ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ»
Τρίτη 28 Ιουνίου 2022
Σήμερα, Τρίτη 28 Ιουνίου 2022, έγινε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ» μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των ειδικών συνθηκών που διανύει η χώρα μας εξαιτίας
του κορωνοϊού, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 15 του Καταστατικού του Σωματείου.
Συνδεδεμένοι ήσαν οι κ.κ.:
1. Σταύρος Μπένος, πρόεδρος, παρών μέσω φυσικής παρουσίας,
2. Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης,
3. Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης,
4. Παναγιώτης Νταής, ταμίας, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης,
5. Γιώργος Κουρουπός, μέλος, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης,
6. Κωνσταντίνος Μπολέτης, μέλος, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης,
7. Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης,
8. Άρτεμις Τσολάκη, μέλος, παρούσα μέσω τηλεδιάσκεψης,
9. Γεωργία Μανωλοπούλου, μέλος, παρούσα μέσω τηλεδιάσκεψης.
Συμμετείχαν, επίσης η κα Δώρα Πρασίνου, αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ο κ. Τσάμης Δημήτρης, μελετητής και νόμιμος εκπρόσωπος της
Εταιρείας «ΗΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ο.Ε», ο κ. Χρήστος
Χιώτης, γραφίστας, συνεργάτης του D-Hub του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», καθώς και τα στελέχη
του Σωματείου κ.κ. Μαρία Σοφικίτου, Διευθύντρια, Μαρία Κουρασάνη, Υπεύθυνη
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Βερενίκη Βασιλειάδη, Συντονίστρια Προγράμματος
Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας.
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
1.
Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής
της Επιτροπής του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρο
Μπένο για την 4η Συνάντηση των μελετητών με την τοπική κοινωνία και τους φορείς
της Βόρειας Εύβοιας / 8η Συνάντηση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με τα Εταιρικά
του Μέλη, η οποία πραγματοποιήθηκε από Παρασκευή 3 έως Κυριακή 5 Ιουνίου στα
Λουτρά Αιδηψού. Έγκριση του απολογισμού των εξόδων της παραπάνω εκδήλωσης.
Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής για την
Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ότι ολοκληρώθηκε η 4η Συνάντηση των μελετητών με την τοπική κοινωνία και τους
φορείς της Βόρειας Εύβοιας, η οποία συνδυάστηκε με την 8η Συνάντηση του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ» με τα Εταιρικά του Μέλη. «Η εκδήλωση αυτή, πρόσθεσε ο πρόεδρος,
πραγματοποιήθηκε από την Παρασκευή 3 έως την Κυριακή 5 Ιουνίου στα Λουτρά Αιδηψού.
Πριν την έναρξη των εργασιών της συνάντησής μας συναντήθηκα προσωπικά με μια ομάδα
ρητινοσυλλεκτών που εξέφραζε τη δυσαρέσκειά της απέναντι στις δράσεις της πολιτείας, την οποία
μου ζήτησαν να μεταφέρω στους εκπροσώπους του κράτους. Μάλιστα τους κάλεσα και στο
εσωτερικό της αίθουσας, προκειμένου να αναπτύξουν τους προβληματισμούς τους και εντός της
αίθουσας.
Σήμερα είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη φάση του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας,
καθώς επιχειρούμε να συνδυάσουμε το σήμερα με το μέλλον της Βόρειας Εύβοιας. Στόχος μας είναι
να αφουγκραστούμε την αγωνία και τους προβληματισμούς της τοπικής κοινωνίας, να μετατρέψουμε
τις προτάσεις τους σε ώριμες δράσεις και έργα, αλλά και να τους μεταδώσουμε τη φιλοσοφία και τα
όνειρά μας που εμπεριέχονται στο πρόγραμμα Ανασυγκρότησης.
Στο παρακάτω γράφημα, το οποίο παρουσιάσαμε και στη συνάντησή μας στην Αιδηψό,
αποτυπώνεται η μετάβαση από τα “Αγριολούλουδα” που συμβολίζουν τα όνειρα και τις προτάσεις
της τοπικής κοινωνίας προς ένα πρόγραμμα συγκροτημένο, τεχνοκρατικό με συγκεκριμένες δράσεις
και έργα:
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Όλες οι μελέτες που έχουν ανατεθεί από το “ΔΙΑΖΩΜΑ” θα ολοκληρωθούν το Σεπτέμβρη του 2022,
οπότε και αναμένουμε την κατάθεση των Β΄ παραδοτέων τους. Τώρα πρέπει οι μηχανισμοί της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων της
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης να συναντηθούν με τα όνειρά μας για να έχουμε ένα
πρόγραμμα ολιστικό και άμεσα εφαρμόσιμο.
Όπως φαίνεται και στο παρακάτω χρονοδιάγραμμα, το οποίο τηρούμε με ευλάβεια από την πρώτη
μέρα που αναλάβαμε την ευθύνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος
Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, τώρα βρισκόμαστε λίγο πριν τη Β΄ φάση των μελετών, οι
οποίες θα μας δώσουν την οριστική πια κεντρική στρατηγική, τα έργα και τις δράσεις, καθώς και
τους δικαιούχους που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης
Βόρειας Εύβοιας, το οποίο υπολογίζουμε να έχει εγκριθεί έως το τέλος του 2022.
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Τέλος, στο παρακάτω γράφημα αποτυπώνεται ο ορίζοντας υλοποίησης του Προγράμματος.
Περιμετρικά, απεικονίζονται οι νέοι θεσμοί και οι μεταρρυθμίσεις που προωθούνται μέσω του
προγράμματος. Στο κέντρο βρίσκονται τα έργα που θα προταθούν από το πρόγραμμα, τα οποία
χωρίζονται σε 3 ομάδες: στην πρώτη ομάδα είναι τα έργα “Φωτοδότες” (τα οποία υλοποιούνται
ήδη, αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2022 και θα μας δώσουν τις πρώτες εικόνες από το
μέλλον της περιοχής), τα έργα της Α΄ φάσης που αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2023 (είναι
τα έργα που περιλαμβάνονται κυρίως στις μελέτες) και τέλος τα έργα της Β΄ φάσης που αναμένεται
να ολοκληρωθούν έως το 2025 (πρόκειται κυρίως για μεγάλα πιο απαιτητικά έργα που αφορούν
κυρίως σε υποδομές π.χ. νέος δρόμος). Επίσης, στο ίδιο γράφημα απεικονίζεται με την τριπλή
χρωματιστή γραμμή φαίνεται η αξιακή περιβάλλουσα που διατρέχει οριζόντια όλο το πρόγραμμα.
Πρόκειται για την τριπλή αειφορία των μνημείων της φύσης και του πολιτισμού: περιβαλλοντική,
κοινωνική και οικονομική που τους χαρίζει και βιωσιμότητα. Επιπλέον, περιλαμβάνει τη διπλή
μετάβαση προς την καινοτομία και την πράσινη – ψηφιακή ανάπτυξη, αλλά και τη θεσμική
περιβάλλουσα που θα κρατήσει σε βάθος χρόνου το πρόγραμμα.

Συνοψίζοντας, το πρόγραμμα ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας είναι από τα κορυφαία
προγράμματα του νέου Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027. Το στοίχημα τώρα είναι να το υιοθετήσει και να το
υπερασπιστεί η τοπική κοινωνία.
Κατά τη διάρκεια του τριημέρου είχαμε, επίσης, και διεργασίες που αφορούσαν στο ίδιο το
“ΔΙΑΖΩΜΑ” και την πορεία του. Οι κ.κ. Μαρία Σοφικίτου, Διευθύντρια Σωματείου, Μαρία
Κουρασάνη, Υπεύθυνη Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Κατερίνα Αβραμοπούλου, Υπεύθυνη
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Οικονομικής Ανάπτυξης παρουσίασαν μέσα από μια συνολική και ενιαία παρουσίαση την πορεία
και το έργο του Σωματείου μας, με τίτλο: “Ουτοπία είναι μία πρόωρη αλήθεια”.
Ακολούθως, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Μαρία Σοφικίτου, η οποία ανέφερε τα εξής
σχετικά με την παρουσίασή της:
«Κατά την παρουσίασή μου έκανα μια αναδρομή στο ταξίδι του Διαζώματος, το οποίο ξεκίνησε το
2008, και έχει κατορθώσει ως σήμερα να έχει στην οικογένειά του περίπου 1000 τακτικά και αρωγά
μέλη και 43 Εταιρικά μέλη που στηρίζουν αδιάκοπα τη δράση του.
Οι στρατηγικοί μας στόχοι είναι οι εξής:
1. Συμβολή στην ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων.
2. Συμβολή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ολιστικών
τουρισμού που υπηρετούν την τριπλή αειφορία:
o περιβαλλοντική,
o κοινωνική,
o οικονομική.

προγραμμάτων

πολιτιστικού

Το ταξίδι του Διαζώματος έχει δύο μεγάλους σταθμούς:
• με την ίδρυσή του εγκαινιάζεται η πρώτη περίοδος λειτουργίας του, με κύριο στόχο τη
συνδρομή στο έργο της πολιτείας για την προστασία και ανάδειξη των αρχαίων χώρων
θέασης και ακρόασης της Ελλάδας, αλλά και τη συνάντηση των παραπάνω εμβληματικών
μνημείων με τους πολίτες και την τοπική κοινωνία. Κινητήριος δύναμη για το έργο μας
υπήρξε η δυναμική ανάπτυξη των συνεργειών με στόχο την ευαισθητοποίηση των αρμόδιων
φορέων και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στην όμορφη περιπέτεια της
ανάδειξης ενός μνημείου.
• Η Β΄ περίοδος της λειτουργίας του Σωματείου μας εγκαινιάζεται το 2013 κατά τη ΣΤ΄ Γενική
Συνέλευσή μας στην Ήπειρο, με την ιστορική ομιλία της κας Ελένης Ρόκκου και αφορά το
σχεδιασμό και την υλοποίηση των ολιστικών προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού.
Παρουσίασα συνοπτικά, και με τη βοήθεια εποπτικού υλικού, το ρόλο του Διαζώματος, που είναι η
συμβολή στην ωρίμανση των τεσσάρων πρώτων φάσεων αποκατάστασης ενός θεάτρου:
1.
Γεωφυσικές Έρευνες,
2.
Απαλλοτριώσεις,
3.
Ανασκαφές,
4.
Μελέτες Αποκατάστασης), οι οποίες είναι απαραίτητες για να οδηγηθεί το κάθε θέατρο στην
τελευταία φάση, δηλαδή στην
5.
Υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης.
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Μέχρι και σήμερα έχουν ανατεθεί και ολοκληρωθεί περισσότερες από 50 μελέτες αποκατάστασης
για τα αρχαία θέατρα της χώρας, οι οποίες εν συνεχεία προσφέρονται ως δωρεά στο Υπουργείο
Πολιτισμού. Εντυπωσιακό ήταν το παρακάτω διάγραμμα που δείχνει τις μελέτες που ανέθεσε το
“ΔΙΑΖΩΜΑ” ανά έτος:

Τέλος, με τη βοήθεια χαρτών και πρόσφατων φωτογραφιών παρουσίασα την εξέλιξη των εργασιών
στα αρχαία θέατρα».
Αμέσως μετά, το λόγο έλαβε η κα Μαρία Κουρασάνη, προσθέτοντας τα εξής:
«Η παρουσίασή μας είχε τον τίτλο “Ουτοπία μία πρόωρη αλήθεια. Η ματιά μας για το μέλλον του
Διαζώματος ”. Επιλέξαμε να ξεκινήσουμε την παρουσίαση των Ολιστικών Προγραμμάτων που είναι
σε εξέλιξη ή σχεδιάζονται στη χώρα με τη συμβολή του Διαζώματος με ένα απόσπασμα από τη
συνέντευξη που είχε δώσει ο πρόεδρός μας, μια δεκαετία πριν, στον κο Γιώργο Δρίβα στην εκπομπή
“Συναντήσεις με αξιοσημείωτους ανθρώπους” (Μάρτιος 2012), όπου είχε αναφερθεί στο όραμά του
για την ένταξη των μνημείων στο κέντρο της ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από τις
συνέργειες. Αναφέρθηκα σε αυτό το απόσπασμα ως μια ουτοπία που είχε τη δυναμική της πρόωρης
αλήθειας, μιας κατάστασης που πριν μια δεκαετία φάνταζε ουτοπική, και που σήμερα, χάρις στο
Διοικητικό Συμβούλιο, τις κατευθύνσεις, την τεχνογνωσία, τις συνέργειες και την επίμονη
προσπάθεια του Διαζώματος είναι μέρος της καθημερινότητάς μας.
Στη συνέχεια, λοιπόν, μίλησα για όλα τα Ολιστικά Προγράμματα που έχουν ήδη ενταχθεί στο τρέχον
Ε.Σ.Π.Α. και είναι σε εξέλιξη, όπως η Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου ή
η Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού “ΟΙΔΙΠΟΥΣ”.
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Για τα Ολιστικά αυτά Προγράμματα το “ΔΙΑΖΩΜΑ” θα επιδιώξει με τους αρμόδιους φορείς να
ενταχθούν και στο επόμενο ΕΣΠΑ, ώστε να ολοκληρωθούν, όπως επίσης θα συμβάλει στο μέτρο
που μπορεί, ώστε να ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ και νέα Ολιστικά Προγράμματα, όπως το πρόγραμμα
“Τριλογία της Αττικής”. Πρόβαλα στα Εταιρικά μας μέλη τον ακόλουθο εποπτικό χάρτη, ο οποίος
απεικονίζει όλα τα προγράμματα Πολιτιστικών Διαδρομών – Ολοκληρωμένων Χωρικών
Επενδύσεων:

Αναφερθήκαμε ακόμη στα Πολιτιστικά Πάρκα, όπως του Ορχομενού, και της Επιδαύρου, και στη
συνέχεια έγινε μια αναφορά σύντομη στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που από φέτος έχουν νέα
θεματική για τα Ολιστικά Προγράμματα και το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Β. Εύβοιας, αλλά
και στις ενδιαφέρουσες δράσεις που είναι σε εξέλιξη από το Δίκτυο Αρωγών Μελών του Σωματείου
μας. Ειδική αναφορά έγινε στο τέλος στο Πρόγραμμα Αναγέννησης της Βόρειας Εύβοιας.
Για όλα τα παραπάνω προγράμματα αναδείξαμε το ρόλο των Εταιρικών Μελών με την παρουσίαση
της κας Αβραμοπούλου, ενώ τέλος αναδείξαμε και το σημαντικό έργο της θερμοκοιτίδας του
Διαζώματος, της δομής “D-HUB” που στέκεται αρωγός στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών
και των Δήμων σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης μιας δράσης και ενός έργου».
Ο κ. Μπένος πρόσθεσε τα εξής: «Στην παρουσίασή της η κα Αβραμοπούλου τόνισε ότι ο θεσμός
των Εταιρικών Μελών του Σωματείου στηρίζεται στην Εταιρική κοινωνική ευθύνη που αναπτύσσει
η κάθε Εταιρεία και αποτυπώνει τις συνέργειες μεταξύ του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Στόχος
είναι η δημιουργία και εκπόνηση δράσεων με τα Εταιρικά Μέλη και τους Χορηγούς του Σωματείου
που αντανακλούν:
• Τις αξίες.
• Το όραμα & τη φιλοσοφία.
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•
•

Τη Στρατηγική.
Τους Στόχους βιώσιμης Ανάπτυξης του θέτει κάθε εταιρεία.

Η κα Αβραμοπούλου πήρε ένα ένα θέατρο και μια μια διαδρομή και παρουσίασε το πανόραμα των
Εταιρικών Μελών που έχουν συμβάλει στην αποκατάστασή τους ή στην υλοποίησή τους. Με τον
τρόπο αυτό η κα Αβραμοπούλου έδειξε τη διαχρονική συμβολή των Εταιρικών μας μελών στην
υλοποίηση των έργων και των δράσεων του Σωματείου μας».
Στο σημείο αυτό, το λόγο έλαβε ο κ. Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας του
Συμβουλίου, ο οποίος παρακολούθησε δια ζώσης την τριήμερη εκδήλωση του Διαζώματος στη
Βόρεια Εύβοια. Ο κ. Λαμπρινουδάκης επισήμανε ότι η παρουσία των στελεχών του Σωματείου
ήταν εξαιρετική και ότι προβλήθηκε η ποιότητα των δράσεών του Σωματείου και μάλιστα από
ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά το έργο του.
Εν συνεχεία, ο κ. Γιώργος Κουρουπός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος επίσης
παρακολούθησε δια ζώσης την παραπάνω εκδήλωση τόνισε ότι πρέπει να γίνει διάκριση του
προγράμματος που υλοποιεί το Κράτος και αφορά στις αποζημιώσεις των ανθρώπων που
επλήγησαν από τη φωτιά και του Ολιστικού Προγράμματος που σχεδιάζει το «ΔΙΑΖΩΜΑ».
«Ίσως, πρόσθεσε ο κ. Κουρουπός, να απετράπη τελικά η σύγκρουση, καθώς η τοπική κοινωνία
πιστεύει ενδόμυχα ότι κάτι πάει να γίνει στον τόπο της».
Ακολούθως, ο κ. Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, επισήμανε ότι η
δουλειά της Θερμοκοιτίδας D-HUB του Διαζώματος είναι εξαιρετική και πολύ σημαντική, καθώς
είναι αυτή που θα επιτρέψει στα έργα να έχουν βιωσιμότητα. Προέτρεψε, λοιπόν, τα μέλη του
Συμβουλίου να συνεχίσουν να ενισχύουν τα παιδιά της Θερμοκοιτίδας, για τα οποία αισθάνεται
υπερήφανος.
Αμέσως μετά, ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση του παρακάτω απολογισμού της 4ης
Συνάντησης των μελετητών με την τοπική κοινωνία και τους φορείς της Βόρειας Εύβοιας / 8ης
Συνάντησης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με τα Εταιρικά του Μέλη:
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ (ΔΙΑΜΟΝΗ, ΔΕΙΠΝΟ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ,
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ)
ΕΝΤΥΠΑ
ΠΟΥΛΜΑΝ

12,500.00 €
18,053.21 €

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

33,727.47 €

1,874.26 €
1,300.00 €
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Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, αρχικά εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για τα
αποτελέσματα της 4ης Συνάντησης των μελετητών με την τοπική κοινωνία και τους φορείς της
Βόρειας Εύβοιας / 8ης Συνάντησης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με τα Εταιρικά του Μέλη.
Τέλος, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και
Επικεφαλής της Επιτροπής του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρου
Μπένου για την έγκριση του απολογισμού των εξόδων της παραπάνω εκδήλωσης.

