ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ»
Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021
Σήμερα, Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021, 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.:
Σταύρος Μπένος, πρόεδρος, παρών με φυσική παρουσία,
Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης,
Γιώργος Κουρουπός, μέλος, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης,
Μπολέτης Κωνσταντίνος, μέλος, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης,
Μανωλοπούλου Γεωργία, μέλος, παρούσα μέσω τηλεδιάσκεψης,
Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος, παρών με φυσική παρουσία,
Άρτεμις Τσολάκη, μέλος, παρούσα μέσω τηλεδιάσκεψης.
Συμμετείχαν, επίσης, μέσω τηλεδιάσκεψης το αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κα Δώρα Πρασίνου, ο μελετητής - συγκοινωνιολόγος,
κ. Γιώργος Νέλλας και η συνεργάτης του, κα Άννα Γκόγκολα.
Τέλος, με φυσική παρουσία συμμετείχαν οι εργαζόμενοι στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ.κ.
Ευδόκιμος Φρέγκογλου,υπεύθυνος προγραμμάτων, Μαρία Κουρασάνη και Μαρία Σοφικίτου,
αρχαιολόγοι, η κα Μαρία Μίχα, επίτιμο μέλος του Διαζώματος και πρόεδρος της Κίνησης
Πολιτών για την Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου των Αχαρνών «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟ» και η κα Δάφνη
Μάρτιν, Πρέσβειρα του Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης.
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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 τις συμβάσεις των μελετών που θα ανατεθούν στο πλαίσιο του
Προγράμματος Ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών της Βόρειας
Εύβοιας.
Ο κ. Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής για
την Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας ενημέρωσε τα μέλη για την πορεία του Προγράμματος
Ανασυγκρότησης στην Βόρεια Εύβοια. Ο κ. Μπένος είπε περίπου τα παρακάτω:
«Σε συνέχεια της παρουσίασης του Προγράμματος που πραγματοποίησα στον
Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη τον περασμένο Αύγουστο, ανέλαβα την ευθύνη να
χρηματοδοτηθεί το σύνολο των μελετών που είναι αναγκαίες για το Πρόγραμμα
Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, μέσα από ιδιωτικές δωρεές. Η υλοποίηση του
Προγράμματος Ανασυγκρότησης διαρθρώνεται μέσα από δέκα θεματικές μελέτες που
καλύπτουν όλο το φάσμα της οικονομικής, περιβαλλοντικής, κοινωνικής και
πολιτιστικής αναγέννησης της περιοχής. Στην εθνική αυτή προσπάθεια συμμετέχουν ενεργά
τα Εταιρικά Μέλη του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”, τα οποία και έχουν καλύψει τη
χρηματοδότηση του κυρίως όγκου των μελετών, η οποία ανέρχεται συνολικά στο ποσό του
1,5 εκ. ευρώ.
Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε πόσο έχει ωριμάσει η Διαζωματική μας οικογένεια, και
πόσο θερμά αγκάλιασε το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Φροντίσαμε
να ταιριάξουμε τις αναθέσεις αυτές με το εταιρικό προφίλ και τη φιλοσοφία του κάθε
Εταιρικού μας Μέλους. Όπως θα είδατε και στον κατάλογο των μελετών που σας
κοινοποιήθηκε, πρόκειται να ανατεθούν μέχρι στο τέλος του μήνα 13 μελέτες (Συν. 1).
Τα Εταιρικά μας Μέλη είχαν την επιλογή είτε να αναθέσουν τα ίδια τη μελέτη που επέλεγαν
να υποστηρίξουν, είτε να χρηματοδοτήσουν τη μελέτη με ενδιάμεσο φορέα το “ΔΙΑΖΩΜΑ”.
Για την καλύτερη κατανόηση, σας απέστειλα για την ενημέρωσή σας το πρότυπο της
σύμβασης πάνω στην οποία διαμορφώθηκε το σύνολο των συμβάσεων μελετών.

Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το πρότυπο
της σύμβασης για τις μελέτες που πρόκειται να ανατεθούν για το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης
της Βόρειας Εύβοιας (Συν. 2)
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Αμέσως μετά, ο κ. Μπένος ενημέρωσε τα μέλη πως οι μελέτες που θα εκπονηθούν θα είναι
σύντομες και περιεκτικές με κοινή δομή ως προς τα βασικά κεφάλαιά τους και ανέλυσε στα μέλη
το χρονοδιάγραμμα εκπόνησής τους.

«Οι μελέτες θα εκπονηθούν σε δυο λειτουργικές φάσεις. Η πρώτη φάση των μελετών θα
ολοκληρωθεί σε διάστημα τεσσάρων μηνών από την ημέρα της υπογραφής τους. Οι μελέτες
επομένως με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης θα περιγράφουν την πρώτη ενδεικτική
στρατηγική και έναν πρώτο ενδεικτικό κατάλογο με έργα, δράσεις και μάλιστα με
προσδιορισμένο βαθμό ωριμότητας για την ένταξή τους σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα
(Ε.Σ.Π.Α., Ταμείο Ανάκαμψης, Ιδιωτικοί Πόροι). Τον Μάρτη του 2022, θα ξεκινήσει η
δεύτερη φάση, που θα συνοδευτεί από μια έντονη δημόσια διαβούλευση. Στη φάση αυτή, θα
έχουν δόσει οι μελέτες τα έργα “φωτοδότες”, τα οποία θα ξεκινήσουν να υλοποιούται μέσα
στην άνοιξη, ώστε να δώσουν στους πολίτες άμεσα, την εικόνα του μέλλοντος της Βόρειας
Εύβοιας. Καθώς, ωστόσο, τον Μάιο δεν θα έχουμε επίσημο χρηματοδοτικό φορέα για τα
παραδειγματικά αυτά έργα - αφού δεν θα έχει εγκριθεί η “Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας” που
σχεδιάζουμε - για τα έργα “φωτοδότες” θα χρειαστεί να αναζητήσουμε όλες τις διαθέσιμες
χρηματοδοτικές πηγές. Η παραλαβή των μελετών (ολοκλήρωση β’ φάσης - Παραδοτέο 2) θα
γίνει τον Σεπτέμβρη του 2022, και θα συμπέσει με την έναρξη της διαδικασίας έγκρισης της
“Ο.Χ.Ε. Βορείας Εύβοιας”, η οποία θα θωρακίσει θεσμικά το Πρόγραμμα.
Τέλος, προτείνω όταν ολοκληρωθούν οι μελέτες να προχωρήσουμε στη γλωσσολογική
επιμέλεια των κειμένων τους και εν συνεχεία σε έκδοσή τους, προσφέροντας με τον τρόπο
αυτό ένα πολύτιμο εργαλείο ενημέρωσης στην τοπική κοινωνία για το Πρόγραμμα της
Βόρειας Εύβοιας και ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή της σε αυτό».
Στο σημείο αυτό, ο κ. Μπένος ενημέρωσε τα μέλη για την μεγάλη υποστήριξη που προσέφερε
εθελοντικά ο νομικός, κ. Σωτήρης Φωτέας (εταιρία Δικηγόρων «ΑΛΕΞΙΟΥΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ»), ο οποίος συνέταξε τις υπό ανάθεση συμβάσεις μελετών και τον
ευχαρίστησε θερμά για την παραδειγματική του συνεισφορά.
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Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από συζήτηση ενέκριναν ομόφωνα το πρότυπο της
σύμβασης για τις μελέτες που πρόκειται να ανατεθούν για το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της
Βόρειας Εύβοιας και εξουσιoδότησαν τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο να προβεί σε όλες τις
απαιτούμενες ενέργειες για την υπογραφή τους.
Επιπλέον, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για τη συμβολή
του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην υλοποίηση του Σχεδίου Ανασυγκρότησης της Βόρειας
Εύβοιας, και τόνισαν πως με τη συμβολή του το Σωματείο επιδρά καταλυτικά στην
μεταρρυθμιστική ανάπτυξη της χώρας. Τέλος, τα μέλη ευχαρίστησαν τα Εταιρικά Μέλη και τους
εθελοντές του Διαζώματος για την συμμετοχή τους στο σημαντικό αυτό εθνικό εγχείρημα.
2. Έγκριση ανάθεσης από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» μελετών στο πλαίσιο του
Προγράμματος Ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών της Βόρειας
Εύβοιας.
Ο κ. Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πως στο πλαίσιο του
Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας δρομολογείται η ανάθεση συμβάσεων
μελετών από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». Στη συνέχεια, ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη διεξοδικά
για το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία δωρεάς μελετών την οποία θα ακολουθήσει
το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», ώστε να ολοκληρωθεί η «αναδοχή» τους από δημόσιους φορείς:
« Η ανάθεση των συμβάσεων μελετών για το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας
έχει νομοθετική βάση το Νόμο Ν.3316/2005 άρθρο 2Α περί δωρεάς μελετών και επομένως όλες οι
συμβάσεις βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία μ’ αυτόν. Συγκεκριμένα, το Άρθρο 2Α αναφέρει τα εξής:
“Αρθρο 2Α - Δωρεά Μελετών
Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του οργάνου διοίκησης άλλης αρμόδιας αρχής, μπορεί να
εγκρίνεται η εκπόνηση μελέτης ή μέρους της, ή η παροχή υπηρεσιών, από ενδιαφερόμενο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, προς το σκοπό δωρεάς και χωρίς αντάλλαγμα εκ μέρους του δωρεοδόχου σε
φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με την εγκριτική απόφαση καθορίζονται οι
όροι, υπό τους οποίους θα εκπονηθεί η μελέτη ή θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες και θα διενεργηθεί η
επίβλεψη εκ μέρους των οργάνων του δωρεοδόχου και η παράδοση και έγκριση της μελέτης από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του.
Εφόσον, εκ του είδους της μελέτης, δεν απαιτείται περιβαλλοντική ή άλλη αδειοδότηση κατά τη
διάρκεια εκπόνησης της, επιτρέπεται η αποδοχή δωρεάς εκπονηθείσας μελέτης, χωρίς να έχει
προηγηθεί έγκριση της εκπόνησης της κατά το προηγούμενο εδάφιο.
Με όμοιες αποφάσεις ορίζονται οι διαδικασίες και τα όργανα έγκρισης και υλοποίησης της μελέτης.
Για την έκδοση απόφασης αποδοχής δωρεάς εκπονηθείσας μελέτης απαιτούνται: α) η δημοσίευση
ανακοίνωσης για την υποβολή σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, στις ιστοσελίδες της
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αναθέτουσας αρχής και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η πάροδος προθεσμίας ενός μήνα,
μέσα στην οποία μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει παρατηρήσεις επί της μελέτης και β) η
μετά την πάροδο της μηνιαίας προθεσμίας έκδοση σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού
Συμβουλίου του δωρεοδόχου, στο οποίο διαβιβάζονται από την αρμόδια αρχή οι παρατηρήσεις που
υποβλήθηκαν. Οι υπηρεσίες τήρησης των ιστοσελίδων του προηγούμενου εδαφίου εκδίδουν σχετικές
βεβαιώσεις για την ημερομηνία τον συνολικό χρόνο ανάρτησης της ανακοίνωσης, οι οποίες τίθενται
υπόψη του Τεχνικού Συμβουλίου.”
Σύμφωνα με τα παραπάνω οι μελέτες που θα ανατεθούν για το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της
Βόρειας Εύβοιας εμπίμπτουν και στα δυο εδάφια, συνεπώς διαμορφώνονται δυο κατηγορίες
μελετών. Συγκεκριμένα, στο εδάφιο 1 εμπίπτουν οι δυο μελέτες για τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια
του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και του Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης- Αγίας Άννας , για την εκπόνηση
των οποίων απαιτείται περιβαλλοντική ή άλλη αδειοδότηση. Αντίστοιχα, στο εδάφιο 2 εμπίπτουν οι
μελέτες για το Νέο Δάσος, τον Πολιτισμό και το Marketing, για τις οποίες δεν απαιτούνται τέτοιου
είδους αδειοδοτήσεις.
Στην περίπτωση των μελετών που εμπίπτουν στην πρώτη κατηγορία (εδάφιο 1), προκρίνεται-λόγω
του εδαφικού και καθ’ύλην πεδίου εφαρμογής των μελετών αυτών – “δωρεοδόχοι” να είναι οι δύο
Δήμοι. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δυο Δημοτικές Αρχές θα κληθούν σε Συνεδρίαση του Δημοτικού τους
Συμβουλίου να αποδεκτούν ή μη τους προτεινόμενους από το “ΔΙΑΖΩΜΑ” όρους των συμβάσεων
ανάθεσης μελετών και εφόσον τους εγκρίνουν, ακολούθως θα πρέπει να ορίσουν επιτροπή
επίβλεψης της μελέτης (κατά προτίμηση τριμελή ή οποιασδήποτε άλλης σύνθεσης τυχόν
καθιερώνεται από ειδικότερες διατάξεις της αυτοδιοικητικής νομοθεσίας). Την επιτροπή θα
συγκροτούν εκπρόσωποι του Δήμου ή όποια πρόσωπα υποδείξουν τα όργανά του. Η επιτροπή αυτή
θα είναι ανεξάρτητη από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που προβλέπεται στα
εγκριθέντα σχέδια συμβάσεων μεταξύ του “ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ” και των μελετητών (και η οποία αφορά
αποκλειστικά και μόνο την παραλαβή της μελέτης από το “ΔΙΑΖΩΜΑ” ή, κατά περίπτωση, από το
εταιρικό μέλος του που προβαίνει ως χορηγός στην ανάθεση της εκπόνησης). Επίσης, από το
Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να προσδιοριστούν ακόμη ο τρόπος που θα γίνει η παράδοση, καθώς
και η έγκριση της μελέτης, ώστε μετά την ολοκλήρωση της εκπόνησής της να ακολουθήσει από το
“ΔΙΑΖΩΜΑ” το αίτημα αποδοχής δωρεάς της προς τις αρμόδιες υπηρεσίες που θα οριστούν από
τους δύο Δήμους».
Αμέσως μετά, ο κ. Μπένος ενημέρωσε τα μέλη για το σύνολο των μελετών που πρόκειται να
εκπονηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας από το
Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ».
«Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ζητήσω την έγκρισή σας προκειμένου το “ΔΙΑΖΩΜΑ” να
προχωρήσει στην ανάθεση των παρακάτω συμβάσεων για την εκπόνηση μελετών στο πλαίσιο του
Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας:
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α) την «Εκπόνηση μελέτης ολοκληρωμένου αναπτυξιακού στρατηγικού σχεδιασμού για το “Νέο
Δάσος”, με τίτλο “Master Plan για το Νέο Δάσος”», που θα εκπονήσει η Εταιρεία “ΥΛΗ –
Διαχείριση & Προστασίας Περιβάλλοντος – Ηλίας Αποστολίδης”, με κόστος εκπόνησης 140.000 €,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο θα καλύψουν ο Όμιλος ΦΟΥΡΛΗΣ, και ο Όμιλος
ΒΙΟΧΑΛΚΟ, που είναι Εταιρικά Μέλη του Διαζώματος,
β) την «Εκπόνηση μελέτης ολοκληρωμένου αναπτυξιακού στρατηγικού σχεδιασμού για τον
Πολιτισμό», που θα εκπονήσει η Εταιρεία “ΕΤΑΜ Α.Ε. ΝΙΚΟΣ ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ”, με κόστος
εκπόνησης ύψους 20.000 €, πλέον Φ.Π.Α., που θα καλυφθεί με την ευγενική χορηγία του Ομίλου
Interamerican, που είναι Εταιρικό Μέλος του Διαζώματος,
γ) τη μελέτη με τίτλο «Στρατηγικός Σχεδιασμός Marketing για την ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής
της Βόρειας Εύβοιας», που θα εκπονήσει η εταιρεία “MARKETING GREECE”, με κόστος
εκπόνησης 30.000 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί με ευγενική χορηγία του
“ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - Ξ.Ε.Ε.”,
δ) την «Eκπόνηση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού», που θα
εκπονήσει μια ομάδα μελετητών αποτελούμενη από τους: «Π ΓΚΟΙΜΙΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.»,
«ΓΕΩΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ I.K.E.», «ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Α.Ε.», με κοινό εκπρόσωπο τον κ. Βασίλη Γκοιμίση και με την επιστημονική επίβλεψη του Καθηγητή
Δημήτρη Οικονόμου, με κόστος εκπόνησης 210.000 €, πλέον του Φ.Π.Α., το οποίο θα καλυφθεί
από την ευγενική χορηγία μιας ανθοδέσμης χορηγιών που εξασφάλισε το “ΔΙΑΖΩΜΑ” από: την
Αθηναϊκή Ζυθοποιία, την ELPEN, την ZARA, που είναι Εταιρικά Μέλη του Διαζώματος, καθώς και
τον πολύτιμο υποστηρικτή του Σωματείου μας, το “Ίδρυμα Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλόπουλου”,
όπως και το συνοδοιπόρο μας όλα αυτά τα χρόνια, το Ίδρυμα Μποδοσάκη,
ε) την «Eκπόνηση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης- Αγίας
Άννας», που θα εκπονήσει ομάδα μελετητών αποτελούμενη από τους κ.κ. : Στυλιανό Τσακίρη,
Θεοδούλη Μωυσιάδου, Γιάννη Λιαλιάρη, Κωστή Νικολόπουλο υπό την επιστημονική επίβλεψη του
κ. Δημήτρη Οικονόμου, και με κόστος εκπόνησης 190.000 €, πλέον του Φ.Π.Α., το οποίο θα
καλυφθεί από ευγενική χορηγία μιας βεντάλιας χορηγιών που εξασφάλισε το “ΔΙΑΖΩΜΑ” από: την
Αθηναϊκή Ζυθοποιία, την ELPEN, την ZARA, που είναι Εταιρικά Μέλη του Διαζώματος, καθώς και
τους πολύτιμους υποστηρικτές του Σωματείου μας, το “Ίδρυμα Παύλου & Αλεξάνδρας
Κανελλόπουλου” και το “ Ίδρυμα Μποδοσάκη” και τέλος,
στ) την ανάθεση της μελέτης με τίτλο “Μελέτη υλοποίησης της ανασυγκρότησης του
αγροδιατροφικού τομέα της Β. Εύβοια”, που θα εκπονήσει το “Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν
Κωνσταντακόπουλου” με κατ’ εκτίμηση χορηγία του Ιδρύματος ύψους 200.000 €
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ζ) την ανάθεση της “Συνοδευτικής μελέτης εξειδίκευσης του συνολικού Master Plan”, που θα
εκπονήσει η ΕΤΑΜ Α.Ε. με χρηματοδότηση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, και προυπολογισμό 18.600 €,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
την ανάθεση της “Στρατηγικής μελέτης υποδομών της Νήσου Ευβοίας”, που θα εκπονήσει η
“ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε.” με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Αικατερίνης
Λασκαρίδη και προυπολογισμό 100.000, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
η)

