitropi to carry out
on-site visits and autopsies in North Evia and to organize meetings and round-tables with local
stakeholders, after the “Epitropi” has provided the "Association" with the necessary supporting
documents (receipts, invoices).
Furthermore, both parties agree that the “Epitropi” will cooperate with the team of Mr. Benos and
the study team of the project "Master Plan for the New Forest", to present within this year (2022)
a new model of an integrated fire management plan. This model will be based on the
recommendations and conclusions of the “Epitropi’s” report on “Perspectives of Forest and
Landscape Fires in Greece,” delivered to the Hellenic Parliament in 2019. The plan will adopt the
approach and recommendations of the “Epitropi’s” report to the regional scale of Evia Island.
The “Association” will facilitate the work of the Epitropi by providing access to data, information,
and contacts that Mr. Benos’s team has at its disposal or by requesting them from the related public
organizations on behalf of the “Epitropi.”
The results of the work of the Epitropi will be available freely to the Greek State and its
organizations through the “Association”. However, the “Epitropi” will maintain the right to use
them for scientific purposes such as scientific publications.
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The members of the “Epitropi” resume no liability for the whole or partial implementation of the
conclusions of their report.

The agreeing parties

For DIAZOMA
Mr. Stavros Benos

For the Epitropi
Dr. Johann Georg Goldammer
Dr. Alexander Dimitrakopoulos
Dr. Gavriil Xanthopoulos
Dr. Georgios Mallinis
Dr. Ioannis Mitsopoulos
Mr. Georgios Eftychidis
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Επισυναπτόμενο 3ο: Οικονομικά

30

Εσοδα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΌ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/01/2022
ΧΡ 2008-21
ΧΡΗΣΗ 2022
31/1/2022 Έξοδα

ΧΡ 2008-21

Τακτικές Εισφορές Μελών

519.181,64 €

500,00 €

519.681,64 € Έξοδα Ίδρυσης

139,02

Εισφορές Τακτικών Μελών

519.181,64 €

500,00 €

519.681,64 € Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης

139,02

Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ

62.566,93 €

0,00 €

Δωρεές Μελών-Φίλων

62.566,93 €

Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες

62.566,93 € Πάγια

22.155,34

62.566,93 € Η/Υ και Εξοπλισμός

20.643,90

Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων
0,00 € Έξοδα μίσθωσης ακινήτων
2.254.376,31 €

720,00 €

479.716,31 €

479.716,31 € Ενοίκια

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ

102.150,00 €

102.150,00 € Κοινόχρηστα ,Εγγυήσεις (Ενοικίων ,ΔΕΔΗΕ)

ΚΟΣΜΟΤΕ

126.600,00 €

126.600,00 € 'Εξοδα λειτουργίας

ELPEN A.E ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

121.500,00 €

121.500,00 € Εξοδα λειτουργίας

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ

31/1/2022

0,00

139,02

0,00

22.155,34

139,02
20.643,90
600,00

1.511,44
108.499,63

2.255.096,31 € Μίσθωση ακινήτων (έδρα )

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.

1.511,44
107.899,63

ΧΡΗΣΗ 2022

600,00

96.872,20

312.445,20

96.272,20

1.481,58

313.926,78

11.627,43

11.627,43

62.000,00 €

62.000,00 € Δ.Ε.Η

21.917,00

233,00

22.150,00

102.000,00 €

102.000,00 € Ο.Τ.Ε

32.788,52

291,00

33.079,52

6.476,23

42,33

6.518,56

70,68

46.593,59
17.661,39

30.722,33

18,49

30.740,82

31.329,74

174,84

31.504,58

28.661,49

297,61

28.959,10

353,63

71.841,97

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ

94.800,00 €

94.800,00 € COSMOTE

ΤΕΜΕS-COSTA NAVARINO Α.Ε.

70.000,00 €

70.000,00 € Ε.Υ.Δ.Α.Π

FOURLIS A.E
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

60.000,00 €
48.480,00 €

60.000,00 € Επισκευές Συντήρησεις-Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα
48.480,00 € ΄Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας

46.522,91
17.661,39

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.