2.
Εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της
Επιτροπής του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρου
Μπένου για την ανάθεση σύμβασης από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην Εταιρεία
«ΚΟΥΡΑΦΑ Ι & Π & Γ ΟΕ» (Somewhere we know) του έργου «Οργανωτική και
συμβουλευτική υποστήριξη για τις “Γιορτές του Δάσους”» στο πλαίσιο του
Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Έγκριση των όρων της
σχετικής σύμβασης (Συν. 1).
Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής για την
Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ότι το γραφείο Πολιτιστικού Τουρισμού Somewhere we know, στο πλαίσιο του
Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, υποστηρίζει οργανωτικά και
συμβουλευτικά τις εκδηλώσεις των «Γιορτών του Δάσους».
«Το γραφείο Somewhere We Know, πρόσθεσε ο πρόεδρος, το οποίο αποτελεί σταθερό συνεργάτη
μας εδώ και πολλά χρόνια, αναλαμβάνει σε συνεργασία με τρεις μεγάλους φορείς του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, την Εθνική Λυρική Σκηνή, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, αλλά και τους δύο Δήμους της Βόρειας Εύβοιας, Μαντουδίου – Λίμνης –
Αγίας Άννας και Ιστιαίας Αιδηψού, τη διοργάνωση εκδηλώσεων. Οι παραπάνω εκδηλώσεις θα
λάβουν χώρα στο πλαίσιο των “Γιορτών του Δάσους” το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2022
και στους δύο Δήμους. Στόχος του γραφείου μεταξύ άλλων είναι να εμποτίσει τις δράσεις των
ιστορικών πολιτιστικών θεσμών της χώρας στη Βόρεια Εύβοια με το άρωμα από την τοπική
κοινωνία. Οι γιορτές του Δάσους είναι δημιουργικές δράσεις με αφορμή το περιβάλλον, την
οικονομία και τον πολιτισμό, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο “Νέο Δάσος”, κινητοποιώντας την
τοπική κοινωνία και συνδέοντας τις γιορτές με την παραγωγή, την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό,
τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής».
Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την ανάθεση από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»
του έργου «Οργανωτική και συμβουλευτική υποστήριξη για τις “Γιορτές του Δάσους” στο πλαίσιο
του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας» στην Εταιρεία» ΚΟΥΡΑΦΑ Ι. & Π. &
Γ. Ο.Ε. «Το κόστος ανάθεσης του παραπάνω έργου, πρόσθεσε ο πρόεδρος, ανέρχεται στο ποσό των
15.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και ευελπιστούμε ότι θα καλυφθεί από το πρόγραμμα
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CrowdFunding “Τα Αγριολούλουδα της Βόρειας Εύβοιας”. Αναλυτικά μπορείτε να ενημερωθείτε
για το αντικείμενο του έργου της Εταιρείας στο σχέδιο σύμβασης που επισυνάπτεται (Συν. 1)».
Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του
προέδρου για την ανάθεση της σύμβασης από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην Εταιρεία
«ΚΟΥΡΑΦΑ Ι & Π & Γ ΟΕ» (Somewhere we know) του έργου «Οργανωτική και συμβουλευτική
υποστήριξη για τις “Γιορτές του Δάσους”» στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της
Βόρειας Εύβοιας, ενέκριναν ομόφωνα το σχέδιο της σχετικής σύμβασης και εξουσιοδότησαν,
τέλος, τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή της
παραπάνω σύμβασης.

3.
Ενημέρωση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της
Επιτροπής του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρου
Μπένου για την ολοκλήρωση του υποέργου 2 - Πλατφόρμα Δωρεών του έργου
«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ». Παρουσίαση από το μελετητή, κ. Χρήστο Χιώτη του παραπάνω
παραδοτέου.
Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής για την
Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ότι στο πλαίσιο του έργου «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ», το οποίο είχε αναθέσει το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» την 01 Φεβρουαρίου
2022 στον κ. Χρήστο Χιώτη, εξωτερικό συνεργάτη της θερμοκοιτίδας D-HUB με χρηματοδότηση
από την COSMOTE A.E., ολοκληρώθηκε το υποέργο 2.
«Συγκεκριμένα, πρόσθεσε ο πρόεδρος, το Υποέργο 2 αφορά την Πλατφόρμα Δωρεών, η οποία
προωθεί τη συμμετοχική δωρεά των ιδιωτών, πολιτών και χορηγών στο πρόγραμμα
Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. H πλατφόρμα προσφέρει τη δυνατότητα προβολής και
παρακολούθησης όλων των δράσεων για την Ανασυγκρότηση της Β. Εύβοιας, καθώς και της
εξέλιξής τους. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα για την υποστήριξη του προγράμματος CrowdFunding
“Τα Αγριολούλουδα της Βόρειας Εύβοιας” του Διαζώματος. Σας υπενθυμίζω ότι το πρόγραμμα αυτό
υποστηρίζεται, επιπλέον, από την Εταιρεία Sales Promotion και την Οικογένεια Ιμιρζιάδη, που είναι
και Εταιρικά Μέλη του Σωματείου μας. Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε και υλοποιείται για την
υποστήριξη μικρών διάσπαρτων δράσεων που όμως όλες μαζί συνθέτουν ένα μπουκέτο
“αγριολούλουδων”, σημαντικών για το πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας».
Εν συνεχεία, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Χρήστο Χιώτη, γραφίστα και εξωτερικό
συνεργάτη του D-Hub του Διαζώματος, ο οποίος παρουσίασε στα μέλη την πλατφόρμα των
δωρεών.
10

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την
ολοκλήρωση του Υποέργου – Πλατφόρμα Δωρεών του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της
Βόρειας Εύβοιας.

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ»
4.
Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο
για τις οργανωτικές λεπτομέρειες της 15ης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, η
οποία θα πραγματοποιηθεί από Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου έως 02 Οκτωβρίου 2022
στην Καλαμάτα και την Αρχαία Μεσσήνη (Συν. 2 επιστολή, Συν. 3 Πρόγραμμα).
Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι είναι σε
πλήρη εξέλιξη η διοργάνωση της 15ης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, η οποία θα
πραγματοποιηθεί από Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου έως και Κυριακή 02 Οκτωβρίου 2022 στην
Καλαμάτα και την Αρχαία Μεσσήνη. Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στην κα Μαρία
Σοφικίτου, Διευθύντρια του Σωματείου για να ενημερώσει τα μέλη του Συμβουλίου για όλες τις
οργανωτικές λεπτομέρειες της Συνέλευσης.
Η κα Σοφικίτου ανέφερε αρχικά ότι εστάλη η 1 η ενημερωτική επιστολή προς όλα τα μέλη του
Σωματείου, Τακτικά, Αρωγά και Εταιρικά (Συν. 2). «Η επιστολή αυτή, πρόσθεσε η κα Σοφικίτου,
περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες για τη Γενική Συνέλευση (διαμονή, μετακίνηση, κόστος
συμμετοχής, πρόγραμμα εκδηλώσεων κ.α.). Η Γενική μας Συνέλευση θα είναι και φέτος
συνδιοργάνωση, στην οποία θα συμβάλλουμε από κοινού το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, οι Χορηγοί μας και τα
Τακτικά μας μέλη. Τα τακτικά μέλη θα συμβάλλουν στη διοργάνωση της Συνέλευσης με το ποσό των
20.000 ευρώ, οι δύο χορηγοί μας, το Ίδρυμα “Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου”
με το ποσό των 40.000 ευρώ και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας με το ποσό των 10.000 ευρώ και, τέλος
το Σωματείο μας, με το ποσό των 30.000 ευρώ. Συνεπώς, έτσι θα αναδείξουμε και την έννοια της
συμμετοχικότητας που χαρακτηρίζει το Σωματείο μας, αλλά και την εθελοντική συνδρομή όλων.
Επιπλέον, και φέτος, μετά και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού μας, θα υπάρχει και
η δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής, ένα μοντέλο που γνωρίσαμε στις προηγούμενες δύο Γενικές
μας Συνελεύσεις λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Η πλατφόρμα που έχουν ετοιμάσει η εταιρεία
APG και το επίτιμο μέλος και εθελοντής του Σωματείου, κ. Σωκράτης Μεχτερίδης, θα μας δώσει
και φέτος τη δυνατότητα για Τηλεδιαπίστευση, Τηλεδιαβούλευση και Τηλεψηφοφορία.
Για όσα μέλη μας επιλέξουν τη φυσική συμμετοχή τη διοργάνωση έχει αναλάβει και φέτος το γραφείο
πολιτιστικού τουρισμού, “Somewhere we Know”. Μετά από συνεννοήσεις της Εταιρείας με τοπικά
ξενοδοχεία η διαμονή μας θα πραγματοποιηθεί σε 5 ξενοδοχεία στην Καλαμάτα και 1 ξενοδοχείο
στη Μεσσήνη και η μεταφορά μας από και προς την Καλαμάτα θα γίνει με πούλμαν, τα οποία θα
φύγουν από τα γραφεία μας. Επίσης, και για τις εσωτερικές μας μετακινήσεις έχουμε εξασφαλίσει
τοπικά πούλμαν.
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Η επιστολή που στείλαμε στα μέλη μας περιλαμβάνει, λοιπόν, όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τη
διαμονή μας (τιμές των δωματίων ανάλογα με το είδος καταλύματος που θα επιλέξει ο καθένας,
ημερομηνίες για την κατάθεση της προκαταβολής και της εξόφλησης των δωματίων, ακυρωτική
πολιτική κ.α.)
Επιπλέον, ενημερώνουμε τα μέλη μας για όλο το πρόγραμμα του τριημέρου, το οποίο ελαφρώς
έχουμε τροποποιήσει για να είναι πιο ξεκούραστο. Συγκεκριμένα, την Παρασκευή το απόγευμα θα
πραγματοποιήσουμε στο φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας τα εγκαίνια της έκθεσης
“ΑΕΝΑΩΣ”, η οποία μέσα από φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό θα μας ταξιδέψει στο
πολυετές ταξίδι του κ. Θέμελη στον επιβλητικό αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης. Την
επιμέλεια της έκθεσης ανέλαβε εθελοντικά η κα Κασσιανή Μπένου και πραγματοποιείται σε
συνεργασία με το Εικαστικό Εργαστήρι της Φάρις του Δήμου Καλαμάτας και τον Καλλιτεχνικό
Διευθυντή του, κ. Παναγιώτη Λαμπρινίδη.
Την βραδιά της Παρασκευής θα κλείσει το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με ένα μαγικό χορευτικό
δρώμενο, σε επιμέλεια της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας, κ. Λίντας Καπετανέα.
Σας υπενθυμίζω ότι ετοιμάζουμε και ένα φωτογραφικό λεύκωμα, με τίτλο “ΑΕΝΑΩΣ”, σε επιμέλεια
της γραφίστριας και μέλους του Διαζώματος, κ. Βάσως Αβραμοπούλου, (εταιρεία Α4 art design) με
φωτογραφικό υλικό από το πολυετές ταξίδι του κ. Θέμελη στην Αρχαία Μεσσήνη. Το συντονισμό της
έκδοσης έχει αναλάβει η συνάδελφος, κα Μαρία Κουρασάνη.
Σχετικά με το πρόγραμμα του τριημέρου (το οποίο θέτω υπ’όψιν σας / Συν. 3) θα ήθελα να σας
ενημερώσω ότι το κύριο μέρος των εργασιών μας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1 Οκτωβρίου
2022 στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, όπου θα παρουσιάσουμε τον ετήσιο απολογισμό της δράσης
του Σωματείου μας και θα διερευνήσουμε τις προοπτικές που ανοίγονται για το επόμενο έτος.
Το Σάββατο το απόγευμα θα μεταβούμε όλοι στην Αρχαία Μεσσήνη, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα
να απολαύσουμε μία σπουδαία συναυλία στο Αρχαίο Θέατρο Μεσσήνης με την παρουσίαση δύο
πρωτότυπων έργων που συνέθεσαν προς τιμήν της Αρχαίας Μεσσήνης και του Πέτρου Θέμελη. Το
πρώτο από αυτά συνέθεσαν ο συνθέτης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαζώματος, κ.
Γιώργος Κουρουπός μαζί με την ποιήτρια, κ. Ιουλίτα Ηλιοπούλου και έχει τίτλο “Η ΣΤΟΑ ΤΩΝ
ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ, Μια καντάτα για την αρχαία Μεσσήνη”. Το δεύτερο έργο συνέθεσαν ο
Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, κ. Στάθης Γυφτάκης μαζί με τον κ.
Peter Huby και έχει τίτλο “Ο ΘΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ”.
Tο πολύ όμορφο αυτό τριήμερο θα κλείσει, την επόμενη ημέρα, την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022,
όπου ο καθηγητής, κ. Πέτρος Θέμελης, θα μας ξεναγήσει στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας
Μεσσήνης.
Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συντελεστές της έκθεσης, του
λευκώματος, αλλά και των δρωμένων που θα πλαισιώσουν τη Γενική μας Συνέλευση.
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Ως προς τα γεύματα – δείπνα το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής μας
Συνέλευσης το Σάββατο το πρωί θα προσφέρει σε συνεργασία με τοπικούς φορείς ένα Catering, το
οποίο θα περιλαμβάνει καφέ, αναψυκτικά και τοπικά μικροεδέσματα. Επιπλέον, το βράδυ του
Σαββάτου, μετά το πέρας των Συναυλιών στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης, θα
παραθέσει catering για τα μέλη και τους προσκεκλημένους μας. Τέλος, την Κυριακή μετά την
ξενάγησή μας θα προσφερθεί σε όλους από το “ΔΙΑΖΩΜΑ” ένα μικρό σνακ με τοπικές γεύσεις».
Μετά από συζήτηση τα μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την
προετοιμασία της 15ης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο, κ.
Σταύρο Μπένο να συνεχίσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη προετοιμασία και άρτια
διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης.

5.
Εισήγηση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο
για τη συνεργασία με το ταξιδιωτικό γραφείο «SOMEWHERE WE KNOW» για τη
διοργάνωση και υλοποίηση της 15ης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ». Έγκριση των όρων του σχετικού συμφωνητικού (Συν. 4).
Σε συνέχεια του παραπάνω θέματος ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη του
Συμβουλίου να προχωρήσει το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» τη συνεργασία με το ταξιδιωτικό γραφείο
«SOMEWHERE WE KNOW» για τη διοργάνωση και υλοποίηση της 15ης Γενικής Συνέλευσης
του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». «Η αμοιβή της “Εταιρείας”, πρόσθεσε ο πρόεδρος, θα ανέλθει στις
5.000€ (πλέον ΦΠΑ). Η Εταιρεία θα αναλάβει να διοργανώσει και να υλοποιήσει για λογαριασμό
του Διαζώματος την 3ήμερη Γενική Συνέλευση στη Καλαμάτα».
Εν συνεχεία, ο πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου το σχετικό συμφωνητικό που
ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες της συνεργασίας μεταξύ του Διαζώματος και της Εταιρείας (Συν.
4).
Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του
προέδρου για την ανάθεση της σύμβασης από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην Εταιρεία
«ΚΟΥΡΑΦΑ Ι & Π & Γ ΟΕ» (Somewhere we know) του έργου «Διοργάνωση και υλοποίηση της
15ης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”», ενέκριναν ομόφωνα το σχέδιο του
σχετικού συμφωνητικού και εξουσιοδότησαν, τέλος, τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις
απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή του.