θ) την ανάθεση της εκπόνηση μελετών για το Ψηφιακό Κύμα και την Πράσινη Ζώνη
στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, που θα εκπονήσει το μη κερδοσκοπικό
Ακαδημαϊκό ίδρυμα Έρευνας- Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών
και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ)με χρηματοδότηση του
Ιδρύματος Λάτση, ύψους 150.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
ι) την ανάθεση μελέτης για τον χώρο καινοτομίας, που θα εκπονήσει το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΜΠ-ΕΛΚΕ), με χρηματοδότηση από
τη Ίδρυμα Λάτση, και με προυπολογισμό ύψους 50.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Θα ήθελα, τέλος, να έχω την έγκρισή σας, ώστε αν προκύψει η ανάγκη τροποποίησης σε κάποια από
τις συμβάσεις μελετών που πρόκειται να ανατεθούν, όπως παραδείγματος χάριν οι συμβάσεις των
μελετών για την Αγροδιατροφή και τις Υποδομές, να μη χρειαστεί να γίνει πρόσκληση σε έκτακτη
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά να αποφασίσουμε δια περιφοράς».
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από διάλογο, ενέκριναν ομόφωνα την εισήγηση του
προέδρου, κ. Σταύρου Μπένου για την ανάθεση από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» των παραπάνω
μελετών. Αμέσως μετά, τα μέλη εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη
ενέργεια για την υπογραφή των παραπάνω συμβάσεων.
Τέλος, τα μέλη ενέκριναν ομόφωνα την εισήσηγη του κ. Μπένου για τη δυνατότητα ενημέρωσης
και έγκρισης συμβάσεων δια περιφοράς εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο για κάποιες εξ αυτών το
προσεχές διάστημα.

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ»
3. Εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου για την
αναβολή της 6ης Συνάντησης του Άνω Διαζώματος που είχε προγραμματιστεί για το
Νοέμβριο του 2021.
Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την αναβολή της 6ης Συνάντησης του Άνω
Διαζώματος που είχε προγραμματιστεί για το Νοέμβριο του 2021 λόγω της νέας έξαρσης της
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πανδημίας του κορωνοϊού. «Η συνάντηση αυτή στηρίζεται κατεξοχήν στη διαπροσωπική σχέση,
συνέχισε ο κ. Μπένος, απαιτεί την προσωπική επαφή μεταξύ των νέων για να επιτευχθεί η ώσμωση
αυτών και η ανταλλαγή απόψεων - ιδεών. Συνεπώς, προτείνω την αναβολή της παραπάνω
συνάντησης και τη διοργάνωσή της σε νέα ημερομηνία όταν το επιτρέπουν οι υγειονομικές συνθήκες
της χώρας μας».
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εκτενή συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την
εισήγηση του προέδρου για την αναβολή της 6ης Συνάντησης του Άνω Διαζώματος που είχε
προγραμματιστεί για το Νοέμβριο του 2021.
4. Παραλαβή του πρώτου παραδοτέου της Φάσης 1 της μελέτης με τίτλο
«Συγκοινωνιακή Μελέτη Πολιτιστικής Διαδρομής “Τριλογία της Αττικής ”» που
υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Τριλογία της Αττικής».
Εισαγωγικά, ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος υπενθύμισε στα μέλη ότι είναι σε εξέλιξη ο
σχεδιασμός από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» του προγράμματος «Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»,
το οποίο προτείνεται να ενταχθεί στη νέα προγραμματική περίοδο (2021-2027) ως μια
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση, δηλαδή ως ένα ολοκληρωμένο προϊόν Πολιτιστικού
Τουρισμού, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση, τη βέλτιστη λειτουργία και την ανάδειξη του
τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Αττικής. «Για τις ανάγκες του σχεδιασμού του παραπάνω
προγράμματος, πρόσθεσε ο πρόεδρος, το “ΔΙΑΖΩΜΑ” έχει αναθέσει όλες τις απαιτούμενες μελέτες:
μελέτη Masterplan, μελέτη Ψηφιακής Στρατηγικής για τον Πολιτισμό, μελέτη για το Στρατηγικό
Σχεδιασμό marketing, Συγκοινωνιακή μελέτη και παροχή τεχνικών υπηρεσιών».
Εν συνεχεία, ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι ολοκληρώθηκε η εκπόνηση του πρώτου
παραδοτέου της μελέτης με τίτλο «Συγκοινωνιακή Μελέτη Πολιτιστικής Διαδρομής “Τριλογία της
Αττικής ”», η οποία είχε ανατεθεί το Μάιο του 2021. Ακολούθως, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στο
μελετητή, κ. Νέλλα Γιώργο, ο οποίος παρουσίασε στα μέλη το πρώτο παραδοτέο της μελέτης
(Συν. 3). Ο κ. Νέλλας πρόσθεσε περίπου τα εξής:
«Αντικείμενο της Α΄ φάσης είναι:
1. Διασύνδεση των πόλων Ελευσίνας και Λαυρίου με τον κεντρικό πολιτιστικό πυρήνα της
Αθήνας και του Πειραιά
 Αποτύπωση και καταγραφή της υφιστάμενης συγκοινωνιακής κατάστασης κατά
μήκος της πολιτιστικής διαδρομής και των υπό εξέλιξη σχετικών έργων και μελετών.
 Διερεύνηση και αξιολόγηση των δυνατοτήτων / προοπτικών αναβάθμισης της
προσβασιμότητας των πόλεων Ελευσίνας και Λαυρίου για την εξυπηρέτηση του στόχου
της διεύρυνσης του τουριστικού προορισμού της Αττικής, με τη δημιουργία ενός
συνεκτικού συγκοινωνιακού διαδρόμου (υποδομές και υπηρεσίες) που να τους
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διασυνδέει με τους Αρχαιολογικούς Χώρους της Αθήνας και όποιους ενδιάμεσους
προορισμούς αποτελέσουν «στάσεις» της διαδρομής.
 Εντοπισμός των αναγκαίων βελτιωτικών παρεμβάσεων του συστήματος πρόσβασης
των δύο πόλεων, σε κάθε ένα από τα επιμέρους μεταφορικά μέσα που τα εξυπηρετούν
και επιμερισμός τους σε παρεμβάσεις άμεσης / βραχυπρόθεσμης εφαρμογής και
παρεμβάσεις μεσο - μακροπρόθεσμου χαρακτήρα.
2. Εξυπηρέτηση των αναγκών πρόσβασης και μετακίνησης εντός και στην ευρύτερη περιοχή
των πόλων Ελευσίνα και Λαυρίου και συγκεκριμένα:
 Αποτύπωση και καταγραφή της υφιστάμενης συγκοινωνιακής κατάστασης εντός και
πέριξ των πόλεων Ελευσίνας και Λαυρίου, καθώς και των υπό εξέλιξη σχετικών έργων
και μελετών.
 Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών χρήσης των επιμέρους μεταφορικών μέσων
για την εγγύς πρόσβαση και την μετακίνηση εντός και πέριξ των πόλων.
 Εντοπισμός των αναγκαίων παρεμβάσεων βελτίωσης του συγκοινωνιακού και
κυκλοφοριακού συστήματος εντός και πέριξ των δύο πόλων, στο πλαίσιο διαμόρφωσης
δικτύου ποδηλάτου και πεζών, καθώς και χώρων στάθμευσης και κυκλοφορίας
οχημάτων εντός των πόλων σε στενή συνεργασία με τη σχετική διεπιστημονική ομάδα
σχεδιασμού.
Αρχικά, προχωρήσαμε σε μια καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των υποδομών και
υπηρεσιών των περιοχών (π.χ. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», λιμένες όπως
λιμάνι Πειραιά, Λαυρίου, Ελευσίνας, Ραφήνας, Οδικό Δίκτυο, όπως Αττική Οδός, οδός
Μαρκοπούλου / Λαυρίου, Πανεπιστημίου / Αγίου Κωνσταντίνου / Αχιλλέως / Αθηνών / ΕΟ Αθηνών
– Κορίνθου, συγκοινωνίες, όπως Προαστιακός Σιδηρόδρομος, Τραμ, Μετρό, υπεραστική και αστική
συγκοινωνία, μετακινήσεις με ποδήλατο κ.α.).
Εν συνεχεία, καταγράψαμε όλες τις μελέτες και τα έργα που είναι σε εξέλιξη ή προγραμματίζεται να
υλοποιηθούν στο μέλλον:
1. Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών για την Ελλάδα που περιλαμβάνει
 Ανάπτυξη λιμένα Λαυρίου
 Ανάπτυξη μητροπολιτικού οδικού δικτύου Αττικής
 Προαστιακή σιδηροδρομική σύνδεση Κορωπί – Λαύριο
 Προαστιακή σιδηροδρομική σύνδεση Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών - Λιμένα Ραφήνας
2. Προαστιακή Γραμμή Άνω Λιόσια - Ελευσίνα – Μέγαρα,
3. Μελέτη ενοποίησης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων Ελευσίνας, με
στοιχεία αστικής ανάπλασης,
4. Σχέδιο Ολοκληρωμένης Προσβασιμότητας και Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
βαδισιμότητας και του ποδηλάτου στο Δήμο Ελευσίνας στο πλαίσιο της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας Ευρώπης 2021,
5. Έργα για την προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου,
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6. ΠοδηλΑττική Οδός,
7. Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικών Συμβουλών για τη Βιώσιμη Κινητικότητα του Δήμου
Λαυρεωτικής,
8. Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (υπό εκπόνηση) Λαυρεωτικής,
9. Γεωπάρκο Λαυρεωτικής.

Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε προτείνουμε τις ακόλουθες βελτιωτικές παρεμβάσεις:
Α) Διασύνδεση Πόλων Ελευσίνας και Λαυρίου με Αθήνα και Πειραιά:
1. Προαστιακός Σιδηρόδρομος
2. Δημόσιες Ειδικές Τουριστικές
3. Συγκοινωνιακές Γραμμές
4. Ιδιωτικές Τουριστικές Γραμμές
5. Θαλάσσια Σύνδεση
Β) για το Δήμο Λαυρεωτικής:
1. Ενημέρωση και συμπλήρωση της σήμανσης των ορεινών ποδηλατικών διαδρομών που είχε
διαμορφώσει η Διεύθυνση Αναδασώσεων:
i.
Έγκοιλο Χάος,
ii.
Άγιος Κωνσταντίνος - Άνω Θορικό,
iii.
Μαρκάτι – Παλαιοκαμάριζα.
2. Περιήγηση σε 4 γεωδιαδρομές:
i.
Λαύριο και περιαστική περιοχή,
ii.
Βορειοανατολική Λαυρεωτική και Θορικό,
iii.
Δημολιάκι - Άγιος Κωνσταντίνος (Καμάριζα),
iv.
Κοιλάδα Λεγραινών – Σούνιο.
Επιπλέον, για το Λαύριο προτείνουμε τα εξής:
1. Διαμόρφωση ανυψωμένης διάβασης πεζών για τη σύνδεση της περιοχής ήπιας κυκλοφορίας
στο κέντρο της πόλης με την παραλιακή ζώνη.
2. Διαμόρφωση πεζοδρομίου κατά μήκος της παραλιακής οδού, ώστε να είναι δυνατή η
προσέγγιση της Γαλλικής Μεταλλευτικής Σκάλας.
3. Βελτίωση του δυτικού πεζοδρομίου της οδού Σουνίου στο τμήμα της από τη σηματοδοτημένη
διασταύρωση με την οδό Καμαρίζης έως τη διασταύρωση με την οδό Κορδέλλα.
4. Γεωμετρικός ανασχεδιασμός της διασταύρωσης των οδών Σουνίου και Κορδέλλα, ώστε να
οριοθετηθεί ο κυκλοφοριακός χώρος και να είναι ασφαλής η πρόσβαση στο γυμνάσιο, το
Αρχαιολογικό μουσείο, τη στάση της υπεραστικής συγκοινωνίας και τους χώρους
στάθμευσης στα ανατολικά της Σουνίου.
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5. Διαμόρφωση πρόσβασης στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο μέσω της πύλης στη νότια
πλευρά του (διέλευση μέσω του αύλειου χώρου της καθολικής εκκλησίας της Αγίας
Βαρβάρας).
6. Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης εκτός οδού, πλησίον του αρχαιολογικού χώρου
Θορικού.
Γ) Για την Ελευσίνα:
Τέλος, για την Ελευσίνα προτείνουμε:
1. Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των οδών:
i.
Πετράκη, από ΣΣ έως Αρχαιολογικό χώρο
ii.
Περικλέους, από οδό Σαλαμίνας έως οδό Αναστάσιου Στάθη
iii.
Σαλαμίνας, από Περικλέους έως Κανελλοπούλου
iv.
Αναστασίου Στάθη, από Περικλέους έως Κανελλοπούλου
2. Εφαρμογή μονοδρομήσεων στις οδούς:
i. Περικλέους, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά,
ii. Βασιλείου - Πεισιστράτους, με κατεύθυνση προς τα δυτικά.
3. Οδός Πετράκη: διαμόρφωση εισόδου/εξόδου για πεζούς και ποδηλάτες στο ΣΣ.
4. Οδός Περικλέους: λειτουργία νότιας πύλης Αρχαιολογικού χώρου.
5. Οδός Γκιόκα: καθορισμός θέσεων στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων, έναντι
εισόδου/εξόδου Αρχαιολογικού χώρου.
6. Κατασκευή υποδομής ποδηλάτου στην παραλιακή οδό Κανελλοπούλου (πρόταση ΥΠΕΝ)».
Στο σημείο αυτό, ο κ. Μπένος μετέφερε στα μέλη τη μεγάλη εικόνα του προγράμματος: «Το
τελευταίο διάστημα είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση του Β΄ παραδοτέου της μελέτης Masterplan για το
πρόγραμμα της διαδρομής. Για την ολοκλήρωση της μελέτης του Masterplan οι μελετητές θα
αξιοποιήσουν και εισροές από τη συγκοινωνιακή μελέτη. Επιπλέον, ολοκληρώθηκε ήδη και
παρελήφθη σε παλαιότερο διοικητικό μας συμβούλιο η μελέτη Marketing της διαδρομής. Σε εξέλιξη
είναι η εκπόνηση της μελέτης των ψηφιακών δράσεων του προγράμματος. Μόλις ολοκληρωθούν οι
παραπάνω μελέτες θα υλοποιηθεί και η τελευταία μελέτη που έχει αναθέσει το “ΔΙΑΖΩΜΑ” για την
παροχή τεχνικών υπηρεσιών που απαιτούνται για τη διασύνδεση της προτεινόμενης ΟΧΕ
Πολιτιστικής Διαδρομής με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027 και την ένταξη ενός
ώριμου έργου. Σε ένα μήνα περίπου θα ακολουθήσει συνάντηση μεταξύ όλων των μελετητών του
προγράμματος «Τριλογία της Αττικής». Στο μεταξύ θα έχω επαφές με το Υπουργείο Πολιτισμού,
προκειμένου να ενταχθούν και τα έργα πολιτισμού στο πρόγραμμα που προτείνουμε, αλλά και με τη
Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής για να εξασφαλίσω την ένταξη του προγράμματος στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027». Επιπλέον, ο κ. Μπένος τόνισε ότι είναι πολύ
σημαντική η προτεινόμενη παρέμβαση περί διασύνδεσης των τριών πόλων με τουριστικές
(ιδιωτικές και λεωφορειακές) γραμμές.