15.000,00 €

15.000,00 € Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

43.350,00 €

43.350,00 € Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

61.940,00 €

61.940,00 € Ταχυδρομικά -Μεταφορικά

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

60.800,00 €

60.800,00 € Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές

ΒΙΚΟΣ Α.Ε

45.000,00 €

45.000,00 € Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή

ZARA Α.Ε.

45.000,00 €

45.000,00 € Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη

71.488,34

ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

49.000,00 €

49.000,00 € Συνδρομές σε συλλόγους

12.284,95

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

54.000,00 €

54.000,00 €

ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

33.400,00 €

33.400,00 € Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων

999.967,56

8.686,29

1.008.653,85

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

40.000,00 €

40.000,00 € Κόστος μισθοδοσίας

732.603,75

6.546,90

739.150,65

INTERAMERICAN Α.Ε.

27.000,00 €

27.000,00 € Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)

267.363,81

2.139,39

269.503,20

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

49.840,00 €

49.840,00 € Φ.Π.Α.

117.599,92

28.301,98

145.901,90

ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ

65.000,00 €

65.000,00 € Φ.Π.Α.

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ

50.000,00 €

50.000,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων

101.180,00

ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΒΑΛ Α.Ε.

37.800,00 €

37.800,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε Κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων

101.180,00

Σ.Ε.Β.

30.000,00 €

30.000,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές

1.246.507,27

ΣΑΝΗ Α.Ε.

18.000,00 €

18.000,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές

769.723,84

769.723,84

APIVITA ΑΕΒΕ

18.000,00 €

18.000,00 € Εθνική Τράπεζα,Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού

43.400,00

43.400,00

ΣΕΤΕ

15.000,00 €

15.000,00 € Ελληνικά πετρέλαια,ενοποίηση Αρχ.Χώρου Ερέτριας

11.160,00

11.160,00

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε.

26.600,00 €

9.654,89

9.654,89

ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ

49.600,00 €

49.600,00 € Unisystems A.E.,χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας

12.400,00

12.400,00

ΟΜΙΛΟΣ QUEST

25.000,00 €

25.000,00 € Εθνική Τράπεζα,χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας

24.800,00

24.800,00

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK

26.200,00 €

26.200,00 € Κεντρική Οδός,Δράσεις στη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας

16.508,44

16.508,44

ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

18.600,00 €

18.600,00 € Ίδρυμα ι.Λάτσης για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας

60.000,00

60.000,00

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ A.E.

21.000,00 €

21.000,00 € Ίδρυμα Π@Α Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης

21.017,99

21.017,99

ΓΣΕΒΕΕ

15.000,00 €

15.000,00 € Τσιμέντα Τιτάν Α.Ε.,για το Πρόγραμμα 'Η Τριλογία της Αττικής'

12.400,00

12.400,00

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.

14.000,00 €

14.000,00 € Αεροπορία Αιγαίου,Marketing Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου

14.000,00

14.000,00

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ADVANCED KOSMESIS IKE
SYMBEEOSIS AE

720,00 €

6.000,00 €

Μεταβιβαστικές εισροές

1.678.536,58 €

Μεταβιβαστικές εισροές

921.870,59 €

27.320,00 € Νέα Οδός,Ψηφιακές εφαρμογές Τριλογίας της Αττικής

15.000,00 € Νέα Οδός,μελέτη ''Φύση &Πολιτισμός''

9.000,00 €

9.000,00 € Αθηναική Ζυθοποιία,μελέτες Ειδικών Πολ/κών Σχεδίων Β.Εύβοιας

192.600,00 €

53.320,00
12.400,00

28.000,00
5.580,00

81.665,99 €

12.400,00 €

12.400,00 €

60.000,00 €

60.000,00 €

Νέα Οδός,Έξοδα Εταιρικών Μελών,Μελέτη Φύση&Πολιτισμός

37.200,00 €

37.200,00 €

Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,Κάλυψη εξόδων Γεν.Συνέλευσης

40.000,00 €

40.000,00 €

Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.,Μάρκετινκ Πολ.Διαδρομής Νάξου