13

6.
Ενημέρωση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου
για την ολοκλήρωση του Α΄ παραδοτέου του έργου: «Παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών
στο πλαίσιο του προγράμματος “Η Τριλογία της Αττικής: Ελευσίνα, Αθήνα, Λαύριο».
Παρουσίαση του παραπάνω παραδοτέου (Συν. 5).
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος
ενημέρωσε τα μέλη ότι ολοκληρώθηκε η εκπόνηση του Α΄ παραδοτέου του έργου «Παροχή
Τεχνικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος “Η Τριλογία της Αττικής: Ελευσίνα, Αθήνα,
Λαύριο». Ο πρόεδρος υπενθύμισε στα μέλη ότι η εκπόνηση του παραπάνω έργου είχε ανατεθεί το
Μάιο του 2021 από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην εταιρεία ΗΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ο.Ε.
«Αντικείμενο του παραπάνω έργου, πρόσθεσε ο πρόεδρος, είναι η υποστήριξη του έργου του
Διαζώματος για την προετοιμασία της ένταξης της Πολιτιστικής Διαδρομής «Λαύριο – Αθήνα –
Ελευσίνα» (Τριλογία της Αττικής) στο Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 και συγκεκριμένα στο νέο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027 με τη χρήση εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής
Επένδυσης.
Συγκεκριμένα ο ανάδοχος:
• Παρουσιάζει συνοπτικά τις στρατηγικές κατευθύνσεις και προτάσεις για έργα και δράσεις
υλοποίησης της Τριλογίας Αττικής.
• Σταχυολογεί τα κριτήρια επιλογής της καταλληλότητας της Πολιτιστικής Διαδρομής ως
Ο.Χ.Ε. για χρηματοδότηση βάσει του κανονιστικού πλαισίου.
• Εξετάζει τη δυνατότητα αξιοποίησης πόρων από τις Προτεραιότητες του Προγράμματος της
Αττικής.
• Προσδιορίζει το προγραμματικό και κανονιστικό πλαίσιο για τον σχεδιασμό και υλοποίηση
των Ο.Χ.Ε. την περίοδο 2021-2027.
• Διερευνά τη δυνατότητα ένταξης της Ο.Χ.Ε. Πολιτιστικής Διαδρομής στο νέο Πρόγραμμα
“ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027”.
• Παρουσιάζει τις αρχές του πλαισίου διακυβέρνησης της Ο.Χ.Ε., σύμφωνα με το κείμενο του
Προγράμματος Αττικής 2021-2027 κατά τη 2η άτυπη υποβολή (4ος 2022) προς τις αρμόδιες
εθνικές αρχές και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής”.
Εν συνεχεία ο πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελετητών την παρουσίαση του παραπάνω
παραδοτέου, την οποία είχε επιμεληθεί ο κ. Τσάμης Δημήτρης, μελετητής και νόμιμος
εκπρόσωπος της Εταιρείας «ΗΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Ο.Ε» (Συν. 5).
Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την εκπόνηση
του Α΄ παραδοτέου του έργου «Παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος “Η
Τριλογία της Αττικής: Ελευσίνα, Αθήνα, Λαύριο» και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε
όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την παραλαβή του.
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7.
Εισήγηση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο
για τη σύναψη συμφωνητικού με την Εταιρεία UNI.SYSTEMS για τη χορηγία από
την Εταιρεία προς το Σωματείο, ύψους 12.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
για την ενίσχυση των δράσεων της Θερμοκοιτίδας D-HUB. Έγκριση των όρων του
σχετικού συμφωνητικού (Συν. 6).
Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία UNI.SYSTEMS προτίθεται
να διαθέσει χορηγία, ύψους 12.400 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την ενίσχυση των
δράσεων της Θερμοκοιτίδας D-HUB του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».
Εν συνεχεία, ο πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ένα σχέδιο του
σχετικού συμφωνητικού (Συν. 6) που χρειάζεται να υπογραφεί μεταξύ του Σωματείου και της
Εταιρείας και εισηγήθηκε στα μέλη την υπογραφή του.
Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία UNI.SYSTEMS
για τη συμβολή της στην ενίσχυση των δράσεων του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Εν συνεχεία,
συμφώνησαν ομόφωνα με τους όρους του σχετικού συμφωνητικού και εξουσιοδότησαν τον
πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού και την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας.

8.
Αποδοχή της χορηγίας της ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΩΡ, ύψους 31.000 ευρώ, για το έργο
«Παροχή Τεχνικής Βοήθειας» για το πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας
Εύβοιας.
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΩΡ, εταιρικό μέλος
του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε το ποσό των 31.000 ευρώ, για το έργο «Παροχή Τεχνικής
Βοήθειας» για το πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 31.000 ευρώ, της
Εταιρείας ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΩΡ, για το έργο «Παροχή Τεχνικής Βοήθειας» για το πρόγραμμα
Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΩΡ 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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9.
Αποδοχή της χορηγίας του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν
Κωνσταντακοπούλου, ύψους 2.000 ευρώ, ως υπόλοιπο της Β΄ δόσης για την ενίσχυση
των δράσεων αγροδιατροφής στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της
Βόρειας Εύβοιας.
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν
Κωνσταντακοπούλου, εταιρικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε το ποσό των 2.000
ευρώ, ως υπόλοιπο της Β΄ δόσης για την ενίσχυση των δράσεων αγροδιατροφής στο πλαίσιο του
προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 2.000 ευρώ, του
Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, ως υπολοίπου της Β΄ δόσης για
την ενίσχυση των δράσεων αγροδιατροφής στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της
Βόρειας Εύβοιας.
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν
Κωνσταντακοπούλου 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.

10.
Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας ΕΛΠΕΝ Α.Ε., ύψους 50.000 ευρώ, ως Β΄
δόσης για την κάλυψη των εξόδων της μελέτης των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων
για το Δήμο Λίμνης, Μαντουδίου, Αγ. Άννας στο πλαίσιο του προγράμματος
Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ΕΛΠΕΝ Α.Ε., εταιρικό μέλος του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε το ποσό των 50.000 ευρώ, ως Β΄ δόση για την κάλυψη των
εξόδων της μελέτης των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων για το Δήμο Λίμνης, Μαντουδίου, Αγ.
Άννας στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 50.000 ευρώ, της
Εταιρείας ΕΛΠΕΝ Α.Ε., ως Β΄ δόσης για την κάλυψη των εξόδων της μελέτης των Ειδικών
Πολεοδομικών Σχεδίων για το Δήμο Λίμνης, Μαντουδίου, Αγ. Άννας στο πλαίσιο του
προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.
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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11.
Αποδοχή της χορηγίας του ΣΠΕΛ, ύψους 13.000 ευρώ, ως προκαταβολής για
την ενίσχυση των «Φωτοδοτών» στον τομέα της Αγροδιατροφής στο πλαίσιο του
προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο ΣΠΕΛ - Σύνδεσμος Παραγώγων και Εμπόρων
Λιπασμάτων κατέθεσε το ποσό των 13.000 ευρώ, ως προκαταβολή για την ενίσχυση των
«Φωτοδοτών» στον τομέα της Αγροδιατροφής στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης
της Βόρειας Εύβοιας.
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 13.000 ευρώ, του ΣΠΕΛ
/ Συνδέσμου Παραγώγων και Εμπόρων Λιπασμάτων ως προκαταβολής για την ενίσχυση των
«Φωτοδοτών» στον τομέα της Αγροδιατροφής στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης
της Βόρειας Εύβοιας.
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το ΣΠΕΛ - Σύνδεσμο Παραγώγων και Εμπόρων
Λιπασμάτων 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.

12.
Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, ύψους 1.000 ευρώ, για
την ενίσχυση του προγράμματος Crowd Funding «ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας
Εύβοιας.
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, κατέθεσε το ποσό
των 1.000 ευρώ, για την ενίσχυση του προγράμματος Crowd Funding «ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ
ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας
Εύβοιας.
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 1.000 ευρώ, της
Εταιρείας ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ για την ενίσχυση του προγράμματος Crowd Funding «ΤΑ
ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης
της Βόρειας Εύβοιας.
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 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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13.
Αποδοχή της χορηγίας του Ομίλου ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ύψους 3.001 ευρώ, για την
ενίσχυση του προγράμματος Crowd Funding «ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ» στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο Όμιλος ΣΑΡΑΝΤΗΣ, κατέθεσε το ποσό των
3.001 ευρώ, για την ενίσχυση του προγράμματος Crowd Funding «ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 3.001 ευρώ, του Ομίλου
ΣΑΡΑΝΤΗΣ για την ενίσχυση του προγράμματος Crowd Funding «ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά τον Όμιλο ΣΑΡΑΝΤΗΣ 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.

14.
Αποδοχή της χορηγίας της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Α.Ε., ύψους 12.400 ευρώ, ως
ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022.
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε., εταιρικό μέλος
του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή της προς το Σωματείο, ύψους
12.400 ευρώ, για το έτος 2022.
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 12.400 ευρώ, της
Εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022.
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 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.

15.
Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ύψους 5.000
ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022.
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., εταιρικό
μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή της προς το Σωματείο, ύψους
5.000 ευρώ, για το έτος 2022.
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Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 5.000 ευρώ, της
Εταιρείας ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος
2022.
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 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.

16.
Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας ΕΛΠΕΝ Α.Ε., ύψους 5.000 ευρώ, ως Β΄
δόσης της ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022.
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ELPEN 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 2022.
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 5.000 ευρώ, της
Εταιρείας ELPEN Α.Ε., ως Β΄ δόσης της ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022.
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία ELPEN 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.

17.
Αποδοχή της χορηγίας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Σ.Ε.Β.,
ύψους 5.000 ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022.
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
(Σ.Ε.Β.), εταιρικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή του προς
το Σωματείο, ύψους 5.000 ευρώ, για το έτος 2022.
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 5.000 ευρώ, του
Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους
για το έτος 2022.
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
(Σ.Ε.Β.) 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.
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18.
Αποδοχή της χορηγίας της EUROBANK, ύψους 5.000 ευρώ, ως ετήσιας
συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022.
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία EUROBANK, εταιρικό μέλος του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή της προς το Σωματείο, ύψους 5.000
ευρώ, για το έτος 2022.
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 5.000 ευρώ, της
Εταιρείας EUROBANK, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022.
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία EUROBANK 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.

19.
Αποδοχή της χορηγίας του Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, ύψους 15.000 ευρώ,
για την ενίσχυση του έργου της θερμοκοιτίδας D-HUB του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».
Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το Ίδρυμα
Ιωάννη Σ. Λάτση, εταιρικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», διέθεσε προς το Σωματείο
χορηγία, ύψους 15.000 ευρώ, για την ενίσχυση των δράσεων της θερμοκοιτίδας (D-HUB) του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη
και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, ύψους 15.000 ευρώ, ως χορηγίας για την ενίσχυση των
δράσεων της θερμοκοιτίδας (D-HUB) του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν
Κωνσταντακοπούλου για τη συμβολή του στην ενίσχυση των δράσεων της θερμοκοιτίδας (DHUB) του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας.

20.
Αποδοχή της χορηγίας του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν
Κωνσταντακοπούλου, ύψους 10.000 ευρώ, για την ενίσχυση του έργου της
θερμοκοιτίδας D-HUB του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».
Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το Ίδρυμα
Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, εταιρικό μέλος του Σωματείου
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«ΔΙΑΖΩΜΑ», διέθεσε προς το Σωματείο χορηγία, ύψους 10.000 ευρώ, για την ενίσχυση των
δράσεων της θερμοκοιτίδας (D-HUB) του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη
και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, ύψους 10.000 ευρώ, ως χορηγίας για την ενίσχυση των
δράσεων της θερμοκοιτίδας (D-HUB) του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν
Κωνσταντακοπούλου για τη συμβολή του στην ενίσχυση των δράσεων της θερμοκοιτίδας (DHUB) του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας.

21.
Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε., ύψους 12.400
ευρώ, για την κάλυψη των βραβείων του Διαγωνισμού που προκήρυξε το Σωματείο
«ΔΙΑΖΩΜΑ» για το λογότυπο του προγράμματος «Η Τριλογία της Αττικής».
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε., κατέθεσε το
ποσό των 12.400 ευρώ, για την κάλυψη των βραβείων του Διεθνούς Διαγωνισμού που προκήρυξε
το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για το λογότυπο του προγράμματος «Η Τριλογία της Αττικής».
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 12.400 ευρώ, της
Εταιρείας ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε., για την κάλυψη των βραβείων του Διαγωνισμού που
προκήρυξε το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για το λογότυπο του προγράμματος «Η Τριλογία της
Αττικής».
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε. για τη
συμβολή της στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να
προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας.

22.
Έγκριση του Οικονομικού και Διαχειριστικού Απολογισμού του Μη
Κερδοσκοπικού Σωματείου έως και 31 Μαΐου 2022 (Συν. 7 οικονομικά).
Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση του Οικονομικού και
Διαχειριστικού Απολογισμού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έως και 31 Μαΐου 2022 (Συν. 7).
Τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τον Οικονομικό και Διαχειριστικό Απολογισμό του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έως και 31 Μαΐου 2022.
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Αποδοχή Νέων Μελών:

23.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση
αίτησης των παρακάτω φυσικών προσώπων για την εγγραφή τους ως τακτικών ή αρωγών μελών
στο «ΔΙΑΖΩΜΑ»:
•
•
•
•

Ιουλία Κουράφα, υπεύθυνη διοργάνωσης εκδηλώσεων, ως τακτικό μέλος.
Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών στη διαΝΕΟσις, ως τακτικό μέλος.
Σοφία Πέππα, πολιτικός μηχανικός, ως τακτικό μέλος.
Ραχούτης Πέτρος, φοιτητής φιλολογίας, ως αρωγό μέλος.