11

Αμέσως μετά, το λόγο έλαβε ο κ. Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»,
ο οποίος επισήμανε ότι τα έργα εντός Δήμων θα είναι πιο εύκολα υλοποιήσιμα, ενώ θα είναι
δυσκολότερη η υλοποίηση των έργων διασύνδεσης των τριών πόλων της διαδρομής. Επίσης, ο κ.
Θέμελης πρότεινε τη δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων για το πρόγραμμα της Πολιτιστικής
Διαδρομής «Η Τριλογία της Αττικής», τα οποία και θα μοιράζονται στο κοινό σε βασικούς κόμβους
της διαδρομής.
Τέλος, η κα Γεωργία Μανωλοπούλου επισήμανε ότι θα είναι δύσκολη η θαλάσσια σύνδεση των
πόλων, αλλά ότι είναι πολύ σημαντικό αυτή να υλοποιηθεί, ιδιαίτερα μεταξύ Ελευσίνας –
Λαυρίου.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχάρησαν το μελετητή για την ποιότητα της μελέτης
του. Τέλος, τα μέλη, μετά από εκτενή συζήτηση, αποφάσισαν την παραλαβή του πρώτου
παραδοτέου της Φάσης 1 της μελέτης με τίτλο «Συγκοινωνιακή Μελέτη Πολιτιστικής Διαδρομής
“Τριλογία της Αττικής ”».
5. Τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών στον τομέα του
Μάρκετινγκ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ο.Χ.Ε. Λιμνών της
Δυτικής Μακεδονίας», που εκπονείται από τον μελετητή κ. Δημήτρη Κούτουλα.
Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη τη δεύτερη τροποποίηση της σύμβασης με
τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών στον τομέα του Μάρκετινγκ», η οποία είχε ανατεθεί από το Σωματείο
«ΔΙΑΖΩΜΑ» στο μελετητή κ. Δημήτρη Κούτουλα στις 29 Μαρτίου 2021 και υλοποιείται στο
πλαίσιο του Προγράμματος «Ο.Χ.Ε. Λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας». Υπενθυμίζεται ότι η
σύμβαση είχε τροποποιηθεί ξανά στις 25 Μαΐου 2021.
Ο κ. Μπένος ανέφερε στα μέλη ότι είναι απαραίτητη η τροποποίηση της εν λόγω σύμβασης,
προκειμένου τη μελέτη να την παραλάβει το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»,
μετά από παρουσίαση από το μελετητή, και εν συνεχεία ο ίδιος να εποπτεύσει όλες τις διαδικασίες
για την προσφορά της μελέτης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως δωρεά σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον, ο πρόεδρος ανέφερε ότι απαιτείται και η διεύρυνση του
χρονοδιαγράμματος παράδοσης των δύο παραδοτέων της σύμβασης ως εξής: α) ως τις 31
Οκτωβρίου 2021 το Α΄ παραδοτέο και εντός τριών μηνών από την παραλαβή του Παραδοτέου Α΄
το Παραδοτέο Β΄.
Ακολούθως, ο πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου το σχέδιο της δεύτερης
τροποποίησης της σύμβασης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών στον τομέα του μάρκετινγκ» (Συν.
4).

12

Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, ενέκριναν το σχέδιο της δεύτερης τροποποίησης
της παραπάνω σύμβασης και συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του προέδρου, κ. Σταύρου
Μπένου για την τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών στον τομέα του
Μάρκετινγκ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ο.Χ.Ε. Λιμνών της Δυτικής
Μακεδονίας» και εκπονείται από τον μελετητή κ. Δημήτρη Κούτουλα. Τέλος, εξουσιοδότησαν
τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο για την υπογραφή της τροποποίησης της σύμβασης.
6. Τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο «Εκπόνηση Masterplan της Πολιτιστικής
Διαδρομής Λαύριο-Αθήνα-Ελευσίνα (Τριλογία της Αττικής)», που εκπονείται από την
μελετητική εταιρία PLAN E.E. στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος
«Τριλογία της Αττικής».
Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο
«Εκπόνηση Masterplan της Πολιτιστικής Διαδρομής Λαύριο-Αθήνα-Ελευσίνα (Τριλογία της
Αττικής)», που ανατέθηκε από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στη μελετητική εταιρία PLAN E.E. στο
πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Τριλογία της Αττικής».
Ο κ. Μπένος ανέφερε στα μέλη ότι είναι απαραίτητη η τροποποίηση της εν λόγω σύμβασης,
προκειμένου η παραλαβή της μελέτης να γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαζώματος,
μετά από παρουσίαση από το μελετητή, και εν συνεχεία ο ίδιος ο πρόεδρος να εποπτεύσει όλες
τις διαδικασίες για την προσφορά της μελέτης στην Περιφέρεια Αττικής ως δωρεά σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον, ο πρόεδρος εισηγήθηκε, σε συνέχεια του ορισμού της κας
Ελένης Δουνδουλάκη, ως Γενικής Γραμματέως Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου
Πολιτισμού και της συνεπακόλουθης παραίτησής της από τη θέση της Αντιπεριφερειάρχη
Πολιτισμού, αλλά και της Περιφερειακής Συμβούλου της Περιφέρειας Αττικής, την
αντικατάστασή της στην επιτροπή παρακολούθησης του έργου από την κα Μαίρη Βιδάλη,
Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Αττικής.
Ακολούθως, ο πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου το σχέδιο της τροποποίησης
της σύμβασης του έργου: «Εκπόνηση Masterplan της Πολιτιστικής Διαδρομής Λαύριο-ΑθήναΕλευσίνα (Τριλογία της Αττικής)» (Συν. 5).
Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, ενέκριναν το σχέδιο της τροποποίησης της
παραπάνω σύμβασης και συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του προέδρου, κ. Σταύρου
Μπένου για την τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο: «Εκπόνηση Masterplan της Πολιτιστικής
Διαδρομής Λαύριο-Αθήνα-Ελευσίνα (Τριλογία της Αττικής)». Τέλος, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο,
κ. Σταύρο Μπένο για την υπογραφή της τροποποίησης της σύμβασης.
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7. Τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο «Στρατηγική μελέτη για την υλοποίηση του
Προγράμματος “Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού”», που εκπονείται από την
μελετητική εταιρεία ΔΡΟΜΟΣ Σύμβουλοι Μελετητές Ε.Π.Ε.
Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο
«Στρατηγική μελέτη για την υλοποίηση του Προγράμματος “Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού”»,
που εκπονείται από την μελετητική εταιρεία ΔΡΟΜΟΣ Σύμβουλοι Μελετητές Ε.Π.Ε. «Η
τροποποίηση αυτή, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, είναι απαραίτητη, προκειμένου να διευρυνθεί ο χρόνος
εκπόνησης και ολοκλήρωσης της μελέτης μέχρι το τέλος Δεκέμβρη 2021. Το αίτημα παράτασης του
χρονοδιαγράμματος είναι αιτιολογημένο, καθώς κατά τη διάρκεια της έρευνάς του ο μελετητής
χρειάστηκε να διαβουλευθεί με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για ένα παράλληλο έργο
που προέκυψε».
Εν συνεχεία, ο πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου το σχέδιο της τροποποίησης
της σύμβασης με τίτλο «Στρατηγική μελέτη για την υλοποίηση του Προγράμματος “Λεωφόροι
Φύσης και Πολιτισμού”» (Συν. 6).
Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, ενέκριναν το σχέδιο της τροποποίησης της
παραπάνω σύμβασης και συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του προέδρου, κ. Σταύρου
Μπένου για την τροποποίηση της σύμβασης, με τίτλο «Στρατηγική μελέτη για την υλοποίηση του
Προγράμματος “Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού”». Τέλος, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο, κ.
Σταύρο Μπένο για την υπογραφή της τροποποίησης της παραπάνω σύμβασης.

8. Έγκριση για την αγορά από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» 35 βιβλίων της έκδοσης «ΕΠΙΛΟΓΟΣ»
(Ετήσιας Πολιτιστικής Έκδοσης), έναντι της τιμής των 28,57 ευρώ συν ΦΠΑ 6%).
Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την αγορά από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» 35 βιβλίων
της Ετήσιας Πολιτιστικής Έκδοσης «ΕΠΙΛΟΓΟΣ», έναντι της τιμής των 28,57 ευρώ ανά βιβλίο
(τιμή τόμου: 28,57 ευρώ συν ΦΠΑ 6%), όπως φαίνεται και στο 7ο επισυναπτόμενο. Συνεπώς,
εισηγούμαι τη διάθεση του ποσού των 1.000 ευρώ (Συν. 7).
Τα μέλη του συμβουλίου συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του προέδρου για την αγορά
από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» 35 βιβλίων της Ετήσιας Πολιτιστικής Έκδοσης «ΕΠΙΛΟΓΟΣ» και
ενέκριναν ομόφωνα τη διάθεση του ποσού των 1.000 ευρώ συνολικά.

9. Έγκριση για την οικονομική υποστήριξη από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» της
παραγωγής της έντυπης έκδοσης βιβλίου με τίτλο «ΑΧΑΡΝΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ,
ΤΟ ΕΡΓΟ, Ο ΤΟΠΟΣ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ».
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Αρχικά, ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος έδωσε το λόγο στην κα
Μαρία Μίχα, επίτιμο μέλος του Διαζώματος και πρόεδρο της Κίνησης Πολιτών Για Την Ανάδειξη
Του Αρχαίου Θεάτρου των Αχαρνών «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟ».
Εισαγωγικά η κα Μίχα ενημέρωσε τα μέλη για την πορεία ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου
Αχαρνών. «Το καλοκαίρι του 2021, πρόσθεσε η κα Μίχα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία των
απαλλοτριώσεων των δύο ακινήτων εντός των οποίων βρίσκεται το αρχαίο θέατρο. Τα ακίνητα
έχουν περιέλθει στο Δημόσιο, αφού δόθηκαν οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες. Συνεπώς, μέσα στο
επόμενο διάστημα πρόκειται να ξεκινήσουν οι κατεδαφίσεις των κτιρίων, προκειμένου εν συνεχεία
να ξεκινήσει η πλήρης αποκάλυψη του αρχαίου θεάτρου».
Εν συνεχεία, η κα Μίχα αιτήθηκε την οικονομική συνδρομή του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την
παραγωγή της έντυπης έκδοσης βιβλίου, με τίτλο «ΑΧΑΡΝΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ, ΤΟ ΕΡΓΟ, Ο
ΤΟΠΟΣ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ», όπως φαίνεται και στο επισυναπτόμενο αίτημα του «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΥ»
(Συν. 8). «Πρόκειται, πρόσθεσε η κα Μίχα, για την έκδοση των πρακτικών μιας επιστημονικής
διημερίδας που πραγματοποιήθηκε το 2014 για το έργο του Αριστοφάνη Αχαρνής. Η έκδοση θα
πραγματοποιηθεί από τον εκδοτικό οίκο GUTENBERG. Το συνολικό κόστος της παραπάνω έκδοσης
ανέρχεται στις 5.000 ευρώ».
Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη τη διάθεση από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»
του ποσού των 2.000 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί μέρος του κόστους παραγωγής της έντυπης
έκδοσης βιβλίου με τίτλο «ΑΧΑΡΝΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ, ΤΟ ΕΡΓΟ, Ο ΤΟΠΟΣ, ΟΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ».
Τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τη διάθεση από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» του
ποσού των 2.000 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί μέρος του κόστους παραγωγής της έντυπης
έκδοσης βιβλίου με τίτλο «ΑΧΑΡΝΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ, ΤΟ ΕΡΓΟ, Ο ΤΟΠΟΣ, ΟΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ».
Κλείνοντας, η κα Μίχα ευχαρίστησε θερμά την οικογένεια του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για τη
διαρκή υποστήριξη των δράσεων της Κίνησης Πολιτών Για Την Ανάδειξη Του Αρχαίου Θεάτρου
των Αχαρνών «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟ».

10. Παρουσίαση από την Πρέσβειρα του Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης, κ. Δάφνη Μάρτιν
για την υλοποίηση του προγράμματος “Digital Archaeology: a virtual diary of
restoration for the ancient theatre of Sparta” στο πλαίσιο του Δικτύου Αρωγών Μελών
του Διαζώματος. Έγκριση για την υποστήριξη της παραπάνω δράσης.
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Η πρέσβειρα του Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης, κ. Δάφνη Μάρτιν ενημέρωσε τα μέλη για το
σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος “Digital Archaeology: a virtual diary of
restoration for the ancient theatre of Sparta”, το οποίο προτάθηκε στο πλαίσιο του Δικτύου
Αρωγών Μελών του Διαζώματος.
«Πρόκειται, πρόσθεσε η κα Μάρτιν, για ένα ψηφιακό ημερολόγιο, το οποίο θα αποτυπώνει σε
πραγματικό χρόνο την πορεία του έργου αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Σπάρτης.
Υπενθυμίζω ότι το έργο αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου Σπάρτης εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. 2014
– 2020, με συνολικό προϋπολογισμό 1.600.000 ευρώ και θα υλοποιηθεί από το φθινόπωρο του 2021
έως και το 2024 από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας. Στόχος του προτεινόμενου
προγράμματος είναι να ενημερώνουμε το κοινό για την πορεία των εργασιών στο θέατρο,
ανεβάζοντας φωτογραφικό υλικό και σύντομα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα
για τις ανάγκες του προγράμματος θα δημιουργηθεί και ένας ενημερωτικός ιστότοπος. Το πρόγραμμα
θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το “ΔΙΑΖΩΜΑ” και το Σύνδεσμο Φίλων Ανασυγκρότησης Αρχαίου
Θεάτρου Σπάρτης “Γιτιάδας”, υπό την επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας».
Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη του Συμβουλίου τη διάθεση από το Σωματείο
«ΔΙΑΖΩΜΑ» του ποσού των 5.000 ευρώ για την υποστήριξη της παραπάνω δράσης.
Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών του Συμβουλίου. Ο κ. Πέτρος Θέμελης,
αντιπρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» τόνισε ότι για την υλοποίηση ενός τέτοιου
προγράμματος, καθώς και για τη δημοσίευση του υλικού ανασκαφών- αναστηλώσεων, χρειάζεται
πρώτα η έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού και την εκάστοτε Εφορεία Αρχαιοτήτων.
Τα μέλη του συμβουλίου συμφώνησαν με την εισήγηση του προέδρου για τη διάθεση από το
Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» του ποσού των 5.000 ευρώ για την υποστήριξη του προγράμματος
“Digital Archaeology: a virtual diary of restoration for the ancient theatre of Sparta”.
11. Αποδοχή της χορηγίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση προς το
Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», ύψους 15.000 ευρώ, ως δεύτερης δόσης για την κάλυψη των
εξόδων της θερμοκοιτίδας «D-HUB».
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, εταιρικό
μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε χορηγία προς το Σωματείο, ύψους 15.000 ευρώ,
ως δεύτερης δόσης για την ενίσχυση της δράσης της θερμοκοιτίδας D-HUB.
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 15.000 ευρώ, του
Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, ως δεύτερης δόσης για την ενίσχυση της δράσης της
θερμοκοιτίδας D-HUB.
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Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, για την
ενίσχυση της δράσης της θερμοκοιτίδας D-HUB και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας.