14.000,00 €

14.000,00 €

Αιγέας ΑΜΚΕ,Μελέτη Marketing Τριλογίας Αττικής

10.000,00 €

10.000,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

ΕΛΠΕΝ Α.Ε.,μελέτη για τα Ειδικά Πολ/μικά Σχέδια Β.Εύβοιας

50.000,00 €

50.000,00 € Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος

Ελβάλ Χαλκόρ Α.Ε.,μελέτη για το Νέο Δάσος Β.Εύβοιας

43.400,00 €

43.400,00 € Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος

Ελβάλ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.,μελέτη για Τα Έργα Φωτοδότες Β.Εύβοιας

18.600,00 €

18.600,00 € Εξοδα προβολής & διαφήμισης

4.960,00
289,65

30.531,74

90.738,22

0,00

90.738,22

33.851,04

611,78

34.462,82

370,00

370,00

0,00

24.800,00 € Διαδραστικές εφαρμογές

0,00

124.000,00 € Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,μελέτες αγροδιατροφής Β.Εύβοιας

36.000,00 €

36.000,00 € Προβολή Διαζώματος

ΟΤΕ, Έξοδα μετακινήσεων ,ημερίδων για Βόρεια Εύβοια

40.000,00 €

40.000,00 € ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

476.872,48

Κληρονομιά από Αικατερίνη Κάρβελη

15.000,00 €

15.000,00 € Γενικές Συνελεύσεις εως και 2020

476.872,48

124.000,00 €

0,00 €
193.820,00 €

Χρηματικά Διαθέσιμα

Υπόλοιπο

Ταμείο στο Διάζωμα
Λογαριασμοί Καταθέσεων
Τράπεζα
ΑLPHA BANK

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

0,00 €
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ

134.952,60 €

347.199,39

Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις

200.833,31

1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών

29.418,53

2.Εκδόσεις Διαζώματος

79.145,44

3.Μεταφράσεις κειμένων

6.520,00

6.278,11 € 5.Μελέτη ΟΧΕ Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας
0,00 € 6.Μισθοδοσία Θερμοκοιτίδας Διαζώματος
25.903,38 € 7.Master Plan Τριλογίας Αττικής

29.418,53
79.145,44
253,92

11.000,00

6.773,92
500,01
11.000,00

5.746,70

24.588,81
1.440,00

0,00
0,00

648.146,44 €
134.952,60 € Λοιπές Εκδηλώσεις
26.131,35 € Εκδηλώσεις

70.683,34 €

70.683,34 € Έβδομη συνάντηση του Διαζώματος με τα Eταιρικά του Μέλη

12.338,44 €

12.338,44 € Έκτη συνάντηση Άνω Διαζώματος

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
To μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2021 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .

200.833,31

500,01
18.842,11
1.440,00

353.700,02

404,86 €

26.131,35 €

285,85 €

6.500,63

0,00
0,00

Τράπεζα Αττικής

403.754,86 €

476.872,48

404,86 €

Εθνική Τράπεζα

PAY PAL

476.872,48

4.740.662,95 €

Eurobank Ergasias

Τράπεζα Πειραιώς

241,78

0,00

0,00

Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις

0,00 € 4.Ψηφιακές εφαρμογές Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης

25.903,38 €

241,78

ΙΔ΄Γεν.Συνέλευση Διαδυκτικά

50.000,00 €

4.546.842,95 €

4.960,00

30.242,09

124.000,00 €

Σύνολο Εσόδων

22.320,00

50.344,00

81.665,99 €

0,00 €

53.320,00
9.920,00

5.580,00

Ίδρυνα Ι.Λάτσης,για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας

6.278,11 €

1.256.716,92

28.000,00

Unisystems A.E. για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας

Τόκοι καταθέσεων
Επιστροφές διαθεσίμων

10.209,65

0,00 € Ελβάλ Χαλκόρ Α.Ε.μελέτη για το Νέο Δάσος Β.Εύβοιας
1.871.136,58 € Ελβάλ Χαλκόρ Α.Ε.μελέτη για Τα Έργα Φωτοδότες Β.Εύβοιας

Ίδρυμα j m Kaplan,Πρόγραμμα ΄΄Τριλογία της Αττικής΄΄

Διάφορα έσοδα

101.180,00

36.020,02

18.600,00 € ΙΚΕΑ House Market,μελέτη για το Νέο Δάσος Βόρειας Εύβοιας

Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ειδικά Πολ/κά Σχέδια Β.Εύβοιας