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

Επιμέλεια πρακτικών:
Μαρία Σοφικίτου

Ο πρόεδρος

Σταύρος Μπένος

Ο γενικός γραμματέας

Βασίλης Λαμπρινουδάκης
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Επισυναπτόμενο 1ο:
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Στην Αθήνα σήμερα .... Ιουνίου 2022 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
 η ΚΟΥΡΑΦΑ Ι & Π & Γ ΟΕ, με διακριτικό τίτλο Somewhere we know, που εδρεύει στην
Αθήνα επί της οδού Ασκληπιού 100, με Α.Φ.Μ. 800589601 και εκπροσωπείται νόμιμα στο
παρόν συμφωνητικό από την κα Κουράφα Ιουλία εφ’ εξής αποκαλούμενη η «Εταιρεία»
 το Σωματείο με την επωνυμία «ΔΙΑΖΩΜΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού
Μπουμπουλίνας, αρ. 30 με Α.Φ.Μ. 998191496, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ Αθηνών και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Πρόεδρό του Σταύρο Μπένο, εφ’ εξής αποκαλούμενο «Δεύτερος
Συμβαλλόμενος»
συμφώνησαν και συναποδέχθησαν τα εξής:
Άρθρο 1
Περιγραφή αντικειμένου
Η «Εταιρεία» η ΚΟΥΡΑΦΑ Ι & Π & Γ ΟΕ είναι μια εταιρεία ταξιδιών πολιτισμού και περιήγησης.
Φιλοσοφία της είναι η περιήγηση στην Ελλάδα του χθες και του σήμερα, μέσα από ιδιαίτερα
ταξίδια πολιτισμού, γαστρονομικές εμπειρίες, περιπατητικές εξορμήσεις, με στόχο κάθε
ταξιδιώτης να γνωρίσει την ιστορία, τον πολιτισμό και τη φύση της Ελλάδας.
Ο «Δεύτερος Συμβαλλόμενος» το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που έχει ως
βασικό του στόχο τη συμβολή στην προστασία και την ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και
ακρόασης (θεάτρων, ωδείων, σταδίων, αμφιθεάτρων) καθώς και στη διάδοση των αξιών της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και την προβολή της σύγχρονης
πολιτιστικής δημιουργίας.
Με το παρόν συμφωνητικό «Η Εταιρεία» αποδέχεται να παρέχει οργανωτική και συμβουλευτική
υποστήριξη για τις “Γιορτές του Δάσους” στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της
Βόρειας Εύβοιας για λογαριασμό του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ.
Άρθρο 2
Αντικείμενο της Σύμβασης
ΥΠΟΕΡΓΟ Α΄: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.
Στο πλαίσιο των «Γιορτών του Δάσους» «Η Εταιρεία» θα συμμετέχει υποστηρικτικά σε
συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και τους δήμους Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας
Άννας και Ιστιαίας Αιδηψού στη διοργάνωση των παρακάτω εκδηλώσεων:
1. 1η τριήμερη γιορτή: Τριήμερο φεστιβάλ που θα υλοποιηθεί από Παρασκευή 1 έως Κυριακή 3
Ιουλίου 2022 στο Πευκί:
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Η γιορτή αυτή θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Δήμο Ιστιαίας που σχεδιάζει να διοργανώσει
τον Αυθεντικό Μαραθώνιο Κολύμβησης στις 1-3 Ιουλίου 2022 στο Πευκί
(https://www.authenticmarathonswim.com/).
2. 2η τριήμερη γιορτή: Τριήμερο φεστιβάλ που θα υλοποιηθεί από Παρασκευή 8 έως Κυριακή 10
Ιουλίου 2022 στη Λίμνη και στην Αγία Άννα:
Η παραπάνω γιορτή θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το
οποίο σχεδιάζει να διοργανώσει τριήμερο μουσικό φεστιβάλ στη Λίμνη και στην Αγία Άννα με
μουσικές συναυλίες από 2 συγκροτήματα εθνικ-τζαζ-παραδοσιακής μουσικής και την ορχήστρα
και χορωδία “ΙΩΝΙΑ”.
3. Φθινοπωρινές συναυλίες «Μουσικές του Φθινοπωρινού Δάσους» Οκτώβριος-Νοέμβριος 2022.
Η 3η Γιορτή προτείνεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Οκτωβρίου με τις αρχές Νοεμβρίου 2022.
Οι εκδηλώσεις αυτές θα αποτελούν τις «Μουσικές του Φθινοπωρινού Δάσους», δηλαδή Μουσικές
συναυλίες με γνωστούς μουσικούς και μία κιθάρα (διοργάνωση Μέγαρο Μουσικής) στα χωριά
που έχουν πληγεί από τις φωτιές (σε σχολεία, καφενεία, πολιτιστικούς χώρους). Έχουν δηλώσει
ενδιαφέρον συμμετοχής οι κ.κ. Αλκίνοος Ιωαννίδης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Δήμητρα Γαλάνη.
ΥΠΟΕΡΓΟ Β΄: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ/ΕΚΔΡΟΜΩΝ.
Κατά τη διάρκεια των γιορτών του Δάσους και παράλληλα με τις εκδηλώσεις/συναυλίες, «Η
Εταιρεία» θα δημιουργήσει 6 προτεινόμενες πολιτιστικές διαδρομές/εκδρομές.
Μέσω της παραπάνω δράσης οι επισκέπτες της περιοχής θα έχουν τη δυνατότητα να
ακολουθήσουν ένα προτεινόμενο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και επισκέψεων στα χωριά και στο
δάσος, σε αγροκτήματα – επισκέψιμες επιχειρήσεις, σε πολιτιστικά μέρη, μουσεία ή
αρχαιολογικούς χώρους, που θα έχουν ανοίξει σε συνεννόηση με τοπικούς πολιτιστικούς
συλλόγους και φορείς για εκείνο το τριήμερο.
Παράλληλα θα τους δοθεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, όλη η πληροφορία για τη διαδρομή
και τους χώρους που θα επισκεφτούν, ούτως ώστε να γνωρίσουν την ιστορία, τον πολιτισμό, τα
ήθη και έθιμα της περιοχής.
ΥΠΟΕΡΓΟ Γ΄: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.
Στο πλαίσιο των «Γιορτών του Δάσους» «Η Εταιρεία» θα αναλάβει να βοηθήσει και να συντονίσει
την τοπική κοινωνία και τους θεσμούς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Εθνική
Λυρική Σκηνή και Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης) στη διοργάνωση εκδηλώσεων. «Η Εταιρεία» θα
αναλάβει να «παντρέψει» τις τοπικές εκδηλώσεις / δρώμενα με τις εκδηλώσεις που θα
πραγματοποιηθούν από τις δομές του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Εθνική Λυρική
Σκηνή, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης), έχοντας άμεση εμπλοκή και
ρόλο συντονιστή. Στόχος είναι να εμπλουτιστούν οι «Γιορτές του Δάσους» αφ’ ενός με το άρωμα
από την τοπική κοινωνία που παράγει και δημιουργεί, αφ’ ετέρου με τις δράσεις των ιστορικών
πολιτιστικών θεσμών της χώρας.
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Συγκεκριμένα «Η Εταιρεία» θα συμμετέχει στη διοργάνωση των παρακάτω εκδηλώσεων:
Β.1. Εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, “EYBOIA FILM PROJECT”.
Το «EYBOIA FILM PROJECT» είναι ένα κινηματογραφικό forum, το οποίο θα διεξάγεται κάθε
χρόνο το 2ο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου και θα έχει τη μορφή μιας κινηματογραφικής Αγοράς.
Σκοπός είναι να αναδειχθεί η Βόρεια Εύβοια σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργώντας ουσιαστικά
ένα κινηματογραφικό think tank για την επεξεργασία ιδεών γύρω από το περιβάλλον και την
κλιματική αλλαγή.
Κάθε χρόνο θα ανακοινώνεται διεθνής πρόσκληση για συμμετοχή projects, τα οποία θα
επιλέγονται από το Φεστιβάλ με την αντικειμενικότητα και πολυετή εμπειρία των διοργανωτών.
Τα επιλεγμένα project θα παρουσιάζονται στην Εύβοια σε μια συγκεκριμένη περιοχή, ενώ
ταυτόχρονα θα γίνονται προβολές ταινιών σε ανοιχτούς χώρους στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά
και σε άλλες πόλεις, τοποθεσίες και κοινότητες ολόκληρης της Εύβοιας.
Για το 2022 έχει επιλεγεί να πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ το διάστημα από 15 έως 19 Ιουνίου
2022 στην Αιδηψό, στη Λίμνη και στην Αγία Άννα. «Η Εταιρεία» θα συνδράμει το Φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης στη διοργάνωση του παραπάνω φεστιβάλ με την παροχή συμβουλευτικής
υποστήριξης και συντονισμού με τους τοπικούς φορείς.
Β.2. Εκδηλώσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Αφορά στη δημιουργία εκπαιδευτικών εργαστηρίων σε κεντρικές πλατείες και χώρους της
κοινότητας και δημιουργικών δράσεων με αφορμή το περιβάλλον και την τέχνη σε δύο
επιλεγμένες περιοχές της Εύβοιας (Λίμνη και Κουρκουλούς) και με βασικούς «πρωταγωνιστές»
τους τοπικούς φορείς – κατοίκους που δραστηριοποιούνται σε τοπικά έθιμα και παραδόσεις (π.χ.
σύλλογοι γυναικών, μουσική/χορωδία, συλλογική μαγειρική, χοροί, κ.λπ.)
«Η Εταιρεία» θα συνδράμει την Εθνική Λυρική Σκηνή στη διοργάνωση των παραπάνω δράσεων
με την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και συντονισμού με τους τοπικούς φορείς.
ΥΠΟΕΡΓΟ Δ΄: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ.
Στο πλαίσιο του υποέργου αυτού «Η Εταιρεία» θα αναλάβει να ερευνήσει και να καταγράψει τα
εξής στην περιοχή των δύο Δήμων:
• Πολιτιστικούς Συλλόγους.
• Επισκέψιμα μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία.
• Χώρους που μπορούν να φιλοξενήσουν εκδηλώσεις.
• Εταιρείες που παράγουν τοπικά προϊόντα.
• Επισκέψιμους χώρους εταιρειών που παράγουν τοπικά προϊόντα.
• Τουριστικές εταιρείες και ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα.
• Εστιατόρια /ταβέρνες.
• Εθελοντικές ομάδες πυροπροστασίας κ.λπ.
• Οδηγούς/ξεναγούς βουνού.
• Ομάδες ορειβατικές, φυσιολατρικές που κάνουν εκδρομές.
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•

Εταιρείες και τουριστικά γραφεία που διοργανώνουν φυσιολατρικές και πολιτιστικές
εκδρομές.

Άρθρο 3
Διάρκεια της Σύμβασης
H διάρκεια της παρούσας Σύμβασης είναι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.
Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσης.
Παράταση του χρόνου αποπεράτωσης του έργου, πέρα από τις προθεσμίες που αναγράφονται στο
άρθρο αυτό, δύναται να χορηγηθεί εντός ενός εξαμήνου με απόφαση του «Δεύτερου
Συμβαλλόμενου», εάν κατά την εκπόνησή του προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται
στην αποκλειστική υπαιτιότητα της «Εταιρείας», κατά την κρίση του «Δεύτερου
Συμβαλλόμενου».
Άρθρο 4
Αμοιβή για την παροχή των υπηρεσιών
Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» αναλαμβάνει να αναθέσει την οργανωτική υποστήριξη και τον
συντονισμό του προγράμματος οι «Γιορτές του Δάσους», τη δημιουργία των πολιτιστικών
διαδρομών για τη Βόρεια Εύβοια στην εταιρεία ΚΟΥΡΑΦΑ Ι&Π&Γ ΟΕ.
Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση του παραπάνω έργου ορίζεται στο ποσό των 15.000
ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Στην αμοιβή αυτή δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα που συνοδεύουν όλο το εύρος των εκδηλώσεων
(υλικοτεχνική υποδομή, ενοικίαση εξοπλισμού για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων, φιλοξενία
και αμοιβή καλλιτεχνών, αμοιβή ξεναγών και οδηγών, μίσθωση λεωφορείων).
Η παραπάνω αμοιβή θα καταβληθεί σε δόσεις, ως ακολούθως:
30% με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
30% με την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων της καλοκαιρινής περιόδου, 20 Σεπτεμβρίου
2022.
40% με την ολοκλήρωση του έργου, στις 15 Νοεμβρίου 2022.
Άρθρο 5
Σε περίπτωση υπαίτιας αθέτησης, υπαναχώρησης ή πλημμελούς εκτέλεσης οποιουδήποτε όρου
του παρόντος συμφωνητικού, το μη υπαίτιο μέρος έχει δικαίωμα να ζητήσει κάθε θετική ή
αποθετική ζημία που θα υποστεί.
Όσα αναφέρονται παραπάνω είναι με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για το covid-19 κατά την
ημερομηνία υπογραφής του παρόντος.
Συμφωνείται ότι, για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από το παρόν συμφωνητικό,
αρμόδια καθίστανται αποκλειστικά τα Δικαστήρια Αθηνών.
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Σε πίστωση των συμφωνηθέντων συντάχθηκε το παρόν σε δύο όμοια αντίτυπα, από τα οποία ένα
έλαβε κάθε μέρος και τα οποία υπογράφονται ως εξής:

Για την ΚΟΥΡΑΦΑ Ι&Π&Γ ΟΕ

Η διαχειρίστρια
ΚΟΥΡΑΦΑ ΙΟΥΛΙΑ

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ

Ο πρόεδρος
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ
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Επισυναπτόμενο 2ο

Αθήνα, …. Ιουνίου 2022

Αγαπητά μας μέλη,
Με χαρά σας ενημερώνω ότι, ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», η οποία ελήφθη την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022 (αρ. Απόφασης 7), η
ΙΕ΄(15η) Γενική Συνέλευση του Σωματείου θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 30
Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022 στην Καλαμάτα και την Αρχαία Μεσσήνη.
(Με την ελπίδα ότι δε θα έχουμε νέα έξαρση της πανδημίας και … εκλογές!).
Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι και φέτος η Γενική μας Συνέλευση θα είναι
συνδιοργάνωση, στην οποία θα συμβάλλουμε από κοινού οι Χορηγοί του Σωματείου, τα Τακτικά
του μέλη και το «ΔΙΑΖΩΜΑ». Τα τακτικά μέλη θα συμβάλλουν στη διοργάνωση της Συνέλευσης
με το ποσό των 20.000 ευρώ, οι δύο χορηγοί μας, το Ίδρυμα «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν
Κωνσταντακοπούλου» θα συμβάλει με το ποσό των 40.000 ευρώ και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας
με το ποσό των 10.000 ευρώ και, τέλος το Σωματείο μας, με το ποσό των 30.000 ευρώ. Με αυτό
τον τρόπο συνεχίζουμε την παράδοση της συμμετοχικότητας που χαρακτηρίζει το Σωματείο μας
και την εθελοντική του δράση και κυρίως αναδεικνύουμε τον αξιακό μας πολιτισμό.
❖ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Φέτος, θα υπάρχει η δυνατότητα φυσικής και διαδικτυακής συμμετοχής.
Για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία, έχουμε εξασφαλίσει ξενοδοχεία
τόσο στην Καλαμάτα, όσο και στη Μεσσήνη, προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες όλων των
μελών μας.
Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης της Γενικής Συνέλευσης
(σύμφωνα με το άρθρο 5 του Τροποποιημένου Καταστατικού μας) για όσα μέλη δεν επιθυμούν
να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία, μέσω μίας ειδικής πλατφόρμας, που όλοι πλέον
γνωρίζουμε, την οποία έχουν ετοιμάσει η εταιρεία APG και το επίτιμο μέλος και εθελοντής του
Σωματείου, κ. Σωκράτης Μεχτερίδης. Η πλατφόρμα αυτή μας δίνει τη δυνατότητα για
Τηλεδιαπίστευση, Τηλεδιαβούλευση και Τηλεψηφοφορία. Για τη συμμετοχή σας μπορείτε απλά
να πατήσετε τον προσωπικό σας σύνδεσμο, που θα λάβετε σε επόμενη επιστολή. Η διαδικασία
είναι ακριβώς η ίδια με αυτή της 14ης Γενικής Συνέλευσης.
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Σε περίπτωση μη συμμετοχής σας, με φυσική ή διαδικτυακή παρουσία, σας παρακαλώ θερμά να
μας δηλώσετε το πρόσωπο που επιθυμείτε να σας αντιπροσωπεύσει μέσω απλής έγγραφης
εξουσιοδότησης, την οποία και επισυνάπτουμε (Συν. 1).
❖ ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τη διοργάνωση της 15ης Γενικής Συνέλευσης του Διαζώματος, θα αναλάβει και φέτος το
γραφείο πολιτιστικού τουρισμού, “SOMEWHERE WE KNOW”.
Η διαμονή μας θα πραγματοποιηθεί σε 5 ξενοδοχεία στην Καλαμάτα και 1 ξενοδοχείο στη
Μεσσήνη και η μεταφορά μας από και προς την Καλαμάτα θα γίνει με πούλμαν, τα οποία θα
φύγουν από τα γραφεία του Σωματείου μας (Μπουμπουλίνας 30, Εξάρχεια). Επίσης, οι
εσωτερικές μας μετακινήσεις (Καλαμάτα – Αρχαία Μεσσήνη - Καλαμάτα) θα πραγματοποιηθούν
με τοπικά πούλμαν, που έχουμε ήδη εξασφαλίσει.
Επιπλέον, για τα μέλη μας στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία θα υπάρχει λεωφορείο για την
μεταφορά τους προς και από την Καλαμάτα.
Συνεπώς, το κόστος συμμετοχής για τα μέλη του Διαζώματος προϋπολογίζεται ως εξής:
Κατηγορία Τιμών 1*: 55 δωμάτια
Τιμή 165€ / άτομο, ήτοι 330€/ ζευγάρι (για διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο).
Τιμή 195€ / άτομο (για διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο).
Κατηγορία Τιμών 2*: 65 δωμάτια
Τιμή 180€ / άτομο, ήτοι 360€ / ζευγάρι (για διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο).
Τιμή 220€ / άτομο (για διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο).
Κατηγορία Τιμών 3*: 55 δωμάτια
⚫ Τιμή 200€ / άτομο, ήτοι 400€ / ζευγάρι (για διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο στο Pharae
Palace – 25 δωμάτια συνολικά).
⚫ Τιμή 260€ / άτομο (για διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο στο Pharae Palace – 25 δωμάτια
συνολικά).
◆ Τιμή 215€ / άτομο, ήτοι 430€ / ζευγάρι (για διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο στο Elite Resort
– 30 δωμάτια συνολικά).
◆ Τιμή 285€ / άτομο (για διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο στο Elite Resort – 30 δωμάτια
συνολικά).
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* Για την κράτηση των παραπάνω κατηγοριών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Επιπλέον, σε περίπτωση που επιθυμείτε τρίκλινο δωμάτιο, σας παρακαλούμε θερμά να
επικοινωνήσετε με το γραφείο πολιτιστικού τουρισμού, “Somewhere we Know”, προκειμένου να
σας ενημερώσουν για όλες τις λεπτομέρειες της κράτησής σας.
Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται:
 το κόστος της διαμονής για 2 διανυκτερεύσεις,
 ο φόρος διαμονής για 2 διανυκτερεύσεις,
 κόστος πούλμαν για τη μεταφορά Αθήνα – Καλαμάτα – Αθήνα,
 50€ για κάθε άτομο για συμμετοχή στα γενικά έξοδα της συνέλευσης,
 έντυπο υλικό, λεύκωμα «ΑΕΝΑΩΣ».
Με την παρούσα επιστολή σας καλούμε να παρακολουθήσετε τις εργασίες της 15 ης Γενικής
Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», είτε με φυσική παρουσία, είτε με διαδικτυακή
συμμετοχή μέσω της πλατφόρμας ZOOM, κάνοντας κλικ στο πεδίο «Θα Συμμετέχω» και
συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής, για τον τρόπο συμμετοχής σας. Σε περίπτωση
φυσικής παρουσίας σας παρακαλώ θερμά να συμπληρώσετε και τα σχετικά πεδία διαμονής
σας που εμφανίζονται στο επόμενο βήμα.
Σας παρακαλούμε θερμά, προκειμένου να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας στην 15η Γενική
Συνέλευση, αλλά και για να προβούμε έγκαιρα σε όλες τις απαραίτητες κρατήσεις, καθώς τα
δωμάτια ανά ξενοδοχείο θα δοθούν με βάση τη σειρά εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
•

να καταβάλετε προκαταβολή 30% έως την Παρασκευή 08 Ιουλίου 2022.

•

και να εξοφλήσετε το υπόλοιπο 70% έως την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022.