12. Αποδοχή της χορηγίας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, ύψους 6.200 ευρώ, ως
ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το 2021.
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, εταιρικό μέλος
του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή της προς το Σωματείο, ύψους 6.200
ευρώ, για το έτος 2021.
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 6.200 ευρώ, της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδας, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2021.
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, 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 ΕΛΠΕΝ Α.Ε., ύψους 5.000 ευρώ, ως δεύτερης
δόσης της ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το 2021.
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ΕΛΠΕΝ Α.Ε., εταιρικό μέλος του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε τη β΄ δόση της ετήσιας συνδρομής της προς το Σωματείο,
ύψους 5.000 ευρώ, για το έτος 2021.
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 5.000 ευρώ, της
ΕΛΠΕΝ Α.Ε., ως β΄ δόσης της ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2021.
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία ΕΛΠΕΝ 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.
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14. Αποδοχή της χορηγίας του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ύψους 3.000
ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το 2021.
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το Ξενοδοχειακό Επιμελητηρίο Ελλάδος, εταιρικό
μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή του προς το Σωματείο, ύψους
3.000 ευρώ, για το έτος 2021.
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 3.000 ευρώ, του
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος
2021.
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το Ξενοδοχειακό Επιμελητηρίο Ελλάδος για τη
συμβολή του 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 χορηγίας της ΓΣΕΒΕΕ, ύψους 3.000 ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής
Εταιρικού Μέλους για το 2021.
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η ΓΣΕΒΕΕ, εταιρικό μέλος του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή της προς το Σωματείο, ύψους 3.000 ευρώ, για το
έτος 2021.
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 3.000 ευρώ, της
ΓΣΕΒΕΕ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2021.
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά τη ΓΣΕΒΕΕ 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.
16. Αποδοχή της χορηγίας του Ομίλου QUEST,ύψους 5.000 ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής
Εταιρικού Μέλους για το 2021.
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο Όμιλος QUEST, εταιρικό μέλος του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή του προς το Σωματείο, ύψους 5.000 ευρώ, για το
έτος 2021.
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 5.000 ευρώ, του Ομίλου
QUEST, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2021.
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Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά τον Όμιλο QUEST για τη συμβολή του στην
ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας.
17. Έγκριση του Οικονομικού και Διαχειριστικού Απολογισμού του Σωματείου έως και
31 Σεπτεμβρίου 2021.
Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση του Οικονομικού και
Διαχειριστικού Απολογισμού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έως και 31 Σεπτεμβρίου 2021 (Συν.
9).
Τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τον Οικονομικό και Διαχειριστικό Απολογισμό του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έως και 31 Σεπτεμβρίου 2021.
18. Αποχαιρετισμός στην Έβη Στασινοπούλου-Τουλούπα, τέως Εφόρου Ακροπόλεως.
Τα μέλη του συμβουλίου «ΔΙΑΖΩΜΑ» αποχαιρέτισαν την Έβη Στασινοπούλου-Τουλούπα,
αρχαιολόγο, τέως Έφορο Αρχαιοτήτων Ακροπόλεως και μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με
τα παρακάτω λόγια που επιμελήθηκε η κα Μαρία Κουρασάνη, αρχαιολόγος του Σωματείου:
«Το Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ” με θλίψη αποχαιρετά τη μεγάλη Κυρία της Ακρόπολης, την Έβη
Στασινοπούλου-Τουλούπα, ένα αγαπημένο και πιστό μέλος του Διαζώματος που έφυγε από πριν λίγες
μέρες από τη ζωή (08.07.1924- 10.10.2021).
Το όνομα της Έβης Τουλούπα έχει συνδεθεί με την ιστορία της ελληνικής αρχαιολογίας.
Ως Προϊσταμένη στις Εφορείες Αρχαιοτήτων στα Ιόνια Νησιά, στην Ήπειρο, στην Εύβοια, και στην
Εφορεία Ακροπόλεως προσέφερε σημαντικότατο έργο για την προστασία και την ανάδειξη του
πολιτιστικού αποθέματος της Ελλάδας.
Σπούδασε αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και το 1950, με
το τέλος των σπουδών της εργάσθηκε ως καθηγήτρια στην ιδιωτική σχολή "Αθήναιον". Μια ιταλική
υποτροφία τής έδωσε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει μαθήματα στο Pontifico Istituto di
Archaeologia Christiana στη Ρώμη (1953-1954), όπου και έκανε τις μεταπτυχιακές της σπουδές.
Το 1955 εργάστηκε, ως επιστημονική συνεργάτις στο πρόγραμμα αποκιβωτισμού (οι αρχαιότητες
είχαν φυλαχθεί σε κιβώτια στα υπόγεια, ανάμεσα σε χώμα) στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, και
μια δεκαετία μετά ως επιμελήτρια της Συλλογής Χαλκών του Μουσείου (1965-1973), έχοντας στο
μεταξύ προσληφθεί από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.
Το 1962 παντρεύτηκε τον Δημήτριο Τουλούπα, δικηγόρο και πολιτευτή από την Ευρυτανία, ο οποίος
εκτοπίστηκε και φυλακίστηκε στην περίοδο της Δικτατορίας και σκοτώθηκε σε τροχαίο το 1978. Το
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1979 έμεινε στο Βερολίνο ως υπότροφος του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου και κάνοντας
μεταπτυχιακές σπουδές εργαζόμενη πάνω στο θέμα που την απασχολούσε από παλιά, τα γλυπτά του
ναού του Δαφνηφόρου Απόλλωνα (Ερέτρια) και που παρουσίασε το 1982 ως διατριβή στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, χρονιά που θα της ανατέθηκε η διεύθυνση της Α' Εφορείας Προϊστορικών
και Κλασικών Αρχαιοτήτων.
Οραματίστηκε την επαναχρησιμοποίηση του κτιρίου Weiler για πολιτιστικούς σκοπούς, το οποίο και
στέγασε το Κέντρο Μελετών της Ακρόπολης. Το 1987 ιδρύθηκε με δική της πρωτοβουλία η Ένωση
Φίλων Ακροπόλεως (ΕΦΑ), της οποίας υπήρξε επίτιμη Πρόεδρος.
Έχει δημοσιεύσει άρθρα της σε διεθνούς κύρους αρχαιολογικά περιοδικά στα ελληνικά, γερμανικά,
αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά.
Το έργο που άφησε είναι η πολύτιμη παρακαταθήκη της για τις επόμενες γενιές.
Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους της για τη μεγάλη αυτή
απώλεια».
Σύνταξη πρακτικού:
Μ. Σοφικίτου, Μ. Κουρασάνη

Ο πρόεδρος

Σταύρος Μπένος

Ο γενικός γραμματέας

Βασίλης Λαμπρινουδάκης
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Επισυναπτόμενο 1ο:
ΣΥΜΒΑΣΗ «ΧΟΡΗΓΙΑΣ - ΑΝΑΔΟΧΗΣ» ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
με αντικείμενο
(...)
Σήμερα, (...), στην Αθήνα, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων μερών:
Αφενός,
(...)
που για συντομία θα καλείται ο «Χορηγός» (Εργοδότης).
Αφετέρου,
(...)
που για συντομία θα καλείται ο «Μελετητής» (Ανάδοχος),
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Ι.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ «ΑΝΑΔΟΧΗΣ»

1.
Βιοτική αφετηρία και δικαιοπρακτικό θεμέλιο για την κατάρτιση της παρούσας σύμβασης
αποτελεί η ανάγκη ανασυγκρότησης της ευρύτερης περιοχής της Β. Ευβοίας, η οποία και επλήγη
από τις πυρκαγιές που επεσυνέβησαν τον Αύγουστο του έτους 2021.
2.
Τα μέρη συμβάλλονται στο παρόν με πλήρη συναίσθηση ότι η εκπόνηση της μελέτης σε
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης θα ενταχθεί – κατά τους εδώ περιγραφόμενους ειδικότερους
όρους – ως αναπόσπαστο μέρος στην εθνική προσπάθεια για την ανόρθωση των καταστροφικών
συνεπειών του γεγονότος της προηγούμενης παραγράφου. Τα μέρη δεσμεύονται να απόσχουν
από κάθε άλλη (εμπορική ή μη) αξιοποίηση των παραδοτέων ή των χρηματικών πόρων της
παρούσας σύμβασης, πλην αυτής που περιγράφεται στην παρούσα σύμβαση.
3.
H παρούσα σύμβαση συνάπτεται μεταξύ ανεξάρτητων νομικών προσώπων του ιδιωτικού
δικαίου που δεν ασκούν αρμοδιότητα δημόσιας φύσεως. Ο Χορηγός κινείται από διάθεση
φιλοφροσύνης, με την οποία εξειδικεύονται εδώ οι οικείοι καταστατικοί σκοποί του. Ο Μελετητής
ενεργεί εν προκειμένω ως αυτοτελής πάροχος μελετητικών υπηρεσιών που διαθέτει την
κατάλληλη εμπειρία και τη σχετική τεχνογνωσία για την παράδοση του μελετητικού
αντικειμένου.
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4.
Τα μέρη αποδέχονται ότι μετά από την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου,
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της παρούσας σύμβασης, τα παραδοτέα αυτής θα
μεταβιβαστούν, δυνάμει χαριστικής αιτίας και κατά τις ειδικότερες διατυπώσεις της οικείας
νομοθεσίας, στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε συνδεδεμένο με αυτό νομικό πρόσωπο ή άλλο πρόσωπο
του ευρύτερου δημόσιου τομέα που θα υποδειχθεί από αυτό ως πρόσφορος αποδέκτης για τους
σκοπούς του παρόντος άρθρου.
5.
Τα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι θα συναφθούν μεταξύ άλλων προσώπων
ομοειδείς ως προς τον σκοπό και το πλαίσιο συμβάσεις, οι οποίες και θα επιχειρηθεί να
συναρμοστούν σε ενιαίο επιχειρησιακό όλον για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.
6.
Τα μέρη δηλώνουν ότι η παρούσα σύμβαση δεν αποτελεί ενάσκηση δημόσιας εξουσίας ή
συμβουλή ή σύσταση προς τη νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία, πλην όμως αναγνωρίζουν
ότι ενδέχεται η επιχειρησιακή ή οργανωτική ένταξη της μελέτης (ακόμη και πριν από τη δωρεά
της κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου) να απαιτήσει κεντρικό συντονισμό από
δημόσιους φορείς ή ειδικά εξουσιοδοτημένα από την Πολιτεία πρόσωπα. Το προηγούμενο εδάφιο
δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο το περιεχόμενο της μελέτης.
7.
Τα μέρη αποποιούνται κάθε ευθύνης τους από οποιαδήποτε ζημία ήθελε παρ’ ελπίδα
προκύψει από την εφαρμογή του μελετητικού αντικειμένου, ακόμη και έναντι κάθε μελλοντικού
Δωρεοδόχου.
ΙΙ.

ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Α. Ερμηνευτικές Αρχές και Συνεκτικό Πλαίσιο

1.
Τα μέρη αποβλέπουν στην κατάρτιση μελέτης που θα διέπεται από τις αρχές της
αειφορίας, της συμπεριληπτικότητας και της ολιστικής προσέγγισης. Η μελέτη δεν θα κατατείνει
απλώς στην πρόσκαιρη ανακούφιση των παθόντων και στη βραχυπρόθεσμη αποκατάσταση του
πληγέντος φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, αλλά στην ολική βαθμιαία
επανασύστασή τους με τρόπο ώστε να εγγυάται τη μέγιστη ποιότητα ζωής.
Η τελολογία της όλης ανασυγκρότησης συνοψίζεται σε αυτό που τα εδώ μέρη αντιλαμβάνονται
ως «ΤΟ ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ»:
«Το ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ θέλουμε να πάλλεται από ζωή, να αναγεννηθεί και να υιοθετηθεί από
την τοπική κοινωνία με πρωταγωνιστές της αναγέννησης τις δύο εμβήματικές κοινότητες
των ρητινοσυλλεκτών και των μελισσοκόμων.
Θέλουμε ακόμη το ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ να αποτελέσει τον πρωταγωνιστή της διπλής μετάβασης,
ΠΡΑΣΙΝΗΣ και ΨΗΦΙΑΚΗΣ, και να είναι ορόσημο καινοτομίας στο κρίσιμο πεδίο της
ανθεκτικότητας σε μελλοντικές απειλές.
Θέλουμε να κυριαρχεί η οικολογική διάσταση χωρίς να παραμελήσουμε την «οικονομία
του Δάσους» με τρόπο ευφυή και μετρημένο που δίνει τον τόνο και την έμπνευση σε όλους
τους θεσμικούς πυλώνες της Ανασυγκρότησης (αγροδιατροφή, τουρισμός, υποδομές,
κοινωνικές δομές κ.ο.κ.)».

22

2.
Τα μέρη έχουν λάβει υπόψη ότι η εφαρμογή της μελέτης συνδέεται με την υλοποίηση
δημοσίων έργων και, συνακόλουθα, καταλείπεται προς υλοποίηση σε φορείς δημόσιας εξουσίας
που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής τους.
Στο πλαίσιο αυτό, ομοίως λαμβάνουν υπόψη τα εξής:
i.
ii.

iii.

Η χρηματοδότηση της υλοποίησης του αντικειμένου της μελέτης απαιτεί δημόσιους
πόρους που δεν θα καλυφθούν από τα μέρη.
Η εφαρμοσιμότητα του περιεχομένου της μελέτης προϋποθέτει αξιοποίηση των
χρηματοδοτικών εργαλείων που εξασφαλίζουν τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων
εθνικής και ενωσιακής προέλευσης.
Η μελέτη πρέπει να συνταχθεί με προδιαγραφές που θα εξασφαλίζουν την επιλεξιμότητα,
σύνδεση και ένταξη των προτεινόμενων έργων με τα μέσα που αναφέρονται στα σημεία i
και ii.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, χωρίς να θίγεται η γενικότητα των ανωτέρω, τα μέρη
αναγνωρίζουν την αξιολογική, κανονιστική, ερμηνευτική και λειτουργική αξία ιδίως: α) του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδος, β) των τομεακών
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, γ) του Ταμείου Ανάκαμψης και του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, δ) του εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.), καθώς και την
ανάγκη εναρμόνισης του νομικου καθεστώτος και του ουσιαστικού περιεχομένου των σημείων
α)-δ)’ σύμφωνα και με την αρχή της επικουρικότητας, δηλαδή με έμφαση στη μέγιστη εγγύτητα
προς το σημείο ανάπτυξης των αποτελεσμάτων εξ απόψεως οργάνου λήψης της απόφασης,
προγραμματικής ένταξης-ωρίμανσης και χρηματοδοτικού μέσου.
3.
Η μελέτη θα έχει κλιμακωτό γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής. Προορίζεται κατά κανόνα να
έχει υλική εφαρμογή επί των πληγεισών περιοχών της βόρειας περιοχής της Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας (Δήμοι α) Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και β) Ιστιαίας-Αιδηψού), πλην
όμως – στο μέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για την τεχνική και επιχειρησιακή λειτουργικότητα
των πορισμάτων της – ενδέχεται, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Μελετητή, να περιέχει
αντικείμενο με εδαφική ή άλλη εφαρμογή σε άλλους Δήμους της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας
(ή ακόμη και άλλες Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος).
4.
Η μελέτη προορίζεται να ενταχθεί οργανικά σε ενιαίο σύστημα μελετών που θα
εξασφαλίζουν συνολικό (ολιστικό) αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο αυτό:
i.

ii.
iii.
iv.

Τα μέρη αποδέχονται ότι η συναρμογή των μελετών προς επίτευξη του σκοπούμενου
αποτελέσματος θα επιχειρηθεί με την εκπόνηση βασικής κατευθυντήριας μελέτης (master
plan).
Τα μέρη δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση για την ανάθεση και την πορεία εκπόνησης
άλλων αυτοτελών μελετών.
Τα μέρη, και ιδιαίτερα ο Μελετητής, αναλαμβάνουν τη δέσμευση συμμετοχής τους στη
διαδικασία αλληλεπίδρασης και ροής της πληροφορίας που επάγονται τα σημεία i και ii.
Τα μέρη, και ιδιαίτερα ο Μελετητής, αναλαμβάνουν τη δέσμευση να καταβάλουν κάθε
δυνατή προσπάθεια για τη διασύνδεση του περιεχομένου της μελέτης με όσες ομοειδείς
μελέτες υπηρετούν το σκοπό του άρθρου Ι. και, κυρίως, για την προσαρμογή του στις
κατευθυντήριες γραμμές του master plan.
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Β. Ειδικότερος προσδιορισμός του αντικειμένου της μελέτης
(προς συμπλήρωση με βάση την κατ’ ιδίαν σύμβαση)

ΙΙΙ.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ — ΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1.
Σε εξειδίκευση του σημείου ΙΙ.Β, ο Μελετητής καλείται να παραδώσει με τρόπο άρτιο και
σύμφωνο με τους κανόνες της επιστήμης και τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, τα ακόλουθα
υλικά αντικείμενα (Παραδοτέα):



(..................................), εφεξής «Παραδοτέο 1».
(..................................), εφεξής «Παραδοτέο 2»,

εφεξής και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης συνολικά ως η «Μελέτη» ή «μελέτη».
2.
Ρητά ορίζεται ότι ανεξαρτήτως της οριοθέτησης του αντικειμένου των Παραδοτέων κατά
τα ανωτέρω, καθένα από αυτά θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
2.1

Το μεν Παραδοτέο 1:

α)

Πρώτη εξειδίκευση Στρατηγικής,

β)
Ενδεικτικό
Κατάλογο
Έργων
Προϋπολογισμού και Χρονοδιαγράμματος αυτών),
γ)

και

Δράσεων

(συμπεριλαμβανομένου

Κατάλογο με ονομαστικό προσδιορισμό Δικαιούχων Έργων και Δράσεων,

δ)
Καταγραφή-Αποτύπωση της ανίχνευσης της διενεργηθησόμενης δημόσιας
διαβούλευσης δυνάμει πρωτογενούς επιτόπιας επαφής («στο πεδίο») με την τοπική κοινωνία.
Στο Παραδοτέο 1 ο Μελετητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προτείνει μικρό αριθμό
(ενδεικτικά 2-3) έργων μικρής οικονομικής κλίμακας αλλά μέγιστης ωρίμανσης, τα οποία και θα
λειτουργήσουν ως «παραδειγματικά έργα». Τα έργα αυτά αναμένεται να«φωτοδοτήσουν» την
όλη πορεία της Ανασυγκρότησης και να λειτουργήσουν ως «τροχιοδείκτες» της Ο.Χ.Ε.
2.2