101.180,00

30.576,00

49.600,00 € Ο.Τ.Ε.,Έξοδα μετακινήσεων,ημερίδων για Βόρεια Εύβοια

Ζάρρα Ελλάς,μελέτες Ειδικών Πολ/κών Σχεδίων Β.Εύβοιας

28.301,98

0,00

50.344,00

18.600,00 €

Αθναική Ζυθοποιία,μελέτες Ειδ.Πολ.Σχεδίων Β.Εύβοιας

28.301,98

0,00 € ΕΛΠΕΝ Α.Ε.μελέτη για τα Ειδικά Πολ/μικά Σχέδια Β.Εύβοιας

921.870,59 € Ιντεραμέρικαν Α.Ε.,μελέτη για το Πολιτισμό Β.Εύβοιας

18.600,00 €

6.591,05
12.284,95

36.020,02

49.600,00 €

6.200,00 €

5.352,25

6.591,05

30.576,00

Κεντρική Οδός,Δράσεις για τη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας

Ιντεραμέρικαν Α.Ε.,μελέτη για το Πολιτισμό Β.Εύβοιας

5.352,25

0,00 € Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,μελέτες αγροδιατροφής Β.Εύβοιας

ΕθνικήΤράπεζα,χορηγία για τη κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας

IKEA House Market,μελέτη για το Νέο Δάσος Β.Εύβοιας

649,00

0,00

6.000,00 € Ιδρυμα J M Kaplan,Πρόγραμμα ''Τριλογία της Αττικής''

15.000,00 €

649,00

403.754,86 € Διάφορα Έξοδα

0,00
0,00
171.282,81
171.282,81

171.282,81
171.282,81
0,00
0,00

7.862,90

285,85 € Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα
648.551,30 € Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών
511.142,17 € Σύνολο Εξόδων

0,00

4.035.700,78

18,96

7.881,86

18,96

18,96

56.410,87

0,00
4.092.111,65

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΓΙΑ ΤH ΔΡΑΣΗ Υ.Ε.Α.Θ ΤΗΝ 31/01/2022
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Αρχαίο Θέατρο Σικυώνος
Αρχαίο Θέατρο Αρκαδικού Ορχομενού
Αρχαίο Θέατρο Δήλου
Αρχαίο Θέατρο Δελφών
Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης
Αρχαίο Θέατρο Αβδήρων
Αρχαίο Θέατρο Σπάρτης
Αρχαίο Θέατρο Καρθαίας Κέας
Αρχαίο Θέατρο Χερσονήσου
Αρχαίο Θέατρο Γόρτυνας
Αρχαίο Θέατρο Απτέρας
Αρχαίο Θέατρο Βεργίνας
Αρχαίο Θέατρο Μακύνειας
Αρχαίο Θέατρο Καλυδώνας
Αρχαίο Θέατρο Νέας Πλευρώνας
Αρχαίο Θέατρο Οινιάδων
Αρχαίο Θέατρο Στράτου
Αρχαίο Θέατρο Αμφιλοχικού Άργους
Ωδείο Ηρώδου του Αττικού
Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου
Ρωμαϊκό Ωδείο Επιδαύρου
Αρχαίο Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών
Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων
Αρχαίο Θέατρο στο Κουφονήσι / Λεύκης
Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης
Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών
Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης
Αρχαίο Θέατρο Θήρας
Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού Βοιωτίας
Αρχαίο Θέατρο Θορικού
Αρχαίο Θέατρο Μεσσήνης
Αρχαίο Θέατρο Αιγείρας
Αρχαίο Θέατρο Τραχωνων
Ελληνιστικό Θέατρο Αργους
Αρχαίο Θέατρο Μήλου
Αρχαίο Θέατρο Φερών
Αρχαίο Θέατρο Ερέτριας
Αρχαίο Θέατρο Νικοπόλης
Αρχαίο Θέατρο Αμφιαρείου
Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης
Αρχαίο Θέατρο Διονύσου
Αρχαίο Θέατρο Λευκάδας
Αρχαίο Θέατρο Αμφίπολης
Αρχαίο Θέατρο Ικαρίας Αττικής
Αρχαίο Θέατρο Πλατιάνας
Αρχαίο Θέατρο Μιεζας
Αρχαίο Θέατρο Λίνδου
Αρχαίο Θέατρο Καβιρείου
Αρχαίο Θέατρο Γυθείου
Αρχαίο Θέατρο Σάμου
Αρχαίο Θέατρο Ιεράπετρας
Αρχαίο Θέατρο Λάρισας (Μικρό).
Αρχαίο Θέατρο Σαμοθράκης
Μικρό Θέατρο Αμβρακίας
Αρχαίο Θέατρο Λάρισας Α΄
Aρχαίο Θέατρο Δημητριάδος
Αρχαίο Θέατρο Ασκληπιείου Επιδαύρου
Τελεστήριο Ελευσίνας
Αρχαίο Ωδείο Πάτρας
Αρχαίο Ωδείο Κορίνθου
Αρχαίο θέατρο Μαρώνειας
Αρχαίο θέατρο Τανάγρας
Αρχαίο θέατρο Λεωντίου
Αρχαίο θέατρο Άσκρης
Τόκοι καταθέσεων-φόρος,τραπεζικά έξοδα
Αδιευκρίνιστες καταθέσεις