Πιο συγκεκριμένα τα ποσά προς κατάθεση είναι τα παρακάτω:
•

στην κατηγορία τιμών 1: το ποσό προκαταβολής ανέρχεται σε 50€/άτομο (100€ το
ζευγάρι). Το υπόλοιπο προς εξόφληση ανέρχεται σε 115€/άτομο (230€ το ζευγάρι). Το
ποσό της προκαταβολής για το μονόκλινο ανέρχεται σε 60€ (υπόλοιπο 135€)

•

στην κατηγορία τιμών 2 : το ποσό προκαταβολής ανέρχεται σε 55€/άτομο (110€ το
ζευγάρι). Το υπόλοιπο προς εξόφληση ανέρχεται σε 125€/άτομο (250€ το ζευγάρι). Το
ποσό της προκαταβολής για το μονόκλινο ανέρχεται σε 65€ (υπόλοιπο 155€)
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•

στην κατηγορία τιμών 3 (Pharae Palace): το ποσό προκαταβολής ανέρχεται σε
60€/άτομο (120€ το ζευγάρι). Το υπόλοιπο προς εξόφληση ανέρχεται σε 140€/άτομο
(280€ το ζευγάρι). Το ποσό της προκαταβολής για το μονόκλινο ανέρχεται σε 80€
(υπόλοιπο 180€)

•

στην κατηγορία τιμών 3 (Elite Resort): το ποσό προκαταβολής ανέρχεται σε 65€/άτομο
(130€ το ζευγάρι). Το υπόλοιπο προς εξόφληση ανέρχεται σε 150€/άτομο (300€ το
ζευγάρι). Το ποσό της προκαταβολής για το μονόκλινο ανέρχεται σε 85€ (υπόλοιπο 200€)

Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την Ακυρωτική πολιτική:
 για ακυρώσεις έως τις 30 Αυγούστου υπάρχει χρέωση 30% του συνολικού ποσού.
 για ακυρώσεις από τις 31 Αυγούστου και μέχρι την αναχώρηση για τη Γενική Συνέλευση
υπάρχει χρέωση 100% του συνολικού ποσού.
 σε περίπτωση ακύρωσης λόγω ασθένειας του μέλους του Διαζώματος με covid-19, μπορεί
να κρατηθεί το ποσό για μελλοντική χρήση σε οποιαδήποτε υπηρεσία από το γραφείο
Somewhere we know εντός 12 μηνών (κράτηση ξενοδοχείου, εισιτηρίων, ενοικίαση
αυτοκινήτου, συμμετοχή σε εκδρομή κ.α.).
Όλες οι πληρωμές και οι κρατήσεις θα γίνουν απ’ ευθείας προς το γραφείο “Somewhere we
know” (http://somewhereweknow.com/).
Για τη διευκόλυνσή σας σας παραθέτουμε τους τραπεζικούς λογαριασμούς του γραφείου
“Somewhere we know”, και παρακαλείσθε να αναγράφετε το όνομα σας στο καταθετήριο:
Τράπεζα Πειραιώς (ΚΟΥΡΑΦΑ Ι & Π & Γ ΟΕ)
Αριθμός Λογαριασμού: 5080-072588-187
IBAN: GR20 0172 0800 0050 8007 2588 187
EUROBANK (ΚΟΥΡΑΦΑ Ι & Π & Γ ΟΕ)
Αριθμός Λογαριασμού: 0026.0323.61.0200595378
ΙΒΑΝ: GR27 0260 3230 0006 1020 0595 378
❖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Η απόφασή μας για την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης στην Καλαμάτα και την Αρχαία
Μεσσήνη απορρέει από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του
Διαζώματος να τιμήσουμε τον σπουδαίο Καθηγητή Αρχαιολογίας και Αντιπρόεδρο του
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Σωματείου, κ. Πέτρο Θέμελη και το έργο του για την ανάδειξη και προστασία των μνημείων της
Αρχαίας Μεσσήνης.
Το κύριο μέρος των εργασιών μας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022 στην
Καλαμάτα στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, όπου θα παρουσιάσουμε τον ετήσιο απολογισμό της
δράσης του Σωματείου μας και θα διερευνήσουμε τις προοπτικές που ανοίγονται για το επόμενο
έτος.
Επίσης, την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 το απόγευμα θα πραγματοποιήσουμε στο φουαγιέ
του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας τα εγκαίνια της έκθεσης «ΑΕΝΑΩΣ», η οποία μέσα από
φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό θα μας ταξιδέψει στο πολυετές ταξίδι του κ. Θέμελη
στον επιβλητικό αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης. Την επιμέλεια της έκθεσης ανέλαβε
εθελοντικά η κα Κασσιανή Μπένου και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εικαστικό
Εργαστήρι της Φάρις του Δήμου Καλαμάτας και τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του, κ. Παναγιώτη
Λαμπρινίδη. Την όμορφη αυτή βραδιά θα κλείσει το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με ένα μαγικό
χορευτικό δρώμενο, σε επιμέλεια της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας, κ. Λίντας Καπετανέα.
Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούμε ένα φωτογραφικό λεύκωμα με τίτλο «ΑΕΝΑΩΣ», σε επιμέλεια
της γραφίστριας και μέλους του Διαζώματος, κ. Βάσως Αβραμοπούλου, (εταιρεία Α4 art design)
με φωτογραφικό υλικό από το πολυετές ταξίδι του κ. Θέμελη για την ανάδειξη και προστασία του
Αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Μεσσήνης. Το συντονισμό της έκδοσης έχει αναλάβει η κα
Μαρία Κουρασάνη.
Επιπλέον, το βράδυ του Σαββάτου σχεδιάζουμε μία σπουδαία συναυλία στο Αρχαίο Θέατρο
Μεσσήνης με την παρουσίαση δύο πρωτότυπων έργων που συνέθεσαν προς τιμήν της Αρχαίας
Μεσσήνης και του Πέτρου Θέμελη. Το πρώτο από αυτά συνέθεσαν ο συνθέτης και μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Διαζώματος, κ. Γιώργος Κουρουπός μαζί με την ποιήτρια, κ. Ιουλίτα
Ηλιοπούλου και έχει τίτλο «Η ΣΤΟΑ ΤΩΝ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ, Μια καντάτα για την αρχαία Μεσσήνη».
Το δεύτερο έργο συνέθεσαν ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, κ.
Στάθης Γυφτάκης μαζί με τον κ. Peter Huby και έχει τίτλο «Ο ΘΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ».
Τέλος, το πολύ όμορφο αυτό τριήμερο θα κλείσει, την επόμενη ημέρα, την Κυριακή 2
Οκτωβρίου 2022, όπου ο καθηγητής, κ. Πέτρος Θέμελης, θα μας ξεναγήσει στον αρχαιολογικό
χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης.
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σας επισυνάπτω το πρόγραμμα της Συνέλευσης, όπως έχει
διαμορφωθεί έως τώρα (βλ. εδώ). Στις ενημερωτικές επιστολές που θα ακολουθήσουν θα σας
παρουσιάσουμε αναλυτικά την ημερήσια διάταξη της 15ης Γενικής Συνέλευσης και τις
διαδικαστικές λεπτομέρειες.
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❖ ΓΕΥΜΑΤΑ και ΔΕΙΠΝΑ
Το Σάββατο, το «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής μας Συνέλευσης, θα
προσφέρει σε συνεργασία με τοπικούς φορείς ένα Catering, το οποίο θα περιλαμβάνει καφέ,
αναψυκτικά και τοπικά μικροεδέσματα. Επιπλέον, το βράδυ του Σαββάτου, μετά το πέρας των
Συναυλιών στο αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης, θα παραθέσουμε catering για τα μέλη
και τους προσκεκλημένους μας.
Τέλος, την Κυριακή μετά την ξενάγησή μας θα προσφερθεί σε όλους από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ένα
μικρό σνακ με τοπικές γεύσεις.
Καθώς η Καλαμάτα φημίζεται για την τοπική κουζίνα και τον πλούσιο πρωτογενή της τομέα, σας
προτείνουμε στον ελεύθερό σας χρόνο να ανακαλύψετε μόνοι σας τα παραδοσιακά ταβερνάκια
της πόλης.
❖ ΥΛΙΚΟ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Όλα τα μέλη θα βρείτε στα δωμάτιά σας τους σάκους με το υλικό της Γενικής Συνέλευσης. Όσα
μέλη είστε ταμειακώς εντάξει μέσα στο σάκο θα έχετε και τη διαπίστευσή σας. Τα υπόλοιπα μέλη
θα παραλάβετε τη διαπίστευσή σας το Σάββατο πριν την έναρξη των εργασιών της Γενικής
Συνέλευσης. Ο σάκος θα περιλαμβάνει όλο το ενημερωτικό υλικό, καθώς και μικρές εκπλήξεις.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι οι διαπιστεύσεις θα είναι απαραίτητες το Σάββατο κατά τη διάρκεια
του τελετουργικού και των εργασιών της Γενικής μας Συνέλευσης.
Για κρατήσεις – δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθυνθείτε στις κ.κ. Μαρία Κοντογεώργη
και Ζέτα Κουράφα, υπεύθυνες του γραφείου “Somewhere we Know” (Τηλ: 211 4113224, email:
info@somewhereweknow.com). Τέλος, οι άνθρωποι του Διαζώματος (Τηλ: 210 82 54256-7) θα
είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειαστείτε.
Φιλικά,
Σταύρος Μπένος
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Επισυναπτόμενο 3ο:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ»
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022
Καλαμάτα – Αρχαία Μεσσήνη
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου
10:00 π.μ.

Αναχώρηση από τα γραφεία του Διαζώματος (Μπουμπουλίνας 30,
Εξάρχεια).

13:00 μ.μ.

Άφιξη στην Καλαμάτα, εγκατάσταση στα ξενοδοχεία – Ελεύθερος χρόνος
και ελεύθερη επιλογή του χώρου εστίασης.

19:00 μ.μ.

Εγκαίνια της έκθεσης «ΑΕΝΑΩΣ» στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας και
Χορευτικό Δρώμενο από τη Σχολή Χορού Καλαμάτας.

21:00 μ.μ.

Ελεύθερος χρόνος και ελεύθερη επιλογή του χώρου εστίασης.

Σάββατο 1 Οκτωβρίου
10:00 π.μ.–14:00 μ.μ. Τελετουργικό και εργασίες της ΙΕ΄ Γενικής Συνέλευσης στο
Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.
10:00 π.μ. – 10:15 π.μ. Καλωσόρισμα του Προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ.

Σταύρου

Μπένου.
10:15 π.μ. – 10:45 π.μ.

Χαιρετισμοί:
•

Δήμαρχος Καλαμάτας, κ. Θανάσης Βασιλόπουλος.

•

Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Παναγιώτης Νίκας.

•

Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, κ. Ευαγγελία
Κεχαγιά - Μηλίτση.

•

Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν
Κωνσταντακοπούλου, κ. Ξενοφών Κάππας.
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•

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, κ. Βαγγέλης Ξυγκώρος.

10:45 π.μ.- 11:00 π.μ. Διαπίστωση απαρτίας και εκλογή προεδρείου.
11:00 π.μ. – 11:30 π.μ. Απολογισμός δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 και
Προγραμματισμός δράσεων για το έτος 2023.
Εισηγητής: πρόεδρος Δ.Σ., κ. Σταύρος Μπένος.
11:30 π.μ. – 12:00 μ.μ. Ομιλία του Ομότιμου Καθηγητή Αρχαιολογίας, κ. Πέτρου Θέμελη, «Το
πνευματικό και βιωματικό μου ταξίδι στην Αρχαία Μεσσήνη».
12:00 μ.μ. – 12:15 μ.μ. α) Οικονομικός και διαχειριστικός απολογισμός από 1 Ιανουαρίου έως την
31 Αυγούστου του 2022.
β) Οικονομικός και διαχειριστικός απολογισμός από 1 Ιανουαρίου έως την
31 Δεκεμβρίου του 2021.
γ) Προϋπολογισμός για το έτος 2023.
Εισηγητής: ταμίας Δ.Σ., κ. Παναγιώτης Νταής.
12:15 μ.μ.-12:30 μ.μ. Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2021.
Εισηγήτρια: πρόεδρος Ελεγκτικής Επιτροπής,
κα Μαίρη Μπελογιάννη.
12:30 μ.μ. – 13:45 μ.μ. Άνοιγμα του καταλόγου των ομιλητών για τα μέλη και διάλογος μέσω
δομημένων ερωτήσεων.
13:45 μ.μ. -14:00 μ.μ. Ψηφοφορίες για:
1. Έγκριση του απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022.
2. Έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1 Ιανουαρίου έως την 31
Αυγούστου του 2022.
3. Έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1 Ιανουαρίου έως την 31
Δεκεμβρίου του 2021.
4. Έγκριση του προγραμματισμού δράσεων για το έτος 2023.
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5. Έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2023.
6. Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2021.
14:00 μ.μ.

Πέρας της ΙΕ΄ Γενικής Συνέλευσης

14:00 μ.μ.- 18:00 μ.μ. Ελεύθερος χρόνος
18:00 μ.μ.

Αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης.

19:00 μ.μ.

Άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης (αρχαίο θέατρο).

19:00 – 19:15 μ.μ.

Χαιρετισμός από το Δήμαρχο Μεσσήνης, κ. Γιώργο Αθανασόπουλο.

19:15 μ.μ.-20:15 μ.μ. Πρωτότυπα έργα - αφιερώματα στον Πέτρο Θέμελη με τη σύμπραξη του
Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας:
α) από το συνθέτη και μέλος του Δ.Σ. του Διαζώματος, κ. Γιώργο
Κουρουπό και την ποιήτρια κ. Ιουλίτα Ηλιοπούλου με τίτλο «Η ΣΤΟΑ ΤΩΝ
ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ, Μια καντάτα για την αρχαία Μεσσήνη».
β) από τον συνθέτη και Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου
Καλαμάτας, κ. Στάθη Γυφτάκη μαζί με τον κ. Peter Huby, με τίτλο «Ο
ΘΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ».
20:30 μ.μ.-22:00 μ.μ. Catering στον προαύλιο χώρο του Μουσείου της Αρχαίας Μεσσήνης.
22:00 μ.μ.

Αναχώρηση για την Καλαμάτα.

23:00 μ.μ.

Άφιξη στην Καλαμάτα.

Κυριακή 2 Οκτωβρίου
10:00 π.μ.

Αναχώρηση από Καλαμάτα.

11:00 π.μ.

Άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο της Μεσσήνης.

11:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Μεσσήνης από τον καθηγητή, κ.
Πέτρο Θέμελη.
Προσφορά μικρού σνακ με τοπικές γεύσεις.
14:00 μ.μ.

Αναχώρηση για Αθήνα.

17:00 μ.μ.

Άφιξη στην Αθήνα.
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Επισυναπτόμενο 4ο:
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Στην Αθήνα σήμερα …… Ιουνίου 2022 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
 η ΚΟΥΡΑΦΑ Ι & Π & Γ ΟΕ, με διακριτικό τίτλο Somewhere we know, που εδρεύει στην
Αθήνα επί της οδού Ασκληπιού 100, με Α.Φ.Μ. 800589601 και εκπροσωπείται νόμιμα στο
παρόν συμφωνητικό από την κα Κουράφα Ιουλία εφ’ εξής αποκαλούμενη η «Εταιρεία»
 το Σωματείο με την επωνυμία «ΔΙΑΖΩΜΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού
Μπουμπουλίνας, αρ. 30 με Α.Φ.Μ. 998191496, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ Αθηνών και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Πρόεδρό του Σταύρο Μπένο, εφ’ εξής αποκαλούμενο «Δεύτερος
Συμβαλλόμενος»
συμφώνησαν και συναποδέχθησαν τα εξής:
Άρθρο 1
Περιγραφή αντικειμένου
Η «Εταιρεία» η ΚΟΥΡΑΦΑ Ι & Π & Γ ΟΕ είναι μια εταιρεία ταξιδιών πολιτισμού και περιήγησης.
Φιλοσοφία της είναι η περιήγηση στην Ελλάδα του χθες και του σήμερα, μέσα από ιδιαίτερα
ταξίδια πολιτισμού, γαστρονομικές εμπειρίες, περιπατητικές εξορμήσεις, με στόχο κάθε
ταξιδιώτης να γνωρίσει την ιστορία, τον πολιτισμό και τη φύση της Ελλάδας.
Ο «Δεύτερος Συμβαλλόμενος» το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που έχει ως
βασικό του στόχο τη συμβολή στην προστασία και την ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και
ακρόασης (θεάτρων, ωδείων, σταδίων, αμφιθεάτρων) καθώς και στη διάδοση των αξιών της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και την προβολή της σύγχρονης
πολιτιστικής δημιουργίας.
Με το παρόν συμφωνητικό «Η Εταιρεία» αποδέχεται να οργανώσει για λογαριασμό του
ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ την 3ήμερη Γενική Συνέλευση του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στις 30 Σεπτεμβρίου - 02
Οκτωβρίου 2022 στην Καλαμάτα.
Άρθρο 2
Αντισταθμίσματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
«Η Εταιρεία» αναλαμβάνει να διοργανώσει και να υλοποιήσει για λογαριασμό του «Δεύτερου
Συμβαλλόμενου» τη 3ήμερη Γενική Συνέλευση στη Καλαμάτα, όπως αυτή φαίνεται στο
Παράρτημα 1. Οι υποχρεώσεις των δύο μερών εμφανίζονται στο Παράρτημα 2.
Άρθρο 3
Οικονομική εκκαθάριση
Η οικονομική εκκαθάριση αποτελείται από 2 μέρη:
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1. την καταβολή του ποσού της συμμετοχής του κάθε μέλους του Διαζώματος απευθείας από
το μέλος προς την “Εταιρεία” ,
2. μετά την ολοκλήρωση της Συνέλευσης ο «Δεύτερος Συμβαλλόμενος» θα καλύψει τη
διαφορά που θα προκύψει μετά την εκκαθάριση. Η ανάλυση για το συνολικό κόστος για
την οργάνωση και υλοποίηση του 3ημέρου εμφανίζεται στο Παράρτημα 3.
«Η Εταιρεία» υποχρεούται στην έκδοση του αντίστοιχου νόμιμου παραστατικού.
Άρθρο 4
Σε περίπτωση υπαίτιας αθέτησης, υπαναχώρησης ή πλημμελούς εκτέλεσης οποιουδήποτε όρου
του παρόντος συμφωνητικού, το μη υπαίτιο μέρος έχει δικαίωμα να ζητήσει κάθε θετική ή
αποθετική ζημία που θα υποστεί.
Όσα αναφέρονται παραπάνω είναι με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για το covid-19 κατά την
ημερομηνία υπογραφής του παρόντος.
Συμφωνείται ότι, για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από το παρόν συμφωνητικό,
αρμόδια καθίστανται αποκλειστικά τα Δικαστήρια Αθηνών.
Σε πίστωση των συμφωνηθέντων συντάχθηκε το παρόν σε δύο όμοια αντίτυπα, από τα οποία ένα
έλαβε κάθε μέρος και τα οποία υπογράφονται ως εξής:

Για την ΚΟΥΡΑΦΑ Ι&Π&Γ ΟΕ

Η διαχειρίστρια
ΚΟΥΡΑΦΑ ΙΟΥΛΙΑ

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ

Ο πρόεδρος
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
«ΙΕ' Γενική Συνέλευση Διαζώματος Καλαμάτα – Αρχαία Μεσσήνη»
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022
Πρόγραμμα
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου
10:00 π.μ.
Αναχώρηση από τα γραφεία του Διαζώματος (Μπουμπουλίνας 30,
Εξάρχεια).
13:00 μ.μ.
Άφιξη στην Καλαμάτα, εγκατάσταση στα ξενοδοχεία – Ελεύθερος χρόνος
και ελεύθερη επιλογή του χώρου εστίασης.
19:00 μ.μ.
Εγκαίνια της έκθεσης «ΑΕΝΑΩΣ» στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας και
Χορευτικό Δρώμενο από τη Σχολή Χορού Καλαμάτας.
21:00 μ.μ.
Ελεύθερος χρόνος και ελεύθερη επιλογή του χώρου εστίασης.
Σάββατο 1 Οκτωβρίου
10:00 π.μ.–14:00 μ.μ. Τελετουργικό και εργασίες της ΙΕ΄ Γενικής Συνέλευσης στο
Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.
10:00 π.μ. – 10:15 π.μ. Καλωσόρισμα του Προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου
Μπένου.
10:15 π.μ. – 10:45 π.μ.
Χαιρετισμοί:
◆ Δήμαρχος Καλαμάτας, κ. Θανάσης Βασιλόπουλος.
◆ Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Παναγιώτης Νίκας.
◆ Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, κ. Ευαγγελία
Κεχαγιά - Μηλίτση.
◆ Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν
Κωνσταντακοπούλου, κ. Ξενοφών Κάππας.
◆ Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, κ. Βαγγέλης Ξυγκώρος.
10:45 π.μ.- 11:00 π.μ. Διαπίστωση απαρτίας και εκλογή προεδρείου.
11:00 π.μ. – 11:30 π.μ. Απολογισμός δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 και
Προγραμματισμός δράσεων για το έτος 2023.
Εισηγητής: πρόεδρος Δ.Σ., κ. Σταύρος Μπένος.
11:30 π.μ. – 12:00 μ.μ. Ομιλία του Ομότιμου Καθηγητή Αρχαιολογίας, κ. Πέτρου Θέμελη, «Το
πνευματικό και βιωματικό μου ταξίδι στην Αρχαία Μεσσήνη».
12:00 μ.μ. – 12:15 μ.μ. α) Οικονομικός και διαχειριστικός απολογισμός από 1 Ιανουαρίου έως την
31 Αυγούστου του 2022.
β) Οικονομικός και διαχειριστικός απολογισμός από 1 Ιανουαρίου έως την
31 Δεκεμβρίου του 2021.
γ) Προϋπολογισμός για το έτος 2023.
Εισηγητής: ταμίας Δ.Σ., κ. Παναγιώτης Νταής.
12:15 μ.μ.-12:30 μ.μ. Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2021.
Εισηγήτρια: πρόεδρος Ελεγκτικής Επιτροπής,
κα Μαίρη Μπελογιάννη.
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12:30 μ.μ. – 13:45 μ.μ. Άνοιγμα του καταλόγου των ομιλητών για τα μέλη και διάλογος μέσω
δομημένων ερωτήσεων.
13:45 μ.μ. -14:00 μ.μ. Ψηφοφορίες για:
• Έγκριση του απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022.
• Έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1 Ιανουαρίου έως την 31
Αυγούστου του 2022.
• Έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1 Ιανουαρίου έως την 31
Δεκεμβρίου του 2021.
• Έγκριση του προγραμματισμού δράσεων για το έτος 2023.
• Έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2023.
• Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2021.
14:00 μ.μ.
Πέρας της ΙΕ΄ Γενικής Συνέλευσης
14:00 μ.μ.- 18:00 μ.μ. Ελεύθερος χρόνος
18:00 μ.μ.
Αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης.
19:00 μ.μ.
Άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης (αρχαίο θέατρο).
19:00 – 19:15 μ.μ.
Χαιρετισμός από το Δήμαρχο Μεσσήνης, κ. Γιώργο Αθανασόπουλο.
19:15 μ.μ.-20:15 μ.μ. Πρωτότυπα έργα - αφιερώματα στον Πέτρο Θέμελη με τη σύμπραξη του
Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας:
α) από το συνθέτη και μέλος του Δ.Σ. του Διαζώματος, κ. Γιώργο
Κουρουπό και την ποιήτρια κ. Ιουλίτα Ηλιοπούλου με τίτλο «Η ΣΤΟΑ ΤΩΝ
ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ, Μια καντάτα για την αρχαία Μεσσήνη».
β) από τον συνθέτη και Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου
Καλαμάτας, κ. Στάθη Γυφτάκη μαζί με τον κ. Peter Huby, με τίτλο «Ο
ΘΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ».
20:30 μ.μ.-22:00 μ.μ. Catering στον προαύλιο χώρο του Μουσείου της Αρχαίας Μεσσήνης.
22:00 μ.μ.
Αναχώρηση για την Καλαμάτα.
23:00 μ.μ.
Άφιξη στην Καλαμάτα.
Κυριακή 2 Οκτωβρίου
10:00 π.μ.
Αναχώρηση από Καλαμάτα.
11:00 π.μ.
Άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο της Μεσσήνης.
11:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Μεσσήνης από τον καθηγητή, κ.
Πέτρο Θέμελη.
Προσφορά μικρού σνακ με τοπικές γεύσεις.
14:00 μ.μ.
Αναχώρηση για Αθήνα.
17:00 μ.μ.
Άφιξη στην Αθήνα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
«ΙΕ' Γενική Συνέλευση Διαζώματος Καλαμάτα – Αρχαία Μεσσήνη»
Υποχρεώσεις
Οι υποχρεώσεις της “Εταιρείας” θα είναι οι παρακάτω:
❖ Κράτηση και πληρωμή δωματίων σε ξενοδοχεία στη Καλαμάτα. Οι κρατήσεις αφορούν
συνολικά 200 δωμάτια (για τη διαμονή 300 ατόμων) και την κράτηση περισσότερων στην
περίπτωση μεγαλύτερης ζήτησης (κατόπιν διαθεσιμότητας).
❖ Κράτηση και πληρωμή λεωφορείων για τις μεταφορές κατά τη διάρκεια του 3ήμερου
ταξιδιού για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν με δικό τους μέσο. (Το κόστος θα
αποφασιστεί με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για το covid-19 αναφορικά με την
πληρότητα ανά λεωφορείο και των αριθμό ατόμων που θα χρειαστούν την υπηρεσία αυτή).
❖ Ενέργεια / Διαδικασία / Πληρωμή για την παροχή snack/κεράσματα κατά την διάρκεια του
3ήμερου ταξιδιού (01/10 coffee break κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, 01/10
κέρασμα μετά τη βραδυνή παράσταση στο Μουσείο της Αρχαίας Μεσσήνης & στις 02/10
κέρασμα μετά την ξενάγηση έξω από τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης).
❖ Ενημέρωση και Συντονισμός των εθελοντών του Διαζώματος.
❖ Παροχή Υπηρεσίας για δηλώσεις συμμετοχής, κρατήσεις δωματίων, και εξοφλήσεις σε
άμεση επικοινωνία με τα μέλη του Διαζώματος.
Οι υποχρεώσεις του «Δεύτερου Συμβαλλόμενου» θα είναι οι παρακάτω:
❖ Παροχή Εθελοντών για όλη τη διάρκεια του 3ημέρου.
❖ Ξεναγήσεις στους Αρχαιολογικούς Χώρους και τα Μουσεία.
❖ Διοργάνωση Ημερίδας Γενικής Συνέλευσης.
❖ Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός κατά τη διάρκεια του 3ημέρου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
«ΙΕ' Γενική Συνέλευση Διαζώματος Καλαμάτα – Αρχαία Μεσσήνη»
Τιμή
Κόστος συμμετοχής για τα μέλη του Διαζώματος (πληρωτέο απευθείας από τα μέλη προς την
“Εταιρεία”)
Κατηγορία Τιμών 1*: 55 δωμάτια
Τιμή 165€ / άτομο, ήτοι 330€/ ζευγάρι (για διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο).
Τιμή 195€ / άτομο (για διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο).
Κατηγορία Τιμών 2*: 65 δωμάτια
Τιμή 180€ / άτομο, ήτοι 360€ / ζευγάρι (για διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο).
Τιμή 220€ / άτομο (για διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο).
Κατηγορία Τιμών 3*: 55 δωμάτια
• Τιμή 200€ / άτομο, ήτοι 400€ / ζευγάρι (για διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο στο Pharae Palace
– 25 δωμάτια συνολικά).
• Τιμή 260€ / άτομο (για διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο στο Pharae Palace – 25 δωμάτια
συνολικά).
⚫ Τιμή 215€ / άτομο, ήτοι 430€ / ζευγάρι (για διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο στο Elite Resort
– 30 δωμάτια συνολικά).
⚫ Τιμή 285€ / άτομο (για διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο στο Elite Resort – 30 δωμάτια
συνολικά).
Κατηγορία τιμών 4*: 30 δωμάτια ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟ ΔΙΑΖΩΜΑ για εταιρικά μέλη
• Τιμή 220€ / άτομο, ήτοι 440€ / ζευγάρι (για διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο στο Filoxenia Hotel
– 30 δωμάτια συνολικά).
• Τιμή 295€ / άτομο (για διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο στο Filoxenia Hotel – 30 δωμάτια
συνολικά).
Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται:
• το κόστος της διαμονής για 2 διανυκτερεύσεις,
• ο φόρος διαμονής για 2 διανυκτερεύσεις,
• κόστος πούλμαν για τη μεταφορά Αθήνα – Καλαμάτα – Αθήνα,
• 50€ για κάθε άτομο για συμμετοχή στα γενικά έξοδα της συνέλευσης,
Τα δωμάτια ανά ξενοδοχείο, θα δοθούν με βάση τη σειρά εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Τρόπος Πληρωμής
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•
•

προκαταβολή 30% έως την Παρασκευή 08 Ιουλίου 2022.
εξόφληση το υπόλοιπο 70% έως την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022.

Πιο συγκεκριμένα ποσά προς κατάθεση είναι τα παρακάτω:
•

στην κατηγορία τιμών 1: το ποσό προκαταβολής ανέρχεται σε 50€/άτομο (100€ το
ζευγάρι). Το υπόλοιπο προς εξόφληση ανέρχεται σε 115€/άτομο (230€ το ζευγάρι). Το
ποσό της προκαταβολής για το μονόκλινο ανέρχεται σε 60€ (υπόλοιπο 135€)

•

στην κατηγορία τιμών 2 : το ποσό προκαταβολής ανέρχεται σε 55€/άτομο (110€ το
ζευγάρι). Το υπόλοιπο προς εξόφληση ανέρχεται σε 125€/άτομο (250€ το ζευγάρι). Το
ποσό της προκαταβολής για το μονόκλινο ανέρχεται σε 65€ (υπόλοιπο 155€)

•

στην κατηγορία τιμών 3 (Pharae Palace): το ποσό προκαταβολής ανέρχεται σε
60€/άτομο (120€ το ζευγάρι). Το υπόλοιπο προς εξόφληση ανέρχεται σε 140€/άτομο
(280€ το ζευγάρι). Το ποσό της προκαταβολής για το μονόκλινο ανέρχεται σε 80€
(υπόλοιπο 180€)

•

στην κατηγορία τιμών 3 (Elite Resort): το ποσό προκαταβολής ανέρχεται σε 65€/άτομο
(130€ το ζευγάρι). Το υπόλοιπο προς εξόφληση ανέρχεται σε 150€/άτομο (300€ το
ζευγάρι). Το ποσό της προκαταβολής για το μονόκλινο ανέρχεται σε 85€ (υπόλοιπο 200€)

Ακυρωτική πολιτική:
• για ακυρώσεις έως τις 30 Αυγούστου υπάρχει χρέωση 30% του συνολικού ποσού.
• για ακυρώσεις από τις 31 Αυγούστου και μέχρι την αναχώρηση για τη Γενική Συνέλευση
υπάρχει χρέωση 100% του συνολικού ποσού.
• σε περίπτωση ακύρωσης λόγω ασθένειας του μέλους του Διαζώματος με covid-19, μπορεί
να κρατηθεί το ποσό για μελλοντική χρήση σε οποιαδήποτε υπηρεσία από το γραφείο
Somewhere we know εντός 12 μηνών (κράτηση ξενοδοχείου, εισιτηρίων, ενοικίαση
αυτοκινήτου, συμμετοχή σε εκδρομή κ.α.).
Οικονομικές Υποχρεώσεις από το Διάζωμα προς την “Εταιρεία”
•

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

•

Έξοδα ταξιδίων στην Καλαμάτα για την προετοιμασία του 3ήμερου με τη παροχή
εξοδολογίου Διατροφή και Διαμονή για τα 2 άτομα που θα παρέχει “Εταιρεία” κατά τη
διάρκεια του 3ήμερου ταξιδιού.

•

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

Κόστος λεωφορείων για τις τοπικές μεταφορές από τα ξενοδοχεία προς το Μέγαρο Xορού
και τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης κατά τη διάρκεια του 3ημέρου (το
κόστος θα καθοριστεί με βάση το τελικό πρόγραμμα).

•

Παροχή snack/κεράσματα κατά τη διάρκεια της 3ήμερης εκδρομής. (01/10 coffee break
κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, 01/10 κέρασμα μετά τη βραδινή παράσταση
στο Μουσείο της Αρχαίας Μεσσήνης & στις 02/10 κέρασμα μετά την ξενάγηση έξω από
τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης) (το κόστος των οποίων δεν έχει ακόμη
αποφασιστεί).
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Επισυναπτόμενο 5ο: Pdf / παρουσίαση Α΄ παραδοτέου Τριλογίας
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Επισυναπτόμενο 6ο
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
Στην Αθήνα σήμερα, ….. Ιουνίου 2022, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων μερών:
Αφενός,
Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία … που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ……., αριθμ….,
με ΑΦΜ ……./ΔΟΥ ………, όπως νομίμως εκπροσωπείται στην παρούσα Σύμβαση από τους
κκ. ………………….. και ………,. εφεξής καλούμενη «Χορηγός»,
Αφετέρου,
Του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο εδρεύει στην
Αθήνα και επί της οδού Μπουμπουλίνας 30, με Α.Φ.Μ. 998191496 / Δ.Ο.Υ Δ΄ Αθηνών και
εκπροσωπούμενου νομίμως από τον Πρόεδρο αυτού, κ. Σταύρο Μπένο, εφεξής καλούμενο
«Σωματείο ή ΔΙΑΖΩΜΑ »,
συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:
Άρθρο 1
Περιγραφή αντικειμένου
Η Εταιρεία UNI.SYSTEMS παρέχει εξειδικευμένες λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού χώρων
πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτό, και με την τεχνογνωσία που διαθέτει, υποστηρίζει το Σωματείο
«ΔΙΑΖΩΜΑ» στην ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τη σωστή διαχείριση και
παρακολούθηση των προϊόντων Πολιτιστικού Τουρισμού. Επιπλέον, συμμετέχει στο καλάθι
των χορηγών που υποστηρίζουν την θερμοκοιτίδα D-HUB, παρέχοντας τις υπηρεσίες της για
τη δημιουργία τεχνολογικών λύσεων που έχουν ως στόχο την καθολική και συνεχή
παρακολούθηση των προγραμμάτων.
Από την άλλη πλευρά, το «Σωματείο» αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της απόλυτης
συνέργειας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά και των δυνατοτήτων που
προσφέρουν τα νέα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία (όπως η
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση, η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη κ.ά.), συμβάλλει στην
υλοποίηση καινοτόμων και ολιστικών προγραμμάτων. Στόχος των παραπάνω προγραμμάτων
είναι, αφενός η συντήρηση και αποκατάσταση των μνημείων, και αφετέρου η σύνδεσή τους με
την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Μέχρι σήμερα το «Σωματείο» έχει αναπτύξει τις παρακάτω τέσσερις (4) κατηγορίες Ολιστικών
Προγραμμάτων:
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1.
2.
3.
4.