Το δε Παραδοτέο 2:

α)

Οριστικοποίηση της Στρατηγικής και τρόπο διασύνδεσης με τις λοιπές μελέτες,

β)
Περιγραφή των τελικώς προτεινόμενων έργων σε δομή-πρόπλασμα του Τεχνικού
Δελτίου (Παράρτημα 2), που θα περιλαμβανει:
β.1)

Ενδεικτικό προϋπολογισμό των τελικώς προτεινόμενων έργων,

β.2)

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης των τελικώς προτεινόμενων

β.3)

Βαθμό και διαδικασία ωρίμανσης των τελικώς προτεινόμενων έργων,

έργων,
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β.4) Στοχοθεσία
και
διενέργεια
ιεράρχησης
προτεραιοτήτων
με
κατηγοριοποίηση των τελικώς προτεινόμενων έργων σε τρεις βαθμίδες-ομάδες
κλιμάκωσης
2.3
Η Μελέτη θα περιέχει ρητά και αναλυτικά προβλέψεις για την ενσωμάτωση των
ενοτήτων του Ψηφιακού Κύματος, της Πράσινης Μετάβασης και του Χώρου Καινοτομίας σε κάθε
έργο και δράση την οποία προτείνει. Για τον σκοπό αυτό, ο Μελετητής αναλαμβάνει την
υποχρέωση να συνεργαστεί ειδικά με την ομάδα εκπόνησης της σχετικής οριζόντιας μελέτης.
Η Μελέτη θα περιλαμβάνει επίσης κατάλογο αναγκαίων, πρόσφορων ή προτεινόμενων
τροποποιήσεων του οικείου νομοθετικού ή κανονιστικού πλαισίου για τη βελτιστοποίηση των
επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, σε κάθε δε περίπτωση την καταγραφή των κατά νόμο
αναγκαίων διαδικασιών και διατυπώσεων (συμπεριλαμβανομένης της εμπλοκής των αρμόδιων
κατά την κείμενη νομοθεσία οργάνων) για την υλοποίηση του περιεχομένου της ή την εκπόνηση
των προτεινόμενων έργων.
H Μελέτη, τέλος, θα περιέχει προτάσεις για έργα του ιδιωτικού τομέα (ιδιωτικές επενδύσεις) που
εμπίπτουν καθ’ ύλην στο θεματικό πεδίο της.
2.4
Η ειδικότερη δομή και το ελάχιστο αναγκαίο περιεχόμενο της Μελέτης (σε κάθε
Παραδοτέο αυτής) απεικονίζεται διαγραμματικά στο Παράρτημα 1.
2.5
Τα μέρη ρητά δηλώνουν ότι απέβλεψαν στη Μελέτη ως συνολικό άθροισμασύστημα των επιμέρους Παραδοτέων και ότι η ανωτέρω διευθέτηση αποτελεί μόνο χρονικήτμηματική ρύθμιση της εκπόνησης και όχι κατάτμηση του αντικειμένου. Η Μελέτη λογίζεται ως
ενιαία και τυχόν υπαίτια αδυναμία του Μελετητή να παραδώσει επόμενο Παραδοτέο νοείται ως
μη παράδοση του συνόλου της Μελέτης.
3.
Η σύμβαση νοείται ως ακριβόχρονης εκπλήρωσης και η παράδοση των ως άνω
Παραδοτέων θα λάβει χώρα το αργότερο έως:



Για το Παραδοτέο 1, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την κατάρτιση της παρούσας
σύμβασης.
Για το Παραδοτέο 2, εντός έξι (6) μηνών από την παράδοση του Παραδοτέου 1, άλλως
εντός δέκα (10) μηνών από την κατάρτιση της παρούσας σύμβασης.

Παράταση του χρόνου αποπεράτωσης των επιμέρους Παραδοτέων, πέραν από τις προθεσμίες
που αναγράφονται στο άρθρο αυτό, δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του Χορηγού, κατόπιν
σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης Εκτέλεσης και Παραλαβής της επόμενης
παραγράφου, εάν κατά την εκπόνηση της μελέτης προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται
στην αποκλειστική υπαιτιότητα του Μελετητή.
Η αίτηση παράτασης πρέπει να υποβάλλεται μέσα στη συμβατική προθεσμία εκπόνησης της
μελέτης και περιέχει ειδική αιτιολόγηση της παράτασης και χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης.
4.
Για την παραλαβή των Παραδοτέων συνιστάται ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης
Εκτέλεσης και Παραλαβής, η οποία και αποτελείται:


Από τον κ. Σταύρο Μπένο, κάτοικο Αθηνών, (...), με νόμιμο αναπληρωτή αυτού τ(...).
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Δύο μέλη που ορίζονται από τον Χορηγό κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά του, με τα
αναπληρωματικά αυτών μέλη, και τα οποία θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στον
Μελετητή με κάθε πρόσφορο μέσο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή
της παρούσας σύμβασης.

Ο Μελετητής αποδέχεται τη σύνθεση της ως άνω Επιτροπής ως δίκαιη και αναγνωρίζει την κρίση
της ως αμερόληπτη και αντικειμενική.
Για την παραλαβή ή απόκρουση της Μελέτης, η Επιτροπή συντάσσει ειδικά αιτιολογημένο
πρακτικό.

ΙV.

ΑΜΟΙΒΗ

1.
Η αμοιβή του Μελετητή για την εκτέλεση της Μελέτης ορίζεται στο ποσόν των (...) €,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
2.

Η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικώς, ως ακολούθως:




V.

20 % με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
40 % με την παραλαβή του Παραδοτέου 1.
40 % με την παραλαβή του Παραδοτέου 2 και την παραλαβή της Μελέτης εν όλω,
κατά την παράγραφο 3 του άρθρου ΙΙΙ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ — ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΕ ΔΩΡΕΑ

1.
Με την παράδοση της μελέτης στο Χορηγό και την είσπραξη της αμοιβής του άρθρου IV.
της παρούσας σύμβασης, ο Μελετητής συνεκχωρεί κάθε δικαίωμά του διανοητικής (πνευματικής
ή βιομηχανικής) ιδιοκτησίας στον Χορηγό και απεκδύεται πλήρως κάθε σχετικής ευχέρειας και
εξουσίας, ιδίως προς περιουσιακή εκμετάλλευση, αρκούμενος στο δικαίωμα της αναφοράς του
ονόματός του (ηθικό δικαίωμα).
2.
Τα μέρη συναποδέχονται ότι η ρύθμιση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ισχύει
και στην περίπτωση περαιτέρω χρήσης της μελέτης και κάθε Παραδοτέου,
συμπεριλαμβανομένης της δωρεάς αυτών κατά την παράγραφο 4 του άρθρου Ι του παρόντος,
οπότε και συμμεταβιβάζονται προς τον δωρεοδόχο άνευ άλλης διατύπωσης.
VI.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως ίση με τις χρονικές φάσεις εκπόνησης των
παραδοτέων του άρθρου ΙΙΙ.
2.
Καθένα από τα μέρη έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σε περίπτωση υπαίτιας
εκπλήρωσης ουσιώδους συμβατικής υποχρέωσης του άλλου μέρους, αφού προηγουμένως
παρέλθει άπρακτη πενθήμερη προθεσμία μετά από έγγραφη πρόσκληση για εκπλήρωση της
υποχρέωσης ή διόρθωση της παράλειψης.
3.
Τα μέρη αποδεσμεύονται αζημίως από την παρούσα σύμβαση σε περίπτωση συνδρομής
γεγονότος ανωτέρας βίας. Ως τέτοιο γεγονός νοείται, μεταξύ άλλων, και η έγγραφη δήλωση του
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Ελληνικού Δημοσίου ότι δεν θα αποδεχθεί την υπό εκπόνηση μελέτη ακόμη και ως αντικείμενο
δωρεάς.
VIΙ.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.
Η παρούσα σύμβαση δεν εκτοπίζει διατάξεις αναγκαστικού δικαίου της νομοθεσίας που
διέπει το αντικείμενο της μελέτης. Λοιπές σχετικές διατάξεις εφαρμόζονται συμπληρωματικά,
μόνον εφόσον συμβιβάζονται με τον σκοπό της.
2.
Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ως ουσιώδεις. Τυχόν ακυρότητα
ορισμένου όρου δεν επιφέρει ακυρότητα όλης της σύμβασης. Τα μέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια για τη συμπλήρωση του κενού με βάση την καλή πίστη και τον σκοπό της σύμβασης.
3.
Η παρούσα σύμβαση αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών για τους σκοπούς
του παρόντος, εκτοπίζει κάθε προγενέστερη προφορική ή έγγραφη συμφωνία τους και
τροποποιείται μόνον εγγράφως. Τα μέρη δικαιούνται να προσθέσουν ως αναπόσπαστο μέρος
αυτής παραρτήματα ή προσαρτήματα κατάλληλα για την εξειδίκευση των όρων εκτέλεσής της,
αφού προηγουμένως αυτά προσπυπογραφούν και αριθμηθούν από κοινού.
4.
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση κάθε
διαφοράς που θα ανακύψει από την εφαρμογή της είναι τα δικαστήρια της Αθήνας, αφού
προηγηθεί υποχρεωτικά απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς κατά την κείμενη
νομοθεσία.
VIII. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Επισυνάπτονται ως Παραρτήματα στην παρούσα σύμβαση:
1. Η ειδικότερη δομή και το ελάχιστο αναγκαίο περιεχόμενο της Μελέτης (σε κάθε
Παραδοτέο αυτής) – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.
2. Ο τρόπος καταγραφής των προτεινόμενων έργων σε δομή-πρόπλασμα Τεχνικού Δελτίου
– ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε δύο όμοια αντίτυπα και κάθε μέρος έλαβε από ένα (1).
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για τον Χορηγό

Για τον Μελετητή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1.
2.
3.
4.
5.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (EXECUTIVE SUMMARY)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
S.W.O.T. ANALYSIS
ΟΡΑΜΑ/ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ, ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

* Τα παραπάνω δεν θα υπερβαίνουν τις 50 σελίδες και οι πίνακες, τα στατιστικά στοιχεία, οι
χάρτες κ.λπ. θα αποτελούν παραρτήματα της μελέτης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ / ΔΡΑΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Σύντομη Τεχνική
Περιγραφή

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Προτεινόμενος Φορέας
υλοποίησης - Δικαιούχος

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –– ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός
Χρηματοδοτικό
Πρόγραμμα
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Ενδεικτικό
Χρονοδιάγραμμα

Δ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Ε. ΒΑΘΜΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
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Επισυναπτόμενο 2ο:

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
1. «Εκπόνηση συνολικού Master Plan για την ανασυγκρότηση της Βόρειας
Εύβοιας».
2. «Εκπόνηση μελέτης ολοκληρωμένου αναπτυξιακού στρατηγικού
σχεδιασμού για το «Νέο Δάσος», με τίτλο “Master Plan για το Νέο
Δάσος”».
3. «Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία χώρου καινοτομίας στο πλαίσιο της
ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας».
4. «Εκπόνηση μελετών για το Ψηφιακό Κύμα και την Πράσινη Ζώνη στο
πλαίσιο της ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας».
5. «Εκπόνηση μελέτης ολοκληρωμένου αναπτυξιακού στρατηγικού σχεδιασμού
για τον πολιτισμό».
6. «Στρατηγική μελέτη υποδομών της Νήσου Ευβοίας».
7. «Μελέτη υλοποίησης της ανασυγκρότησης του αγροδιατροφικού τομέα της
Β. Εύβοιας».
8. «Μελέτη για τα κοινωνικά δίκτυα της Βόρειας Ευβοίας».
9. «Μελέτη για το ανθρώπινο (πληθυσμιακό/δημογραφικό) δυναμικό της
Βόρειας Ευβοίας».
10.«Στρατηγικός Σχεδιασμός Marketing για την ανάδειξη της ευρύτερης
περιοχής της Βόρειας Εύβοιας».
11.«Καταγραφή των επιτυχημένων διεθνών πρακτικών στον τομέα της
ανάκαμψης τουριστικών προορισμών μετά από φυσικές καταστροφές
(benchmarking report)».
12.«Eκπόνηση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου ΙστιαίαςΑιδηψού».
13.«Eκπόνηση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης- Αγίας Άννας».
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Επισυναπτόμενο 3ο: Α΄ παραδοτέο Συγκοινωνιακή Μελέτη Tριλογίας Αττικής (pdf)

https://diazoma.gr/site-assets/Trilogy_Aphase_20211014_f-1.pdf
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Επισυναπτόμενο 4ο:

ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»
Στην Αθήνα σήμερα την … Οκτωβρίου 2021, μετά την υπ’ αριθμόν … απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του στις 14 Οκτωβρίου 2021, οι κάτωθι
υπογεγραμμένοι:
1. Ο Σταύρος Θ. Μπένος, ενεργών ως πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος του σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο εδρεύει στην οδό Μπουμπουλίνας 30, Αθήνα, με ΑΦΜ 998191496 Δ.Ο.Υ
Δ΄Αθηνών, το οποίο σωματείο θα αποκαλείται εφεξής «ο Εντολέας» και
2. Ο Δημήτριος Π. Κούτουλας, με Α.Φ.Μ. 054493330, Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης με έδρα την
Αργυρούπολη, οδός 3ης Σεπτεμβρίου αρ. 37, που θα αποκαλείται παρακάτω ο «Πάροχος»,
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τη δεύτερη τροποποίηση της σύμβασης και συγκεκριμένα των
άρθρων 1 («ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ»), 2 («ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ») και 4 («ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ») μεταξύ των δύο συμβαλλομένων για τη: «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ», η οποία είχε υπογραφεί αρχικά στις 29 Μαρτίου 2021 και
τροποποιηθεί στις 25 Μαΐου 2021. Τα λοιπά άρθρα επαναλαμβάνονται ως είχαν.
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Για την οργάνωση και υλοποίηση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ)
των Λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας και του Διαζώματος Μνημονίου Συνεργασίας της 21/12/2020, αποφασίστηκε το
Διάζωμα να αναθέσει την εκπόνηση της προσέγγισης του ενδεδειγμένου Μάρκετινγκ για την
Προβολής της Διαδρομής των Λιμνών, καθώς και την επικοινωνιακή και εταιρική ταυτότητα
(Branding) του νέου τουριστικού προϊόντος της Διαδρομής, με στόχο την προσέλκυση τουριστών
και γενικά επισκεπτών στην περιοχή. Η προσέλκυση αυτή θα υποστηριχθεί από έργα και δράσεις,
που προβλέπονται στη μελέτη «Στρατηγική ΟΧΕ των Λιμνών της Δυτ. Μακεδονίας». Στόχος της
προσέλκυσης τουριστών είναι να αναδειχθούν τα αξιοθέατά της περιοχής των Λιμνών, τα οποία
εν πολλοίς παραμένουν άγνωστα στο μέσο τουρίστα της Χώρας ή ακόμη και στον εσωτερικό
τουρίστα, ώστε να ωφεληθούν οι επιχειρήσεις καταλυμάτων, εστίασης και αναψυχής, οι
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εμπορικές, οι επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας τοπικών προϊόντων, η οικοτεχνία κλπ και
γενικά η τοπική οικονομία και κοινωνία.
ΑΡΘΡΟ 1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ
Ο Πάροχος θα παράσχει στο Διάζωμα τις εξής υπηρεσίες:
1. Προσέγγιση µάρκετινγκ για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
συµπεριλαµβανοµένου προϋπολογισµού και χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης. Το κείµενο που θα
εκπονηθεί στο πλαίσιο της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1 θα αποτελέσει το ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 και θα ολοκληρωθεί
ως τις 31 Οκτωβρίου 2021. Ο Πάροχος θα είναι επίσης στη διάθεση του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ για την
παρουσίαση του ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 1 στην Αθήνα ή και στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας.
2. Εκπόνηση επικοινωνιακής και εταιρικής ταυτότητας (branding) για τη Διαδροµή των Λιµνών
της Δυτικής Μακεδονίας συµπεριλαµβανοµένου του λογοτύπου (σε τρεις τουλάχιστον
εναλλακτικές εκδοχές), της χρωµατικής παλέτας και των µακετών για τις κύριες εικαστικές
εφαρµογές της νέας ταυτότητας (δηλ. την αρχική εικαστική προσέγγιση σε ιστοσελίδα, φυλλάδιο,
αφίσα, έντυπη και ηλεκτρονική καταχώριση, πινακίδα, χάρτης κοκ.). Οι µακέτες που θα
ετοιµαστούν στο πλαίσιο της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2 θα αποτελέσουν το ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 και θα
ολοκληρωθούν εντός τριών µηνών από την παραλαβή του παραδοτέου 1 από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Ο Πάροχος θα είναι επίσης στη διάθεση του
ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ για την παρουσίαση του ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 2 στην Αθήνα ή και στην έδρα της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
ΑΡΘΡΟ 2
ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
Η συνολική αμοιβή για το σύνολο των παραδοτέων συμφωνείται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων
τετρακοσίων (12.400) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αυτό το ποσό θα καταβληθεί από
το Διάζωμα στον Πάροχο τμηματικά κατά την διάρκεια της σύμβασης και ύστερα από την
υποβολή απόδειξης παροχής υπηρεσιών ως εξής:
 30% με την έναρξη του έργου
 Το υπόλοιπο 70% με την ολοκλήρωση και
παραλαβή του από
το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».
Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής του παρόχου στην Δυτική Μακεδονία (εφόσον απαιτηθούν
και η μετακίνηση καταστεί δυνατή) θα καλύπτονται από τον εντολέα (Διάζωμα).
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Το Παραδοτέο 1 θα πρέπει να εκπονηθεί και κατατεθεί στο Διάζωμα εντός δύο (2) μηνών, δηλαδή
ως τις 31 Οκτωβρίου 2021, ενώ το Παραδοτέο 2 εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή του
Παραδοτέου 1 από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΕΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ
Το Διάζωμα διατηρεί το δικαίωμα εντός 20 ημερών από τη λήψη του κάθε Παραδοτέου να ζητήσει
τη βελτίωσή του με γραπτές παρατηρήσεις προς τον πάροχο. Εάν παρέλθει η προθεσμία των 20
ημερών χωρίς να σταλούν στον Πάροχο παρατηρήσεις από πλευράς του Διαζώματος, τότε θα
τεκμαίρεται ότι το Διάζωμα θεωρεί ικανοποιητική την ποιότητα του Παραδοτέου.
ΑΡΘΡΟ 4
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η παραλαβή της μελέτης γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Διαζώματος σε δυο
διακριτές φάσεις:
α) Φάση 1 – Παραδοτέο 1, αφού κατατεθεί στο «ΔΙΑΖΩΜΑ», τη φέρει ο Πρόεδρος στο
Δ.Σ. για την παρουσίαση από τον μελετητή και την παραλαβή της.
β) Φάση 2 – Παραδοτέο 2, αφού κατατεθεί «ΔΙΑΖΩΜΑ», τη φέρει ο Πρόεδρος στο Δ.Σ.
για την παρουσίαση από τον μελετητή και την παραλαβή της.
Στην απόφαση παραλαβής το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να δρομολογήσει και να εποπτεύσει
όλες τις διαδικασίες για την προσφορά της μελέτης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως
δωρεά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 5
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΟΥ
Ο Πάροχος βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, πλην αυτών που αναλαμβάνει ρητά δια της
παρούσας ο Εντολέας, καθώς και με φόρους, τέλη και κάθε άλλη τυχόν προβλεπόμενη από νόμο
κράτηση, πλην του ΦΠΑ.
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ΑΡΘΡΟ 6
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.
Το κείμενο της παρούσας σύμβασης αφού διαβάσθηκε, από τους δύο συμβαλλόμενους,
υπογράφτηκε από αυτούς σε δύο (2) πρωτότυπα αντίτυπα, εκ των οποίων ένα (1) παρέμεινε στο
Διάζωμα και ένα (1) έλαβε ο Πάροχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΖΩΜΑ
Ο Πρόεδρος