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ALPHA BANK
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
EUROBANK
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΡΑΣΗ ΥΕΑΘ

Ύψος κατάθεσης
13.000,00 €
49.278,76 €
105.492,28 €
106.004,79 €
22.905,56 €
780,00 €
101.469,61 €
17.500,00 €
200,00 €
1.464,90 €
700,00 €
420,00 €
22.360,00 €
19.580,00 €
350,00 €
400,00 €
346,00 €
320,00 €
102,00 €
100,00 €
2.500,00 €
8.350,00 €
3.070,00 €
200,00 €
885,00 €
30.325,56 €
1.400,00 €
400,00 €
198.767,75 €
715,00 €
21.890,80 €
240,00 €
1.370,00 €
3.293,00 €
3.000,00 €
3.110,00 €
33.780,00 €
26.218,60 €
1.270,10 €
1.160,00 €
4.890,61 €
200,00 €
6.210,00 €
5.364,69 €
4.600,00 €
350,00 €
350,00 €
3.690,00 €
1.320,00 €
400,00 €
100,00 €
100,00 €
5.365,00 €
100,00 €
54.097,10 €
1.340,00 €
49.600,00 €
188,00 €
100,00 €
125,00 €
1.000,00 €
150,00 €
100,00 €
50,00 €
5.996,43 €
839,00 €

Μελέτες
Εξοδα Θεάτρων
12.914,40
49.133,85
96.745,39
104.861,15
21.796,88
550,00
99.894,23
16.824,61
0,00

21.156,97
19.495,91

2.470,32
6.416,00
2.460,00

23.239,93

198.710,62
21.564,19

2.640,40
2.152,50
33.751,00
23.608,60

300,00
5.842,53
2.406,67

4.982,00
53.977,40
1.109,00
15.148,68

5.488,64
760,00

951.345,54 €
850.401,87
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ
10.562,82
12.306,94
24.210,65
883,79
52.979,47

100.943,67

Αδιάθετο
Υπόλοιπο
85,60
144,91
8.746,89
1.143,64
1.108,68
230,00
1.575,38
675,39
200,00
1.464,90
700,00
420,00
1.203,03
84,09
350,00
400,00
346,00
320,00
102,00
100,00
29,68
1.934,00
610,00
200,00
885,00
7.085,63
1.400,00
400,00
57,13
715,00
326,61
240,00
1.370,00
652,60
847,50
3.110,00
29,00
2.610,00
1.270,10
1.160,00
4.590,61
200,00
367,47
2.958,02
4.600,00
350,00
350,00
3.690,00
1.320,00
400,00
100,00
100,00
383,00
100,00
119,70
231,00
34.451,32
188,00
100,00
125,00
1.000,00
150,00
100,00
50,00
507,79
79,00
0,00
0,00
100.943,67
ΣΥΝΟΛΑ
10.562,82
12.306,94
24.210,65
883,79
52.979,47
0,00

0,00

100.943,67