Πολιτιστικές Διαδρομές και Πάρκα.
Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ».
Πρόγραμμα Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού.
Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.

Τα ολιστικά αυτά προγράμματα είναι ένας ύμνος στις συνέργειες, ένας (1) διαδραστικός
χάρτης, ο οποίος με προσεκτικά σχεδιασμένα βήματα οδηγεί στην «κοινωνικοποίηση» των
μνημείων. Ένα τολμηρό εγχείρημα που ενσωματώνει και ενδυναμώνει όλο το αξιακό
περιεχόμενο της εποχής μας: το όραμα για καινοτόμο, αειφόρο, βιώσιμη, πράσινη, ψηφιακή,
κοινωφελή διαχείριση του πολιτιστικού μας αποθέματος.
Το «Σωματείο» για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των νέων αυτών προγραμμάτων
πολιτιστικού Τουρισμού δημιούργησε μία θερμοκοιτίδα, το D-HUB, (εφεξής «D-HUB»), η
οποία αποτελείται από στελέχη του Διαζώματος και εξωτερικούς συνεργάτες. Αποστολή του
D-HUB είναι να εδραιωθούν οι δύο νέοι θεσμοί που γεννήθηκαν μαζί με τα προγράμματα,
αυτοί του Cluster και του Φορέα Διαχείρισης και Μάρκετινγκ Προορισμού – Destination
Management/Marketing Organizations – DMO (εφεξής «Θεσμοί»). Για την υποστήριξη των
δράσεων του D-HUB έχει συσταθεί ένα καλάθι χορηγών, στο οποίο η Unisystems συμμετέχει
από την πρώτη μέρα λειτουργίας του παραπάνω θεσμού.
Το D-HUB, αξιοποιώντας τη μέχρι τώρα εμπειρία του στην υποστήριξη καινοτόμων και
ολιστικών προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού, συμμετέχει δυναμικά και στο Πρόγραμμα
Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας και έχει ως στόχο τον εμβολιασμό του προγράμματος,
μέσα από δράσεις και έργα, με το αξιακό φορτίο της διπλής μετάβασης, Πράσινης και
Ψηφιακής, και με τη δημιουργία ενός χώρου καινοτομίας από την καθημερινότητα του πολίτη
έως το επιχειρείν.
Συγκεκριμένα, για το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, αξιοποιείται η
συνολική πνευματική, επιχειρησιακή και βιωματική προίκα του Διαζώματος, την οποία
εναποθέτει για την πατρίδα και την Ανασυγκρότηση της περιοχής της Βόρειας Εύβοιας. Ήδη
έχουν ανατεθεί και εκπονούνται οι μελέτες όλων των θεματικών κύκλων (το Νέο Δάσος, οι
Υποδομές, η Αγροδιατροφή, ο Τουρισμός κ.ο.κ.), από τις οποίες θα προκύψει ο οριστικός
κατάλογος των έργων και των δράσεων του Προγράμματος. Οι μελέτες αυτές ανατέθηκαν από
το «Σωματείο» με χρηματοδότηση από τον κύκλο των Εταιρικών Μελών του Σωματείου και
των χορηγών του. Όταν ολοκληρωθούν οι μελέτες θα προσφερθούν δωρεάν στα αρμόδια
Υπουργεία, σύμφωνα με τις παραδόσεις του «Σωματείου».
H Χορηγός με την οικονομική υποστήριξή της και με την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία
που διαθέτει, συμμετέχει σε αυτή τη συμμαχία για την αποτελεσματική διαχείριση αυτών των
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νέων ολιστικών προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού, σε οικονομικό, πνευματικό και
επιχειρησιακό επίπεδο, στηρίζοντας τις δράσεις της θερμοκοιτίδας «D-HUB».
Συνεπώς, στόχος είναι η δημιουργία μίας συμμαχίας από μικρό αριθμό, αλλά των δεσποζουσών
δυνάμεων της χώρας μας, η οποία θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος και θα υποστηρίξει
την παραπάνω δομή του Διαζώματος, με στόχο την εγκαθίδρυση και λειτουργία των παραπάνω
νέων θεσμών.
Το κόστος των παραπάνω ανέρχεται στα 10.000 ευρώ ετησίως (μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.).
Με το παρόν συμφωνητικό η Unisystems ως Χορηγός αναλαμβάνει να παράσχει ως χορηγία
για το έτος 2022 το ποσό των 10.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στο «Σωματείο»
με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη της νέας θερμοκοιτίδας του Διαζώματος «D-HUB»,
και συγκεκριμένα την κάλυψη μέρους της μισθοδοσίας των στελεχών του «D-HUB», όπως
περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Για την ενημέρωση του χορηγού μπορούν να
κατατίθενται τα αντίστοιχα παραστατικά μισθοδοσίας.
Το «Σωματείο» θα μεριμνά για την εμφανή μνεία του Χορηγού σε όλα τα έντυπα και
ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. ηλεκτρονικός ιστότοπος του D-Hub), καθώς και σε τυχόν εκδηλώσεις
που αφορούν στην προβολή των δράσεων του D-Hub. Στη σχετική μνεία, θα αναγράφεται η
Uni Systems ως Χορηγός.
Άρθρο 2
Τρόπος Πληρωμής
Το ως άνω ποσό των 10.000 ευρώ (ήτοι 12.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) θα
κατατεθεί στον παρακάτω λογαριασμό του Σωματείου στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αρ. Λογ/σμού: 5026-038350-177 - IBAN: GR 88 0172 0260 0050 2603 8350 177 SWIFT/BIC: PIRBGRAA
Για την καταβολή του προαναφερόμενου ποσού το Σωματείο υποχρεούται στην έκδοση του
αντίστοιχου νόμιμου παραστατικού. (τιμολόγιο). Η καταβολή θα γίνει εντός …. ημερών από
την υπογραφή της σύμβασης και την έκδοση του τιμολογίου.
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Άρθρο 3
Εφαρμοστέο Δίκαιο-Επίλυση Διαφορών
Το παρόν Συμφωνητικό διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά που ήθελε ανακύψει
από την εφαρμογή ή/και την ερμηνεία του θα επιλύεται σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική
νομοθεσία.
Συμφωνείται ότι, για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από το παρόν
συμφωνητικό, αποκλειστικά αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Άρθρο 4
Γενικοί Όροι
Το παρόν συμφωνητικό υπερισχύει οποιασδήποτε προηγούμενης διαπραγμάτευσης,
αλληλογραφίας ή συμφωνίας που σχετίζεται με αυτό, είτε έγγραφης είτε προφορικής.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος συμφωνητικού συνομολογούνται στο σύνολο τους
ως ουσιώδεις και δύνανται να τροποποιηθούν μόνο ρητά και εγγράφως. Aνταπόδειξη κατά των
όρων και των προϋποθέσεων του παρόντος ή ως προς την ύπαρξη επιπρόσθετης συμφωνίας,
επιτρέπεται μόνο εγγράφως και αποκλείεται κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο
συμπεριλαμβανομένου του όρκου.
Σε καμία περίπτωση η παράλειψη ή καθυστέρηση άσκησης των νόμιμων ή συμβατικών
δικαιωμάτων οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως παραίτηση
από τα εν λόγω δικαιώματα. Η ακυρότητα οποιουδήποτε όρου ή προϋπόθεσης της παρούσας
δεν συνεπάγεται ακυρότητα ολόκληρου του συμφωνητικού, το οποίο θα παραμείνει σε ισχύ
και θα είναι δεσμευτικό για τα συμβαλλόμενα μέρη σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους όρους και
προϋποθέσεις.
Άρθρο 5
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ
Σε περίπτωση που επέλθει εξαιρετικό µη προβλέψιµο και µη αποτρέψιµο γεγονός, που καθιστά
αδύνατη την έναρξη, πρόοδο ή ολοκλήρωση του έργου, τα συμβαλλόμενα µέρη
ελευθερώνονται αµοιβαία από τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τη σύμβαση και ο
αποδέκτης της χορηγίας οφείλει να επιστρέψει το ποσό της χορηγίας ακέραιο.

Σε πίστωση των ως άνω συμφωνηθέντων συντάχθηκε και υπογράφεται το παρόν σε δύο όμοια
αντίτυπα, από τα οποία κάθε μέρος έλαβε ένα.
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Για τη Χορηγό

Για το Σωματείο

Σταύρος Μπένος
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Απολογισμός Δράσης «D-HUB» για το έτος 2021
ΔΡΑΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΈΡΓΟΥ
ΠΟΣΟ
Μισθοδοσία
Θερμοκοιτίδας για το
έτος 2021:
1. Στελέχη με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση
Ευδόκιμος
Συντονισμός όλων των Δράσεων 28.993,02€
Φρέγκογλου
της
Θερμοκοιτίδας
και
συνδετικός κρίκος με όλους τους
φορείς (Περιφέρειες, Δήμοι,
Διαχειριστικές Αρχές κ.ο.κ) των
προγραμμάτων.
Περιγραφή
των
Φυσικών
Αντικειμένων όλων των soft
δράσεων των προσκλήσεων των
προγραμμάτων.

Μαρία Σοφικίτου
Μαρία Κουρασάνη

• Εκπόνηση 13 κειμένων
διαβούλευσης των
περιφερειακών προγραμμάτων
του νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

23.949,24€
22.027,18€

• Εκπόνηση Χάρτας του Cluster.
• Παρακολούθηση
και
εμπλουτισμός των μελετών του
Προγράμματος ΠΟΛΙΣ.
• Εκπόνηση προμελέτης
ΟΧΕ Μάνης.

της

2. Στελέχη μερικής απασχόλησης παροχής υπηρεσιών
Χιώτης Χρήστος
• Παρακολούθηση
και 8.928€
διαχείριση των ιστοσελίδων
των Διαδρομών Ηπείρου και
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Στερεάς.
• Παρακολούθηση
και
διαχείριση των ιστοσελίδων
των Cluster των Διαδρομών
Ηπείρου και Στερεάς.
• Περιγραφή
του
Φυσικού
Αντικειμένου των ψηφιακών
δράσεων για τη Διαδρομή της
Στερεάς Ελλάδας και Μάνης.
• Εκπόνηση Ψηφιακής Χάρτας.

Νίκος Στακιάς

• Δημιουργία και Διαχείριση των
Πλατφορμών της Βόρειας
Εύβοιας.
• Συντονισμός των Cluster και 8.928€
παρακολούθηση
της
διαδικασίας πιστοποίησης των
επιχειρήσεων για τις διαδρομές
της Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου.
• Συμμετοχή στην ολοκλήρωση
πιστοποίησης
των
επιχειρήσεων του Cluster
Ηπείρου.

Φώτης Μαραγκός

Ελίνα Αγγέλη

• Εκπόνηση Χάρτας του Cluster.
Διαχείριση
των
Μέσων 6.200,18€
Κοινωνικής Δικτύωσης:
• της Πολιτιστικής Διαδρομής
Ηπείρου,
• της
Διαδρομής
Στερεάς
Ελλάδας «ΟΙΔΙΠΟΥΣ».
• Περιγραφή
του
Φυσικού 8.928€
Αντικειμένου των δράσεων για
τις Υποδομές για τη Διαδρομή
της Στερεάς Ελλάδας.
• Συμβολή στην περιγραφή των
δράσεων
υποδομών
στις
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Ηλίας Χάντζος

μελέτες του Προγράμματος
ΠΟΛΙΣ.
• Εκπόνηση της «ΠΡΑΣΙΝΗΣ
ΧΑΡΤΑΣ».
• Περιγραφή
του
Φυσικού 10.752,14€
Αντικειμένου των δράσεων
marketing για τη Διαδρομή της
Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας και
Μάνης.
• Εκπόνηση της «ΠΡΑΣΙΝΗΣ
ΧΑΡΤΑΣ».
• Συμβολή στην περιγραφή των
«πράσινων» δράσεων στις
μελέτες του Προγράμματος
ΠΟΛΙΣ.

ΣΥΝΟΛΟ

118.705,76€

Η εταιρεία Unisystems συνεισφέρει με τη χορηγία της, ύψους 10.000 ευρώ, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ήτοι 12.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) στην κάλυψη
μέρους του παραπάνω απολογισμού των δράσεων του «D-HUB».

53
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Παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Τριλογία της Αττικής»

Ιούνιος, 2022

2

Περιεχόμενα
1.

Εισαγωγή – Ο ρόλος του Διαζώματος (διαφάνεια 3)

2.

Αντικείμενο των υπηρεσιών του Αναδόχου (διαφάνεια 4)

3.

Παρουσίαση των Ειδικών Στόχων και των προτεινόμενων παρεμβάσεων των τριών μελετών για την Τριλογία
που βρίσκονται σε εξέλιξη (διαφάνειες 5 – 11)

4.

Οι ΟΧΕ στην νέα Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (διαφάνειες 12 – 13)

5.

Τα κριτήρια προσδιορισμού χωρικών ενοτήτων εφαρμογής των ΟΧΕ (διαφάνεια 14)

6.

Κάλυψη των κριτηρίων επιλογής και καταλληλότητας της Πολιτιστικής Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής» για
εφαρμογή ΟΧΕ (διαφάνεια 15)

7.

Ένταξη της ΟΧΕ της Πολιτιστικής Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής» στο Πρόγραμμα ‘Αττική 2021-2027’
(διαφάνεια 16)
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“

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», επιθυμεί να συμβάλλει εθελοντικά στο σχεδιασμό μιας
Πολιτιστικής Διαδρομής, που να συνδέει την Αθήνα με το θρησκευτικό - πνευματικό
κέντρο της αρχαιότητας, την Ελευσίνα, και τον οικονομικό της πυλώνα, δηλαδή το
Λαύριο, που ουσιαστικά χρηματοδότησε την ακμή της, κατά τους κλασσικούς
χρόνους

”

Ο ρόλος του
ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ

“

Ο ρόλος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ συμβάλλει στην προετοιμασία, ενός ώριμου έργου για
ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ 2021 - 2027, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του «εργαλείου» της
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης [ΟΧΕ], που ήδη σχεδιάζει η Περιφέρεια
Αττικής. Η Πολιτιστική Διαδρομή θα περιλαμβάνει ως δυνητικούς σταθμούς, τη
Φυλή και τις Αχαρνές, και τα πολιτιστικά αξιοθέατα των δύο αυτών περιοχών.

”

4

Αντικείμενο υπηρεσιών του Αναδόχου
Η υποστήριξη του έργου του Διαζώματος για την προετοιμασία ένταξης της Πολιτιστικής Διαδρομής «Λαύριο – Αθήνα –
Ελευσίνα» στο νέο Πρόγραμμα ‘ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027’. Αναλυτικότερα ο Ανάδοχος:

Παρουσιάζει συνοπτικά τις στρατηγικές
κατευθύνσεις και προτάσεις για έργα και
δράσεις υλοποίησης της Τριλογίας Αττικής

Σταχυολογεί τα κριτήρια επιλογής της
καταλληλότητας της Πολιτιστικής Διαδρομής
ως ΟΧΕ για χρηματοδότηση βάσει του
κανονιστικού πλαισίου

Eξετάζει τη δυνατότητα αξιοποίησης
πόρων από τις Προτεραιότητες του
Προγράμματος της Αττικής
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Προσδιορίζει το προγραμματικό και
κανονιστικό πλαίσιο για τον σχεδιασμό και
υλοποίηση των ΟΧΕ την περίοδο 2021-2027

Διερευνά τη δυνατότητα ένταξης της ΟΧΕ
Πολιτιστικής Διαδρομής στο νέο
Πρόγραμμα ‘ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027’

Παρουσιάζει τις αρχές του πλαισίου
διακυβέρνησης της ΟΧΕ, σύμφωνα με το κείμενο
του Προγράμματος Αττικής 2021-2027 κατά τη
2η άτυπη υποβολή (4ος 2022) προς τις αρμόδιες
εθνικές αρχές και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής

5

Στρατηγικές κατευθύνσεις και Προτάσεις Δράσεων
Συνοπτική αποτύπωση των βασικών στρατηγικών κατευθύνσεων και των προτάσεων για δράσεις και παρεμβάσεις, στο
πλαίσιο των τριών μελετών που υλοποιούνται και βρίσκονται σε εξέλιξη για λογαριασμό του σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ

Οι τρείς μελέτες
1. Master Plan της Πολιτιστικής Διαδρομής Λαύριο-Αθήνα-Ελευσίνα (Τριλογία της Αττικής)
2. Στρατηγικός σχεδιασμός marketing για την τουριστική ανάδειξη της Πολιτιστικής Διαδρομής Λαύριο – Αθήνα – Ελευσίνα»
3. Συγκοινωνιακή Μελέτη Πολιτιστικής Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής»
Kupat Tahu Presentation

1. Master Plan της Πολιτιστικής Διαδρομής Λαύριο
– Αθήνα -Ελευσίνα (Τριλογία της Αττικής)

6

Γενικοί Στόχοι της Τριλογίας
Κεντρική επιδίωξη και φιλοδοξία είναι η Αττική να γίνει
αντιληπτή ως ένας συνολικός προορισμός πολιτιστικού
τουρισμού που συγκροτείται από ποικίλους πόλους
ενδιαφέροντος.