Σταύρος Μπένος

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ

Δημήτρης Κούτουλας
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Επισυναπτόμενο 5ο:

TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
ΛΑΥΡΙΟ-ΑΘΗΝΑ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)»

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ»

 PLAN E.E. Τόμας Μπ. Γκρέβε & ΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
ΛΑΥΡΙΟ-ΑΘΗΝΑ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)»

Στην Αθήνα, σήμερα, ημέρα ....... ....... Οκτωβρίου 2021, μετά την υπ’ αριθμόν ...... απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του στις 14
Οκτωβρίου 2021, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:
➢ αφ’ ενός το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί
της οδού Μπουμπουλίνας, αριθμός 30, κάτοχο Α.Φ.Μ 998191496 που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ
Δ΄ Αθηνών και το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο αυτού, κο Σταύρο Μπένο,
εφ’ εξής καλούμενο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» αφενός
➢ και αφ’ ετέρου η εταιρεία PLAN E.E. Τόμας Μπ. Γκρέβε και ΣΙΑ που εδρεύει στην Αθήνα
επί της οδού Αινάνος αριθμός 6, με Α.Φ.Μ 082438290, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, νόμιμα
εκπροσωπούμενη από τον ομόρρυθμο εταίρο Τόμας Μπ.Γκρέβε, εφ’ εξής καλούμενη
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ» ή «ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ»,
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν, την τροποποίηση των άρθρων: ΑΡΘΡΟ 3 «ΧΡΟΝΟΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ», ΑΡΘΡΟ 4 «ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ» και ΑΡΘΡΟ 5 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ», μεταξύ
των δύο συμβαλλομένων για τη «ΕΚΠΟΝΗΣΗ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΛΑΥΡΙΟ-ΑΘΗΝΑ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)», η οποία είχε
υπογραφεί αρχικά στις 29 Μαΐου 2020. Τα λοιπά άρθρα επαναλαμβάνονται ως είχαν.
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η ανάθεση της εν λόγω μελέτης εντάσσεται στην προσπάθεια του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ να προτείνει
στις αρμόδιες αρχές και να διευκολύνει τη δημιουργία Πολιτιστικών Διαδρομών (ΠΔ) , ως
επώνυμων τουριστικών προϊόντων/εμπειριών, που θα εμπλουτίζουν τις δυνατότητες για
προσέλκυση τουριστικής ζήτησης ειδικών ενδιαφερόντων, εν προκειμένω πολιτιστικών, και θα
ευνοούν τον τουρισμό της Αττικής, όχι μόνο χρονικά (επέκταση-σταθεροποίηση της τουριστικής
περιόδου σε 12μηνο), αλλά και θεματικά (διαφοροποίηση ζήτησης, αύξηση του τμήματος ζήτησης
πολιτιστικού τουρισμού) και χωρικά (διεύρυνση του φάσματος και των σημείων ενδιαφέροντος
της Αττικής και των επί μέρους προορισμών της).
Η Μελέτη στοχεύει στη διαμόρφωση και στη συνέχεια ανάδειξη ενός επώνυμου τουριστικού
προϊόντος/εμπειρίας που θα συνίσταται σε συγκεκριμένα στοιχεία ενδιαφέροντος του επισκέπτη
(πραγματικού και δυνητικού) αναφορικά με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και την
περιβαλλοντική κληρονομιά της Περιφέρειας, σε συνδυασμό με την τοπική παραγωγή αγαθών και
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υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνονται στο τουριστικό προϊόν/εμπειρία. Στοχεύει, επίσης, στη
δημιουργία ευκαιριών στις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς προϊόντων και υπηρεσιών, που
δραστηριοποιούνται στις ευρύτερες περιοχές της συγκεκριμένης διαδρομής, στην προσέλκυση
νέων επενδύσεων, με σεβασμό και ανάδειξη της ποικιλόμορφης ιδιαιτερότητας του κάθε τόπου
και στην εξασφάλιση πόρων για τη συντήρηση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.
Με την έννοια αυτή η Μελέτη είναι απόλυτα συμβατή και προσαρμοσμένη με το σχέδιο ΠΕΠ
Αττικής 2021-2027, στο στόχο 5 του οποίου αναφέρεται μάλιστα ενδεικτικά ως ακολούθως:
Σ.Τ.05 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΟΧΕ)ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΟΝΩΝ
(ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ) ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ – ΜΟΝΑΔΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ Ο.Χ.Ε: Αξίζει να σημειωθεί ότι ότι στις προτάσεις
της Ομάδας Χάραξης Πολιτικής για το Ε.Π Αττικής στη νέα προγραμματική περίοδο αναφέρεται
ενδεικτικά και η «Τριλογία της Αττικής», που αφορά Αθήνα-Λαύριο-Ελευσίνα) με Π/Υ 50 εκ. €.
ΑΡΘΡΟ 1 :

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση του έργου: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ MASTER PLAN ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΛΑΥΡΙΟ-ΑΘΗΝΑ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)»
ΑΡΘΡΟ 2 :

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αντικείμενο της μελέτης είναι η διαμόρφωση προτάσεων για μια Πολιτιστική Διαδρομή με τρεις
κύριους πόλους (Λαύριο-Αθήνα-Ελευσίνα), η οποία θα σχεδιαστεί εξαρχής ως Ο.Χ.Ε και η οποία
θα προσφέρει στον επισκέπτη μια βιωματική και ολιστική εμπειρία και θα βασίζεται στην υψηλή
ποιότητα και στην αυθεντικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων. Το Λαύριο υπήρξε
ως γνωστόν το οικονομικό κέντρο (στήριγμα) της ακμής της Αρχαίας Αθήνας, ενώ η Ελευσίνα το
θρησκευτικό και πνευματικό της κέντρο.
Ως «διαδρομή» δεν νοείται μια συγκεκριμένη και αυστηρή πορεία, που θα κληθεί κατ’ ανάγκην
να ακολουθήσει ο επισκέπτης, αλλά ένα ευρύτερο χωρικό πεδίο, όπου μπορεί να περιπλανηθεί
μέσα ή και γύρω από τα κύρια αξιοθέατα, προσδοκώντας εμπειρίες, που θα τον εκπλήσσουν
θετικά. Η επικοινωνία με τα μνημεία και η υψηλού επιπέδου ερμηνεία τους, καθώς και η υψηλή
ποιότητα και η αυθεντικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών θα πρέπει να περιγραφούν και
να διατυπωθούν, ως προτάσεις προς τις αρμόδιες αρχές. Οι σχετικές με τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες προτάσεις θα πρέπει επίσης να τεθούν προς τους τοπικούς επιχειρηματίες, ν’
αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης και τελικά να συμφωνηθούν και να λειτουργήσουν ως
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πρότυπο εφαρμογής για όσους συναινέσουν εξ αυτών στην σύναψη ενός « Ποιοτικού Συμφώνου
Συμμετοχής στην ΠΔ».
Ως πηγές η ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία των τουριστικών μεγεθών (άμεσων και
έμμεσων) που δημοσιοποιούνται καθώς και σχετικές με το θέμα μελέτες και έρευνες.
Επίσης, ο ανάδοχος θα παρακολουθεί και λαμβάνει υπόψη του παράλληλα:
 Τον ταυτόχρονο σχεδιασμό του «Μεγάλου Περίπατου της Αθήνας», στον οποίο η Μελέτη
θα προσαρμόζεται, σε τρόπο ώστε οι τρεις πόλοι (Αθήνα, Ελευσίνα, Λαύριο) να αποτελούν
μια ολοκληρωμένη Πολιτιστική Διαδρομή
 Την προωθούμενη αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων της περιοχής των Αχαρνών
Αττικής, με έργα/αναπλάσεις στον αστικό και περιαστικό χώρο, οι οποίες ήδη
σχεδιάζονται και προορίζονται για ένταξη σε Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2021-2027.
 Την Πολιτιστική Πύλη athensculturenet.com
Αναλυτικότερα τα περιεχόμενα της ανατιθέμενης μελέτης είναι:
2.1.ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
2.1.1 Γενικά Στοιχεία
2.1.2 Η Τουριστική Κίνηση στην Περιφέρεια Αττικής
Εισερχόμενος/εσωτερικός τουρισμός, εποχικότητα & πληρότητα, ξενοδοχειακό
δυναμικό, εξέλιξη τουριστικής κίνησης και ξενοδοχειακού δυναμικού στην
Περιφέρεια, κίνηση επισκεπτών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Με βάση τα
εν λόγω στοιχεία, καθώς και με αξιοποίηση στοιχείων από προηγούμενες μελέτες,
συνεντεύξεις με τουριστικού επιχειρηματίες, ξεναγούς κλπ., θα πραγματοποιηθεί
αποτύπωση και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης.
2.1.3 Πολιτιστικοί και Φυσικοί Πόροι στην Περιφέρεια Αττικής
Υφιστάμενοι κύριοι πόλοι προσέλκυσης επισκεπτών με επίκεντρο την περιοχή της
Αθήνα: Ακρόπολη, Μουσείο Ακρόπολης, Αγορά, Πνύκα, Διονυσιακό Θέατρο,
Ηρώδειο, Αρχαιολογικό Μουσείο, Σούνιο, Αρχαία Μεταλλεία Λαυρίου
Αρχαιολογικός Χώρος Ελευσίνας, καθώς και άλλοι χώροι αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος, που συνδέονται εννοιολογικά με τους παραπάνω
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
2.2.1 Η Αναγκαιότητα Διαρθρωτικής Παρέμβασης στο Μοντέλο Τουριστικής
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής
2.2.2. Οι Στόχοι της Στρατηγικής
2.2.3. Η Έννοια της Πολιτιστικής Διαδρομής
2.2.
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2.2.4. Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση, ως Εργαλείο Υλοποίησης της
Στρατηγικής. Ευθυγράμμιση του Master Plan με τις απαιτήσεις της Ε.Ε αλλά
και των κανόνων του ΕΣΠΑ για τις Ο.Χ.Ε
2.3 Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΤΡΙΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ελευσίνα-ΑθήναΛαύριο)
2.3.1.Η Δομή της Διαδρομής
Σύνδεση της Αρχαίας Αθήνας και του επίνειού της, του Πειραιά, με την Ελευσίνα , το
Πνευματικό Κέντρο της (Τελεστήριο) και το Λαύριο, το Παραγωγικό Κέντρο της (
ορυχεία αργύρου)
2.2.2.Πολιτιστικοί και Φυσικοί Πόροι στην Περιοχή της Ελευσίνας
2.3.3.Το Επιχειρηματικό Δυναμικό στην Περιοχή της Ελευσίνας
2.3.4.Τουριστικοί Πόροι και Υποδομές στην Περιοχή της Ελευσίνας
2.3.5. Τουριστική Κίνηση στην Περιοχή της Ελευσίνας
2.3.6. Πολιτιστικοί και Φυσικοί Πόροι στην Περιοχή του Λαυρίου
2.3.7. Το Επιχειρηματικό Δυναμικό στην Περιοχή του Λαυρίου
2.3.8. Τουριστικοί Πόροι και Υποδομές στην Περιοχή του Λαυρίου
2.3.9. Τουριστική Κίνηση στην Περιοχή του Λαυρίου
ΣΗΜ. Δεν ζητείται η καταγραφή φυσικών και πολιτιστικών πόρων και τουριστικών
μεγεθών για την Αθήνα και τον Πειραιά, καθόσον για τις δύο μητροπολιτικές περιοχές
υλοποιούνται ήδη Ο.Χ.Ε, προς τις οποίες η Τριλογία θα έχει συμπληρωματικό ρόλο
2.4.ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
«Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»
2.4.1.Η Οικοδόμηση της Στρατηγικής
Ανάπτυξη και ανάδειξη της Ελευσίνας και του Λαυρίου ως συμπληρωματικών πόλων
πολιτιστικού τουρισμού στην Περιφέρεια Αττικής
2.4.2. Προοπτικές και Προτάσεις Ανάπτυξης της Πολιτιστικής Διαδρομής
ως Θεματικό Τουριστικό Προϊόν
Σύνδεση των πολιτιστικών πόρων για την προσφορά ενός ολοκληρωμένου προϊόντος
πολιτιστικού τουρισμού
Στρατηγική διοχέτευσης ζήτησης προς το δίπολο Ελευσίνας – Λαυρίου
2.4.3. Συνέργειες Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
Σύνδεση με τοπική οικονομία & κοινωνία, Cluster επιχειρήσεων
2.5.

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΟΧΕ «Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»
2.5.1. Γενικό Πλαίσιο Εξειδίκευσης της ΟΧΕ
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2.5.2. Προτάσεις Έργων και Δράσεων της Πολιτιστικής Διαδρομής όσον αφορά
Υποδομές, Marketing-Ψηφιακές Εφαρμογές, Επιχειρηματικότητα
2.5.3. Συναφή Έργα στην Τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020
2.5.4 Ανάλυση χρηματοδοτικών πόρων
ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΧΕ «Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»
2.6.1. Γενικά – Θεσμικό Πλαίσιο
2.6.2. Το Πλαίσιο Διακυβέρνησης της ΟΧΕ
2.6.3. Προτεινόμενοι Φορείς Διακυβέρνησης και Κατανομή Αρμοδιοτήτων
Φορείς Στρατηγικής, Διαχείρισης και Λειτουργίας, Cluster επιχειρήσεων, DMMO
Η μελέτη θα υποδείξει ειδικότερα τη δομή ενός μόνιμου μηχανισμού διοίκησης της
λειτουργίας του όλου εγχειρήματος, που θα επιτελεί καθήκοντα Destination
Management and Marketing Organization. Για το σκοπό αυτό θα αξιοποιηθεί το υλικό
που έχει παραχθεί από σχετικές μελέτες για άλλες περιοχές της χώρας, όπου
δραστηριοποιείται το ΔΙΑΖΩΜΑ (Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα, ΑΜΘ). Πρέπει να ληφθεί
υπ’όψιν ότι ο Δήμος της Αθήνας διαθέτει ήδη σήμερα DMMO, ώστε να προβλεφθούν
οι αναγκαίες συνέργιες.
Τα υποκεφάλαια 2.5 και 2.6 (Πρόταση Σχεδίου Δράσης για την υλοποίηση της ΟΧΕ και Φορείς
Διακυβέρνησης και Κατανομή αρμοδιοτήτων) θα πρέπει να δομηθούν σε χωριστά
τμήματα/φάσεις σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα πρακτική τπου ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, που απεικονίζεται
στο ακόλουθο γράφημα.
2.6.

Είναι αυτονόητο, ότι, από το ανωτέρω σχήμα, οι μεν υποδομές, το μάρκετινγκ και οι ψηφιακές
εφαρμογές και η επιχειρηματικότητα θα αποτελούν τμήματα του υποκεφγ.2.5, ενώ η
Διακυβέρνηση του υποκεφ.2.6
Αναλυτικότερα:
Μέσω της μελέτης, θα πρέπει να υπάρξει τεκμηρίωση στην ανάδειξη των προβλημάτων που
παρουσιάζει σήμερα το τουριστικό προϊόν στις κατωτέρω δραστηριότητες καθώς και προτάσεις
για την αντιμετώπισή τους μέσω της Διαδρομής:
 Στις Δημόσιες Υποδομές (αρχ. χώροι & μουσεία, αξιοθέατα, χώροι στάσης-ξεκούρασης,
εσωτερικές διαδρομές στους αρχ. χώρους και στους οικισμούς κ.λπ.). Θα υποδειχθούν
μετά από διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς και αξιολόγηση των δικών τους
προτάσεων συγκεκριμένα έργα αρχαιολογικού χαρακτήρα, μικρά έργα εντός
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αρχαιολογικών χώρων για τη βελτίωση της ικανοποίησης από την επίσκεψη, καθώς κ.α
υποδομές εκτός αυτών, που ενδεχομένως θα κριθούν αναγκαίες
Στις επιχειρήσεις των πόλων της ΠΔ, που προσφέρουν είτε άμεσα, είτε έμμεσα προϊόντα
και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Έμφαση θα δοθεί στις επιχειρήσεις πρωτογενούς
παραγωγής και στην συνεργασία τους με τις επιχειρήσεις ξενοδοχίας-καταλυμάτων και
εστίασης. Οι σημαντικότερες από τις επιχειρήσεις αυτές, στις περιοχές Λαυρίου και
Ελευσίνας θα πρέπει να καταγραφούν, ώστε να διευκολυνθεί σε μεταγενέστερο στάδιο η
δημιουργία της αντίστοιχης συστάδας (cluster) επιχειρήσεων συνδεδεμένων με τη
Διαδρομή. Αυτή η καταγραφή προκειμένου για την περιοχή της Αθήνας θα συνίσταται
μόνο στον εντοπισμό των επιχειρήσεων, που προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα, που
μπορούν ιδανικά να ενσωματωθούν στη διαμόρφωση του νέου τουριστικού προϊόντος,
που επιδιώκουμε για την Περιφέρεια Αττικής.
Στις επιχειρήσεις, ιδρύματα και φορείς που διοργανώνουν δημόσια δρώμενα, που
προσφέρονται τόσο στους επισκέπτες, όσο και στους κατοίκους.

Αντικείμενο καταγραφής και αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης θα αποτελέσουν οι
επιχειρήσεις που κρίνεται ότι μπορούν να συμβάλουν στη σύνθεση και διαμόρφωση του
τουριστικού προϊόντος της ΠΔ, όπως επιλεγμένες επιχειρήσεις καταλυμάτων, εστίασης και
αναψυχής, παραγωγοί τοπικών προϊόντων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, τουριστικά
γραφεία, και φορείς πολιτισμού (μουσεία, πινακοθήκες, φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λπ.).
Η περιγραφή προτεινόμενων παρεμβάσεων (στο κεφάλαιο 2.5.3 Πρόταση Εξειδίκευσης ΟΧΕ) για
την επίτευξη «ποιότητας και αυθεντικότητας» σε προϊόντα και υπηρεσίες θα περιλαμβάνει:
 Έργα μικρής κλίμακας στον δημόσιο χώρο, όπως λ.χ. σήμανση με ενιαίου τύπου πινακίδες
του δημόσιου οδικού δικτύου και σημείων παροχής πληροφοριών, αλλά και στις επιμέρους
επιχειρήσεις όπως πινακίδες / ταμπέλες της επιχείρησης, wi-fi, ψηφιακή πληροφόρηση
κ.λπ.
 Δράσεις που θα διευκολύνουν και θα στηρίξουν τους επιχειρηματίες στην βελτίωση των
υπηρεσιών που παρέχουν.
 Δράσεις που θα εμπλουτίσουν το τουριστικό προϊόν και που σήμερα είτε δεν
προσφέρονται καθόλου, είτε μπορούν να βελτιώσουν και να δικτυώσουν αυτές που ήδη
αποτελούν τμήμα του προσφερόμενου προϊόντος (λ.χ. επισκέψιμα οινοποιεία και
αγροκτήματα).
 Χρηματοδοτικά εργαλεία που θα επιτρέψουν την υλοποίηση των ανωτέρω είτε ως
δημόσιες επενδύσεις για τα απαραίτητα (μικρά) έργα υποδομής (λ.χ. πινακίδες) είτε ως
κρατικές ενισχύσεις στις επιχειρήσεις, είτε ως χορηγικό πρόγραμμα.
 Διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες και εμπορικές επιχειρήσεις που σχετίζονται με
τον τουρισμό (ενδεικτικά): ξεναγοί, εταιρείες ψηφιακών εφαρμογών για τον Τουρισμό,
ενώσεις ταξί, τοπικά ΚΤΕΛ, εταιρείες πλωτών μεταφορών, εταιρείες logistics,
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καταστήματα ενθυμίων, προϊόντων design, τοπικών/ελληνικών τροφίμων, ενοικιάσεις ΙΧ
& δίκυκλων , κ.λπ.
Η πρόταση εξειδίκευσης της ΟΧΕ θα περιλαμβάνει, επίσης, τον προσδιορισμό φάσεων-σταδίων
εφαρμογής για την υλοποίηση της πρότασης και τον καθορισμό σειράς προτεραιότητας για τα
προτεινόμενα έργα, δράσεις και ρυθμίσεις. Ο διαχωρισμός θα γίνει σε άμεσα, μεσοπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα έργα - δράσεις-ρυθμίσεις με βάση την λειτουργική τους αναγκαιότητα,
λαμβάνοντας υπόψη την κατά στάδια εφαρμογή της μελέτης σε τμήματα, όπου απαιτούνται και
που είναι χρονοβόρα διαδικαστικά ή απαιτούν σχετικά μεγαλύτερο κόστος και πρέπει να
αναπτυχθούν σε μεγαλύτερο εύρος χρόνου.
ΑΡΘΡΟ 3 :

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο χρόνος για την υποβολή του Παραδοτέου Α, που αποτελείται από τα περιεχόμενα 2.1 εώς και
2.3 του άρθρου 2, ορίζεται σε 4 (τέσσερις) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος για
την υποβολή του Παραδοτέου Β, που αποτελείται από τα περιεχόμενα 2.4 έως και 2.6, ορίζεται
σε 5 (πέντε) μήνες από την παραλαβή του Παραδοτέου Α από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του
Διαζώματος του άρθρου 5 της παρούσας.
Παράταση του χρόνου αποπεράτωσης των επιμέρους παραδοτέων, πέρα από τις προθεσμίες που
αναγράφονται στο άρθρο αυτό, δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του Εργοδότη, εάν κατά την
εκπόνηση της μελέτης προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική
υπαιτιότητα του μελετητή, κατά την κρίση του Εργοδότη. Ειδικότερα, θα ληφθούν υπόψη τυχόν
καθυστερήσεις και κωλύματα στην ομαλή υλοποίηση των εργασιών της Μελέτης που ενδέχεται
να προκύψουν λόγω της επιδημίας του κορονοϊού και συνδέονται με αυτήν (π.χ. αδυναμία
πραγματοποίησης συναντήσεων και επισκέψεων, έλλειψη πρόσβασης σε μελέτες, βάσεις
δεδομένων και λοιπό υλικό).
Η αίτηση παράτασης πρέπει να υποβάλλεται μέσα στη συμβατική προθεσμία εκπόνησης της
μελέτης και θα περιλαμβάνει αιτιολόγηση της αιτούμενης παράτασης και χρονοδιάγραμμα.
Τα παραδοτέα της μελέτης κατατίθενται στο «ΔΙΑΖΩΜΑ».
ΑΡΘΡΟ 4:

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση της Μελέτης ορίζεται στο ποσό των 20.000,00 ευρώ,
πλέον Φ.Π.Α.
Η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικώς, ως ακολούθως:
20 % με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
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30% με την υποβολή του παραδοτέου Α.
30 % με την υποβολή του παραδοτέου Β.
20 % με την έγκριση των παραδοτέων.

ΑΡΘΡΟ 5:

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. Για την παρακολούθηση της μελέτης ορίζεται από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» 5μελής
επιτροπή, αποτελούμενη από:
· 1 εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής, την κα Μαίρη Βιδάλη, Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού
με αναπληρωτή της, τον κ. Κορμά Γιώργο, επιστημονικό συνεργάτη Περιφέρειας Αττικής.
·
1 εκπρόσωπο του Δήμου Αθηναίων, την κα Κατερίνα Κοσκινά, σύμβουλο Δημάρχου
Αθηναίων για τον Πολιτισμό, με αναπληρωτή της τον κ. Αναστάσιο Κριεκούκη, διπλωματούχο
σύμβουλο του Δημάρχου Αθηναίων.
· 1 εκπρόσωπο του Δήμου Ελευσίνας, τον κ. Λιάσκο Δημήτρη, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, με
αναπληρωτή του, τον κ. Παπαγιάνναρο Δημήτρη, Δημοτικό Σύμβουλο, Πρόεδρο της Τουριστικής
Επιτροπής του Δήμου Ελευσίνας,
· 1 εκπρόσωπο του Δήμου Λαυρίου, την κα Πάλλη Αικατερίνη, Γενική Γραμματέα του Δήμου,
με αναπληρώτρια, την κα Βλάχου Ελένη, ειδική σύμβουλο του Δήμου Λαυρεωτικής.
· 1 εκπρόσωπο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», την κα Μπέττυ Χατζηνικολάου, ιδρυτικό μέλος
του Σωματείου και εμπειρογνώμονα σε θέματα Τουρισμού, με αναπληρώτρια την κα Μαρία
Σοφικίτου, αρχαιολόγο, στέλεχος του Σωματείου.
Η Επιτροπή αυτή παρακολουθεί την εκπόνηση της Μελέτης, ώστε να πραγματοποιείται σύμφωνα
με τους κανόνες της επιστήμης, εξασφαλίζει ότι οι μελετητές έχουν ερευνήσει και αξιολογήσει τις
προτάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ κ.α καθώς και των Δήμων, που
περιλαμβάνονται στη Διαδρομή, και έχουν τεκμηριώσει τις επί μέρους προτάσεις έργων και
δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη και την ωρίμανση αυτών, σε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ο
ολοκληρωμένος χαρακτήρας της Διαδρομής.
Η Επιτροπή έχει αποκλειστικά γνωμοδοτικό χαρακτήρα και οι απόψεις της υποβάλλονται στο
Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Διαζώματος.
Η παραλαβή της μελέτης γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Διαζώματος σε δυο
διακριτές φάσεις:
α) Παραδοτέο Α, αφού κατατεθεί στο «ΔΙΑΖΩΜΑ», τη φέρει ο Πρόεδρος στο Δ.Σ. για την
παρουσίαση από τους μελετητές και την παραλαβή της.
β) Παραδοτέο Β, αφού κατατεθεί «ΔΙΑΖΩΜΑ», τη φέρει ο Πρόεδρος στο Δ.Σ. για την
παρουσίαση από τους μελετητές και την παραλαβή της.
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Στην απόφαση παραλαβής το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να δρομολογήσει και να εποπτεύσει
όλες τις διαδικασίες για την προσφορά της μελέτης στην Περιφέρεια Αττικής ως δωρεά σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 6:

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο μελετητής με την υπογραφή της σύμβασης μεταβιβάζει στον εργοδότη χωρίς επιπλέον αμοιβή
όλα τα πνευματικά δικαιώματα, που απορρέουν από την εφαρμογή της σύμβασης, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 2121/1993.
ΑΡΘΡΟ 7 :

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει το ανατιθέμενο έργο με τη δέουσα
προσοχή και επιμέλεια, κατά επιστημονικά άρτιο τρόπο και σύμφωνα με τους όρους, τις
προϋποθέσεις και τις προθεσμίες της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 8 :

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των
υποχρεώσεων του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή ο Εργοδότης δικαιούται να αναθέσει το έργο
σε άλλο Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 9 : 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
αποδεσμεύονται 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 10 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
΄Ολοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίηση ή συμπλήρωση
οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου παντός άλλου
αποδεικτικού μέσου.
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ΑΡΘΡΟ 11 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Ο.Τ.Α
Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται προς όφελος της Περιφέρειας Αττικής και των τριών Δήμωνπόλων της ΠΔ. Συνεπώς, γίνεται κατανοητό το ενδιαφέρον τους για την ποιότητα της μελέτης,
καθώς και αποδεκτό από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη ότι η μελέτη θα παραχωρηθεί στις
αρμόδιες Υπηρεσίες των φορέων αυτών.
ΑΡΘΡΟ 12 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και το υπ’ αριθμόν άρθρο 15 του καταστατικού του
«ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».
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 συμβαλλόμενους, 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 την Ανάδοχο του έργου:
Ο νόμιμος εκπρόσωπος

Σταύρος Μπένος
Τόμας Μπ. Γκρέβε
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Επισυναπτόμενο 6ο:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΛΕΩΦΟΡOI
ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ”»

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :



ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, ……… 2021
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Σύμβαση για την ανάθεση του έργου:
«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΛΕΩΦΟΡOI
ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ”»

Στην Αθήνα, σήμερα, …… 2021, μετά την υπ’ αριθμόν …. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του στις 14 Οκτωβρίου 2021, 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 το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο αυτού, κο Σταύρο Μπένο,
εφ’ εξής καλούμενο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» αφενός και αφετέρου,
 αφ’ ετέρου η ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε., η οποία εδρεύει στο
Μαρούσι, επί της οδού Μονεμβασίας, αριθμού 27, με Α.Φ.Μ. 095612120, Δ.Ο.Υ.
Αμαρουσίου και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κωνσταντίνο Ζέκκο, εφ’ εξής
καλούμενο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» ή «ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ»
συμφώνησαν την τροποποίηση του άρθρου 4 «ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ» της
αρχικής σύμβασης που είχε υπογραφεί στις 04 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 της
αρχικής σύμβασης (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ). Τα λοιπά άρθρα επαναλαμβάνονται
ως είχαν.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Το τελευταίο διάστημα προχωρά ο σχεδιασμός του Προγράμματος «Λεωφόροι Φύσης και
Πολιτισμού», το οποίο είναι μια πρόταση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και αφορά στην
αναβάθμιση των προσβάσεων και της καθοδηγητικής ενιαίας σήμανσης προς μνημεία φύσης και
πολιτισμού που βρίσκονται κατά μήκος των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων της χώρας, οι οποίοι
λειτουργούν υπό το καθεστώς Συμβάσεων Παραχώρησης. Στόχος του παραπάνω προγράμματος
είναι να αναβαθμίσει τον ρόλο των αυτοκινητοδρόμων, προκειμένου πέρα από τη βασική τους
αποστολή (μεταφορά ανθρώπων και εμπορευμάτων) να γίνουν καταλύτες πρόσβασης, ανάδειξης
και διαρκούς φροντίδας των μνημείων που τους περιβάλλουν.
Το πρόγραμμα «Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού» πρόκειται να συνδυαστεί με έργα μεγάλης
κλίμακας που υλοποιεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχουν ως στόχο την
ενσωμάτωση της τεχνολογίας 5G στους αυτοκινητοδρόμους της χώρας μας. Με τον τρόπο αυτό
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θα συνδυαστούν αρμονικά έργα άυλα (ψηφιακές υποδομές) με έργα υλικής φύσεως (βελτίωση
προσβασιμότητας των μνημείων).
Η χρηματοδότηση της Α΄ φάσης του προγράμματος θα ανέλθει στο ύψος των 80 εκ. ευρώ και θα
εξασφαλιστεί από το RECOVERY - Πρόγραμμα Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ταυτόχρονα,
για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος θα επιδιωχθούν οι συνέργειες:
α) μεταξύ όλων των αρμόδιων θεσμών (Κυβέρνησης, Περιφερειών και Δήμων της Ελλάδας,
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και των Παραχωρησιούχων των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων της
χώρας) και β) μεταξύ όλων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ 2021-2027,
RECOVERY, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,
Ιδιωτικοί πόροι, Χορηγίες, Δωρεές κ.λπ.).

ΑΡΘΡΟ 1 :

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην ανάθεση του έργου: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΛΕΩΦΟΡOI ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ”».
ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Το πρόγραμμα «Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού» υλοποιεί το στόχο της προβολής των
πολύτιμων και παγκόσμιου ενδιαφέροντος μνημείων της φυσικής και της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς, μέσα από την συστηματική ψηφιακή καταγραφή τους και την χωρική συσχέτισή
τους με τις φυσικές διαδρομές κατά μήκος του δικτύου των υπεραστικών αυτοκινητόδρομων της
χώρας, προκειμένου να ξεδιπλώνεται μπροστά στον ταξιδιώτη της κάθε τέτοιας διαδρομής το
πανόραμα των επιλογών που του προσφέρονται για τη φυσική επισκεψιμότητα των μνημείων που
βρίσκονται σε προσιτή χρονοαπόσταση (της τάξης του ημιώρου ή των 30 περίπου χιλιομέτρων
συμπληρωματικής διαδρομής μέχρι το σημείο ενδιαφέροντος) από την κύρια διαδρομή του κατά
μήκος του αυτοκινητόδρομου. Συνδεδεμένη έννοια με την προσιτή χρονοαπόσταση είναι η
διάσταση της προσβασιμότητας των μνημείων, από την άποψη των συνθηκών οδήγησης και
στάσης που αντιστοιχούν σε κάθε τέτοια επιλογή διευρυμένης / συμπληρωματικής διαδρομής που
απαιτείται για να υλοποιηθεί η φυσική επίσκεψη σε κάθε ένα από τα συγκεκριμένα μνημεία.
Σκοπός της Στρατηγικής Μελέτης για την ανάπτυξη των Λεωφόρων Φύσης και Πολιτισμού είναι
η διαμόρφωση ενός επιτελικού σχεδίου προσεκτικά επιλεγμένων δράσεων αναβάθμισης της
προσβασιμότητας των άμεσα συσχετισμένων με το δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων μνημείων
φύσης και πολιτισμού και κατ’ επέκταση της επισκεψιμότητάς τους, που θα προκύψει μέσα από
συστηματική διερεύνηση και αξιολόγηση δυνητικών βελτιωτικών παρεμβάσεων / δράσεων προς
ένταξη στο Πρόγραμμα.
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ΆΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Το αντικείμενο της Στρατηγικής Μελέτης για την ανάπτυξη των Λεωφόρων Φύσης και
Πολιτισμού είναι:
1.

Δημιουργία ψηφιακού χαρτογραφικού υπόβαθρου αναφοράς:
 Οργάνωση τρισδιάστατης χαρτογραφικής απεικόνισης της ευρύτερης ζώνης αναφοράς
των υπεραστικών αυτοκινητοδρόμων που υπάρχουν ή προγραμματίζεται να
λειτουργήσουν στο άμεσο μέλλον στον ηπειρωτικό κορμό της επικράτειας υπό το
καθεστώς παραχώρησης.
 Απεικόνιση των επιμέρους στοιχείων του δικτύου των υπεραστικών αυτοκινητοδρόμων
που θα λειτουργήσουν ως Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού ως προς την όδευσή τους, την
χιλιομέτρησή τους, καθώς και τις θέσεις και ονοματοθεσίες των ανισόπεδων κόμβων
σύνδεσής τους με το οδικό δίκτυο της περιοχής εξυπηρέτησής τους, διαμέσου των οποίων
εξυπηρετείται και η πρόσβαση προς τα επιμέρους μνημεία.
 Εμπλουτισμός του υπόβαθρου αναφοράς με επιλεγμένα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της
ευρύτερης ζώνης διέλευσης των αυτοκινητοδρόμων χωρίς υπερβολική πληροφόρηση για
λόγους εποπτείας, εύκολου προσανατολισμού και επικέντρωσης στα σημεία
ενδιαφέροντος.

2.

Επιλογή των προς προβολή μνημείων στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Λεωφόρων Φύσης και
Πολιτισμού:
 Καταγραφή των σημαντικότερων προορισμών ενδιαφέροντος του επισκέπτη κατά μήκος
των επιμέρους τμημάτων του δικτύου των υπεραστικών αυτοκινητοδρόμων και σε οδικές
αποστάσεις της τάξης των 30 χλμ. ή χρονοαπόστασης της τάξης του ημιώρου μετά την
έξοδο από τον αυτοκινητόδρομο (άμεση ζώνη αναφοράς των ανισόπεδων κόμβων).
 Προσδιορισμός των υφιστάμενων εναλλακτικών οδικών διαδρομών πρόσβασης στα
μνημεία διαμέσου τυχόν εναλλακτικών εξόδων από διαδοχικούς ανισόπεδους κόμβους
προς το συνδετήριο οδικό δίκτυο πρόσβασης.
 Καταγραφή των βασικών λειτουργικών χαρακτηριστικών των επιμέρους εναλλακτικών
διαδρομών πρόσβασης των μνημείων στα εκτός του δικτύου των αυτοκινητοδρόμων
τμήματα της διαδρομής (μήκος διαδρομής, χρόνος διαδρομής, εδαφικό ανάγλυφο).
 Συμπλήρωση των λειτουργικών χαρακτηριστικών των διαδρομών πρόσβασης με τυχόν
υπό υλοποίηση ή υπό άμεσο προγραμματισμό βελτιωτικών παρεμβάσεων/συμπληρώσεων
στο εκτός αυτοκινητοδρόμων τμήμα των διαδρομών πρόσβασης.
 Διαβάθμιση των επιλεγέντων προορισμών σε επιμέρους κατηγορίες, σε συντονισμό με το
ΔΙΑΖΩΜΑ, για τον προσδιορισμό της κατά προτεραιότητα προβολής και αναβάθμισης
της προσβασιμότητας 30 σημείων ενδιαφέροντος που θα περιληφθούν τελικά στο
επιτελικό σχέδιο του Προγράμματος Ανάπτυξης.
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3.

Εντοπισμός των επιδιωκτέων βελτιωτικών παρεμβάσεων στο σύστημα πρόσβασης των τελικά
επιλεγέντων προορισμών ενδιαφέροντος:
 Καταγραφή των δυνητικών στοιχείων παρέμβασης κατά μήκος καθενός από τους οδικούς
συνδέσμους που οδηγούν προς τα μνημεία, με διάκριση στις κατηγορίες όδευσης,
κατάστασης οδοστρώματος, σήμανσης/ασφάλισης και στάθμευσης στον προορισμό,
συνεκτιμώμενων και των προς άμεση υλοποίηση ή των ήδη υπό υλοποίηση βελτιωτικών
παρεμβάσεων της επιμέρους Περιφέρειας ή των ΟΤΑ πρώτου βαθμού.
 Προκαταρκτική εκτίμηση κόστους των επιδιωκτέων βελτιωτικών παρεμβάσεων, τόσο για
την τεχνική μελέτη όσο και για την κατασκευή, καθώς και για την έκταση και το κόστος
των τυχόν αναγκαίων απαλλοτριώσεων.
 Κριτική θεώρηση της προτεραιότητας και του βαθμού επείγοντος των επιμέρους
παρεμβάσεων, προκειμένου να προσδιορισθεί και να περιγραφεί το αντικείμενο των προς
εκπόνηση τεχνικών μελετών κατά μήκος καθενός από τους οδικούς συνδέσμους, οι οποίες
και θα καθορίσουν το πραγματικό κόστος και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των
δράσεων που μπορούν να ενταχθούν στο διαθέσιμο προϋπολογισμό του Προγράμματος
Ανάπτυξης των Λεωφόρων Φύσης και Πολιτισμού.
 Καταγραφή των υπολοίπων από τις παραπάνω δράσεις που δε θα περιληφθούν τελικά στο
Πρόγραμμα Ανάπτυξης «Λεωφόρων Φύσης και Πολιτισμού», προκειμένου αυτές να
αξιοποιηθούν από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, απ’ όπου διέρχονται οι
αυτοκινητόδρομοι, με στόχο τον τεχνικό σχεδιασμό και την ένταξή τους στο Ε.Σ.Π.Α.
2021-2027. Συνεπώς, στα παραδοτέα της μελέτης θα πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστά
παραρτήματα για κάθε Περιφέρεια, καθώς επίσης και ξεχωριστά παραρτήματα για κάθε
Σύμβαση Παραχώρησης.

Κατά την εκπόνηση της παραπάνω μελέτης οι μελετητές οφείλουν να λάβουν υπ’ όψιν τα συναφή
με τους υπό εξέταση οδικούς συνδέσμους προγράμματα που είναι σε εξέλιξη από τις Περιφέρειες
και τους εμπλεκόμενους Δήμους (Πολιτιστικές Διαδρομές, Αρχαιολογικά Πάρκα, Προγράμματα
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης κ.α.).
Επιπλέον, οι μελετητές οφείλουν να συνεργαστούν με τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειών
και των εμπλεκόμενων ΟΤΑ α’ βαθμού για τη συλλογή όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. Οι
πληροφορίες αφορούν τους επιλεγέντες οδικούς συνδέσμους προς τα σημεία ενδιαφέροντος που
είναι αρμοδιότητας των Περιφερειών ή των εμπλεκόμενων ΟΤΑ α’ βαθμού και βρίσκονται σε
επίπεδο προγραμματισμού ή μελέτης ή δημοπράτησης ή και εκτέλεσης.
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ΑΡΘΡΟ 4 :

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο χρόνος εκπόνησης του έργου από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ορίζεται στους 10 μήνες από την υπογραφή
της αρχικής σύμβασης.
Ειδικότερα, η υλοποίηση του έργου θα γίνει σταδιακά, σύμφωνα με το κατωτέρω
χρονοδιάγραμμα:




Α΄ ΦΑΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: Δημιουργία ψηφιακού χαρτογραφικού υπόβαθρου
αναφοράς και επιλογή των προς προβολή μνημείων στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης των
Λεωφόρων Φύσης και Πολιτισμού με τις αντίστοιχες οδικές διαδρομές πρόσβασης
από το σύστημα των αυτοκινητοδρόμων – έως τέλος Οκτωβρίου 2021.
Β΄ ΦΑΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Εντοπισμός των επιδιωκτέων βελτιωτικών
παρεμβάσεων στο σύστημα πρόσβασης των τελικά επιλεγέντων προορισμών
ενδιαφέροντος - έως τέλος Δεκεμβρίου 2021.

Παράταση του χρόνου αποπεράτωσης των επιμέρους παραδοτέων, πέρα από τις προθεσμίες που
αναγράφονται στο άρθρο αυτό, δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του Εργοδότη, εάν κατά την
εκπόνηση της μελέτης προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική
υπαιτιότητα των Μελετητών, κατά την κρίση του Εργοδότη.
Η αίτηση παράτασης πρέπει να υποβάλλεται μέσα στη συμβατική προθεσμία εκπόνησης της
μελέτης και θα περιλαμβάνει αιτιολόγηση της παράτασης και χρονοδιάγραμμα.
Τα παραδοτέα της μελέτης κατατίθενται στο «ΔΙΑΖΩΜΑ». Η τριμελής Επιτροπή του Άρθρου 6
παρακολουθεί την καλή εξέλιξη της μελέτης και αποφασίζει την παραλαβή της. Στη συνέχεια, ο
Πρόεδρος του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», αφού φέρει τη μελέτη στο Διοικητικό Συμβούλιο, την προωθεί
για έγκριση στις αρμόδιες αρχές.

ΑΡΘΡΟ 5 :

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση της Μελέτης ορίζεται στο ποσό των 20.000 ευρώ, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικώς, ως ακολούθως:




20 %, με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
30%, με την παραλαβή του Παραδοτέου 1.
40 %, με την παραλαβή του Παραδοτέου 2.
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10 %, με την έγκριση και παραλαβή της μελέτης

ΑΡΘΡΟ 6 :

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Για την παραλαβή της μελέτης ορίζεται τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από:
 τον κ. Σταύρο Μπένο, πρόεδρο του Δ.Σ. του Διαζώματος, ως πρόεδρο της επιτροπής,
 τον κ. Παναγιώτη Νταή, ταμία του Δ.Σ. του Διαζώματος, ως μέλος της επιτροπής,
 τον κ. Πρόδρομο Τσιαβό, μέλος του Δ.Σ. του Διαζώματος, ως μέλος της επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 7 :

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο μελετητής με την υπογραφή της σύμβασης μεταβιβάζει στον εργοδότη χωρίς επιπλέον αμοιβή
όλα τα πνευματικά δικαιώματα που απορρέουν από την εφαρμογή της σύμβασης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 2121/1993.

ΑΡΘΡΟ 8 :

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει το ανατιθέμενο έργο με τη δέουσα
προσοχή και επιμέλεια, κατά επιστημονικά άρτιο τρόπο και σύμφωνα με τους όρους, τις
προϋποθέσεις και τις προθεσμίες της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 9 :

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 10 : 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.
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ΑΡΘΡΟ 11 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίηση ή συμπλήρωση
οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου παντός άλλου
αποδεικτικού μέσου.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και το υπ’ αριθμόν άρθρο 15 του καταστατικού του
«ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».
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

Ο Ανάδοχος του έργου:
Για την Εταιρεία ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε.

Σταύρος Μπένος

Κωνσταντίνος Ζέκκος
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Επισυναπτόμενο 7ο:

-----Αρχικό μήνυμα----Από: Επίλογος [mailto:info@epilogos.gr]
Αποστολή: Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 4:28 μμ
Προς: benos@otenet.gr
Θέμα: ΕΠΙΛΟΓΟΣ 2021-ΠΡΟΣΦΟΡΑ 35 ΤΟΜΩΝ

Αγαπητέ Σταύρο καλησπέρα,

Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι για 35 τόμους ΕΠΙΛΟΓΟΣ 2021
η τιμή θα είναι όπως και πέρσι 28,57 ευρώ συν ΦΠΑ.

Πάντα στη διάθεσή σου για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστεί.

Με εκτίμηση
Τάκης Βλαστός
Δ/ντης Πολιτιστικού Οργανισμού "ΕΠΙΛΟΓΟΣ"
Αγλαύρου 23, Αθήνα 11741
Τηλ.210 41 77 477
κιν. 6972 272888
e-mail: info@epilogos.gr
ΦΠΑ = 6%
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Επισυναπτόμενο 8ο:

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΟΔΥΣΣΕΩΣ 34-ΑΧΑΡΝΕΣ τηλ. 2103313977
Αχαρνές 7 Οκτωβρίου 2021
ΠΡΟΣ:To Σωματείο << ΔΙΑΖΩΜΑ>> , όπως νόμιμα εκπροσωπείται
ΘΕΜΑ: Αίτημα του φορέα <<ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ >> για οικονομική ενίσχυση του «κουμπαρά»
του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών , για την έντυπη έκδοση βιβλίου.
Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,
Αγαπητά Μέλη του Δ.Σ.,
Τον Απρίλιο του 2014, το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους
πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία διημερίδα με θέμα “ΑΧΑΡΝΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ , ΤΟ
ΕΡΓΟ, Ο ΤΟΠΟΣ , ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ», στο πλαίσιο των δράσεων του για την ευαισθητοποίηση
των πολιτών αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά των Αχαρνών και ειδικότερα το Αρχαίο
Θέατρο των Αχαρνών.
Το 2020 πραγματοποιήσαμε ψηφιακή έκδοση, άνω των τετρακοσίων σελίδων, των πρακτικών
της διημερίδας, και ήδη είναι διαθέσιμο μέσω πανεπιστημιακών πλατφορμών στους φοιτητές,
δωρεάν.
Προκειμένου να προχωρήσουμε σε έντυπη έκδοση έχουμε ξεκινήσει ενημέρωση των μελών μας
για την οικονομική συνεισφορά τους για την επίτευξη αυτού του σκοπού και υπάρχει
ανταπόκριση.
Με την παρούσα θα θέλαμε να παρακαλέσουμε, ει δυνατόν, και την οικονομική υποστήριξη του
Διαζώματος, ώστε να καταστεί εφικτή το συντομότερο δυνατόν η έκδοση αυτή.
Με την ευκαιρία θα θέλαμε για μια ακόμη φορά να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη των μελών μας
για την καταλυτική συνδρομή του Διαζώματος και του αγαπημένου μας προέδρου κ. Σταύρου
Μπένου, στην ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου και της εν γένει πολιτιστικής κληρονομιάς των
Αχαρνών με ποικίλους τρόπους, όπως των Πολιτιστικών Διαδρομών , της Τριλογίας κ.ά.
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Θερμές ευχαριστίες
Με εκτίμηση και αγάπη
Για το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ
Μαρία Μίχα
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