Η βασική στόχευση της Τριλογίας της Αττικής επικεντρώνεται
σε δυο σημεία:
✓ Στη διάχυση της τουριστικής κίνησης χωρικά σε όλη την
Περιφέρεια, συνδέοντας το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και
την Ακρόπολη με τα αρχαιολογικά αξιοθέατα της Ελευσίνας
και του Λαυρίου.
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✓ Στην επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας της παραμονής
των επισκεπτών με τον εμπλουτισμό των εμπειριών των
επισκεπτών.

7

Ειδικοί Στόχοι του σχεδιασμού της Τριλογίας
Κάτω από τους γενικούς στόχους της γεωγραφικής διάχυσης και της χρονικής επιμήκυνσης της παραμονής
των επισκεπτών ο σχεδιασμός της Τριλογίας της Αττικής εστιάζει στους εξής στόχους:

Δημιουργία επώνυμου τουριστικού
προϊόντος
H Τριλογία της Αττικής φιλοδοξεί να
καθιερώσει ένα επώνυμο προϊόν με
διεθνή εμβέλεια και αναγνωρισιμότητα

Ανάδειξη τοπικής φυσιογνωμίας σε
συνδυασμό αρχαίου πολιτισμού και
βιομηχανικής κληρονομιάς
Αξιοποίηση, ανάδειξη και προβολή της
χαρακτηριστικής συνύπαρξης των
αρχαιολογικών χώρων με τα παλαιά
βιομηχανικά συγκροτήματα
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Διαμόρφωση τοπικών πολιτιστικών
διαδρομών
Τόσο στο Λαύριο όσο και στην Ελευσίνα,
αλλά και στην Αθήνα με τον «Μεγάλο
Περίπατο» στοχεύει στην διαμόρφωση
τοπικών διαδρομών πολιτισμού
Τοπική τουριστική ανάπτυξη

Στο Λαύριο, και κυρίως στην Ελευσίνα,
στόχο αποτελεί η διαμόρφωση τοπικής
στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης με
την κινητοποίηση των τοπικών φορέων
και επιχειρήσεων

8

Η έννοια της Πολιτιστικής Διαδρομής
Αποτελεί ένα διαχειριστικό εργαλείο για τη διαμόρφωση εξειδικευμένων προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού που:
- αφορούν στην περιήγηση σε σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος εντός μιας προσδιορισμένης χωρικά περιοχής
- προσφέρουν στον περιηγητή τη δυνατότητα μιας αυθεντικής εμπειρίας
- αποκτούν μια αναγνωρίσιμη «ταυτότητα», με ιδιαίτερη επωυνμία (brand)

Ως στόχοι της δημιουργίας των Πολιτιστικών Διαδρομών αναφέρονται ειδικότερα:

Η προσέλκυση επισκεπτών
στην συγκεκριμένη περιοχή
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Η επιμήκυνση της
τουριστικής περιόδου

Η δημιουργία ευκαιριών για
τις επιχειρήσεις και τους
παραγωγούς προϊόντων και
υπηρεσιών

Η προσέλκυση νέων
επενδύσεων και
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων

Η εξασφάλιση πόρων για τη
συντήρηση των υποδομών
(αρχαιολογικών χώρων και
μνημείων)

2 Στρατηγικός σχεδιασμός marketing για την τουριστική ανάδειξη
της Πολιτιστικής Διαδρομής Λαύριο – Αθήνα – Ελευσίνα

9

Βασικές παραδοχές
Η πολιτιστική ταυτότητα μιας περιοχής δεν αποτελείται μόνο
από τα μουσεία και τα αξιοθέατα αλλά από τους ανθρώπους
της, τις διαφορετικές κουλτούρες, τη γαστρονομία, τη γλώσσα
και την ιστορία της. Ο πολιτιστικός τουρισμός προσφέρει μία νέα
προοπτική, θέτοντας την πολιτιστική κληρονομιά και τις τοπικές
κοινωνίες στο επίκεντρο.
Σύμφωνα με τον UNWTO (2017), τα τουριστικά προϊόντα που
σχετίζονται με τον πολιτισμό – τα δημοφιλή πολιτιστικά
αξιοθέατα, οι τέχνες, η τοπική κουλτούρα - είναι πιθανώς τα
συστατικά για το χτίσιμο της νέας ταυτότητας του παγκόσμιου
πολιτιστικού τουρισμού.
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Σημαντικό μέρος της πολιτιστικής εμπειρίας και κίνητρο
επίσκεψης αποτελούν και τα events. Τα events μπορούν να
αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα προσέλκυσης επισκεπτών
για έναν προορισμό.

10

Στρατηγικές Κατευθύνσεις Τουριστικής Προβολής
Α. Δημιουργία Ταυτότητας & Παραγωγή
Περιεχομένου
H δημιουργία επικοινωνιακής υποδομής
αποτελεί προαπαιτούμενο για την
αποτελεσματική προβολή της Πολιτιστικής
Διαδρομής της Τριλογίας της Αττικής

C. Σχεδιασμός B2C προγράμματος
προβολής
Για την επιτυχημένη προβολή και ανάδειξη
της Πολιτιστικής Διαδρομής διεθνώς,
κρίνεται απαραίτητο να προηγηθεί η
ευαισθητοποίηση και προσέλκυση του
εσωτερικού κοινού
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Β. Διαδικτυακή Παρουσία & Ψηφιακά
Εργαλεία
Για την αποτελεσματική προβολή των
τουριστικών προϊόντων και εμπειριών και
την υλοποίηση ενεργειών προβολής είναι
απαραίτητη η ανάπτυξη ψηφιακής
παρουσίας της Διαδρομής
D. Σχεδιασμός B2B προγράμματος
προβολής
Σχεδιασμός Οδηγού Προώθησης
Τουριστικών Προϊόντων ως εργαλείο που
θα αξιοποιηθεί για την προβολή της
Διαδρομής στους παρόχους τουριστικών
εμπειριών και τα ταξιδιωτικά γραφεία

3. Συγκοινωνιακή Μελέτη Πολιτιστικής Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής»

11

Προτεινόμενες παρεμβάσεις
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✓ Επαναλειτουργία της ειδικής, express, τουριστικής γραμμής
Χ80 Πειραιάς – Ακρόπολη – Σύνταγμα
✓ Δημιουργία δύο νέων, ιδίου τύπου (express) και σκοπού
(εξυπηρέτηση κύρια τουριστικής ζήτησης), μία προς
Ελευσίνα και μία προς Λαύριο, με αφετηρία το Σταθμό
«Σύνταγμα»
✓ Ανάπτυξη τουριστικών «πακέτων» ημερήσιων εκδρομών
στους τρεις Πόλους της Τριλογίας
✓ Θαλάσσια σύνδεση του Λαυρίου και της Ελευσίνας με την
προοπτική ανάπτυξης τουριστικών «πακέτων» ημερήσιας
κρουαζιέρας από ιδιώτες
✓ Παρεμβάσεις που αφορούν στα μεταφορικά δίκτυα των
Πόλων της Τριλογίας
✓ Πληροφόρηση των επισκεπτών μέσω τοποθέτησης
δίγλωσσων ενημερωτικών πινακίδων σε επιλεγμένα σημεία
✓ Σημειακές παρεμβάσεις στα αστικά οδικά δίκτυα των
πόλων της Τριλογίας που συνάδουν με τις μελέτες των
ΣΒΑΚ

Το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και ο Στόχος Πολιτικής 5
Στην νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, οι 11 Θεματικοί Στόχοι του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου της Πολιτικής Συνοχής
2014-2020 ενοποιούνται σε 5 Στόχους Πολιτικής (ΣΠ). Η χωρική ανάπτυξη μετατρέπεται σε έναν διακριτό Στόχο Πολιτικής
«Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες» (ΣΠ.5), ο οποίος περιλαμβάνει του εξής Ειδικούς Στόχους:

5.1

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις
σε αστικές περιοχές

➢ Αστικές περιοχές με πρόβλεψη για
ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις από
Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια
➢ Οικιστικές ενότητες (λειτουργικές περιοχές) ή
πόλεις που αναπτύσσονται σε μία ή
περισσότερες Δημοτικές Ενότητες με πληθυσμό
> 50.000 κατ.
➢ Πόλεις-έδρες Περιφερειακών Ενοτήτων που δεν
καλύπτονται από τα παραπάνω, με σημαίνοντα
λειτουργικό ρόλο αστικού κέντρου

5.2

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στις
αγροτικές περιοχές με έμφαση σε ορεινές,
νησιωτικές και παράκτιες περιοχές
Επιδιώκεται κατά προτεραιότητα:
η βιώσιμη ανάπτυξη και η διασφάλιση ποιοτικών
συνθηκών διαβίωσης με έμφαση στις
επενδύσεις υποδομών προσβασιμότητας και
συνδεσιμότητας, και στην εφαρμογή ολιστικών
παρεμβάσεων που προωθούν την κυκλική και
γαλάζια οικονομία, την ενεργειακή και ψηφιακή
μετάβαση, την τοπική επιχειρηματικότητα την
αποτελεσματικότητα των κοινωνικών υποδομών
ή/ και την ανάδειξή τους ως τουριστικών
προορισμών.

Το 8% των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ θα διατεθεί για δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
Kupat Tahu Presentation
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Κατηγορίες περιοχών εφαρμογής
των ΟΧΕ
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Με βάση τις μέχρι σήμερα κατευθύνσεις του ΕΣΠΑ 2021-2027,
προβλέπεται Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη σε 4 κατηγορίες
περιοχών:

1. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές που προάγουν
τη βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού ιστού, τον πολιτισμό και την
ασφάλεια
2. Εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών (ΟΧΕ, ΤΑΠΤΟΚ) στις
ορεινές, αγροτικές και παράκτιες περιοχές που στοχεύουν στη
βιώσιμη ανάπτυξη, στην προσβασιμότητα και ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς
3. Εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών στις νησιωτικές περιοχές
και συμπλέγματα νησιών που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη,
στην προσβασιμότητα, στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
και στην αξιοποίηση των προοπτικών τους
4. Ολοκληρωμένες στρατηγικές σε περιοχές που εμφανίζουν χωρική
και
θεματική
συνέχεια,
με
δυνατότητα
αξιοποίησης
πλουτοπαραγωγικών πόρων και ιδιαίτερων τοπικών χαρακτηριστικών
-πολιτιστικών,
παραγωγής,
τουριστικής δραστηριότητας
Kue Pukisτοπικής
& Cingcaw
Kapucino
535
Product
Οι ΟΧΕ
καιDesign
ΟΧΕ/ΒΑΑ μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία
ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+, Ταμείο Συνοχής, ΤΔΜ, καθώς και το ΕΤΘΑΥ, μέσω
συνδυασμένων επενδύσεων υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται
η συνοχή και ο συντονισμός μεταξύ των σχετικών Ταμείων.
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Κριτήρια για τον προσδιορισμό χωρικών ενοτήτων
εφαρμογής ΟΧΕ βάσει Κανονιστικού πλαισίου
Θεματικές – λειτουργικές περιοχές
Για θεματικές-λειτουργικές περιοχές σε διαδημοτικό
ή διαπεριφερειακό επίπεδο λαμβάνονται υπόψη:
(α) Ανάγκη κοινής διαχείρισης και βιώσιμης
αξιοποίησης φυσικών πόρων
(β) Ύπαρξη οικονομικών διασυνδέσεων και
μετακινήσεων για εργασία ή μεταφορά προϊόντων
(γ) Ύπαρξη ιστορικών και πολιτιστικών διαδρομών και
μνημείων
(δ) Δυνατότητα ανάπτυξης κοινής υποδομής
διαχείρισης και ανάπτυξης νέων υπηρεσιών και
κινητοποίησης του ανθρωπίνου δυναμικού
Kupat Tahu Presentation

Κάλυψη κριτηρίων επιλογής και καταλληλότητας της Πολιτιστικής
Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής» για εφαρμογή ΟΧΕ
Τα κριτήρια καταλληλότητας που καλύπτει η Πολιτιστική
Διαδρομή «Τριλογία της Αττικής» για επιλογή της
προτεινόμενης χωρικής ενότητας και εφαρμογή του χωρικού
εργαλείου ΟΧΕ είναι:
✓ Η χωρική και θεματική συνέχεια, της διαδρομής Ελευσίνα
– Αθήνα – Λαύριο με δυνατότητα αξιοποίησης ιδιαίτερων
τοπικών χαρακτηριστικών πολιτιστικής και τουριστικής
δραστηριότητας μέσα από την προώθηση και ανάδειξη
της «Τριλογίας της Αττικής».
✓ Η ύπαρξη αξιόλογων πολιτιστικών και φυσικών πόρων με
δυνατότητες αξιοποίησης για τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας.
✓ Ειδικές θεματικές ζώνες εντός των οποίων αναπτύσσονται
δίκτυα και περιοχές που έχουν να επιδείξουν σημαντικής
αξίας φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο.
✓ Ύπαρξη προϋποθέσεων για την ανάπτυξη δικτύων
οικονομικών δραστηριοτήτων.

Kupat Tahu Presentation
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Ένταξη της ΟΧΕ της Πολιτιστικής Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής»
στο Πρόγραμμα ‘Αττική 2021-2027’
Στην Περιφέρεια φιλοξενούνται μοναδικά τοπόσημα παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς και ευρείες πολιτιστικές υποδομές,
δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες προσδιορισμού χωρικών
ενοτήτων με δυναμική ανάπτυξης, μέσω της κάθετης σύνδεσης
πολιτισμού και τουρισμού.
Στο πλαίσιο αυτό, και με βάση την εμπειρογνωμοσύνη του Ινστιτούτου
Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, έχουν
εντοπιστεί παρεμβάσεις ΟΧΕ σε μη αστικό περιβάλλον στον ΕΣ 5i και
ιδιαίτερο αναπτυξιακό ενδιαφέρον για την Αττική.

(α) Ολοκληρωμένη χωρική παρέμβαση οργάνωσης και ανάδειξης του θεματικού άξονα του πολιτισμού μεταξύ Αθήνας, Ελευσίνας και
Λαυρίου (Τριλογία της Αττικής), συνδέοντας τις τρεις από τις πιο σημαντικές περιοχές της Περιφέρειας κατά την αρχαιότητα και
αναδεικνύοντας τη διαδρομή και τους αρχαιολογικούς χώρους, με στόχο τόσο τη διάχυση της τουριστικής κίνησης χωρικά σε όλη την Αττική.
(β) Ολοκληρωμένη χωρική παρέμβαση στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Αττικής, όπου παρά την ύπαρξη πλειάδας ελκυστικών χαρακτηριστικών, η
τουριστική δραστηριότητα δείχνει υστέρηση και αδυναμίες, ιδιαίτερα όσον αφορά στην οργάνωση του τουριστικού προϊόντος.
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Ευχαριστούμε !!!

Εσοδα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΌ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/05/2022
ΧΡ 2008-21
ΧΡΗΣΗ 2022
31/5/2022 Έξοδα

ΧΡ 2008-21

Τακτικές Εισφορές Μελών

519.181,64 €

15.400,00 €

534.581,64 € Έξοδα Ίδρυσης

139,02

Εισφορές Τακτικών Μελών

519.181,64 €

15.400,00 €

534.581,64 € Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης

139,02

Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ

62.566,93 €

114,00 €

Δωρεές Μελών-Φίλων

62.566,93 €

Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα

22.155,34

62.566,93 € Η/Υ και Εξοπλισμός

20.643,90

100,00 €
2.254.376,31 €

Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων

100,00 €

100,00 € Έξοδα μίσθωσης ακινήτων

113.170,00 €

2.367.546,31 € Μίσθωση ακινήτων (έδρα )

ΛΟΥΙΖΑ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες

62.680,93 € Πάγια

ΧΡΗΣΗ 2022

31/5/2022

0,00

139,02

0,00

22.155,34

139,02
20.643,90

1.511,44

1.511,44

107.899,63

3.580,42

111.480,05
99.272,20

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ

551.716,31 €

551.716,31 € Ενοίκια

96.272,20

3.000,00

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ

102.150,00 €

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

11.627,43

580,42

12.207,85

ΚΟΣΜΟΤΕ

126.600,00 €

18.600,00 €

145.200,00 € 'Εξοδα λειτουργίας

312.445,20

10.630,43

323.075,63

ELPEN A.E ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

121.500,00 €

10.000,00 €

131.500,00 € Εξοδα λειτουργίας

62.000,00 €

12.400,00 €

74.400,00 € Δ.Ε.Η

21.917,00

1.215,00

23.132,00

102.000,00 €

12.400,00 €

114.400,00 € Ο.Τ.Ε

32.788,52

577,00

33.365,52

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ

94.800,00 €

12.400,00 €

107.200,00 € COSMOTE

6.476,23

126,99

6.603,22

ΤΕΜΕS-COSTA NAVARINO Α.Ε.

70.000,00 €

649,00

19,00

668,00

FOURLIS A.E

60.000,00 €
48.480,00 €

5.000,00 €

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

65.000,00 € Επισκευές Συντήρησεις-Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα
48.480,00 € ΄Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας

46.522,91
17.661,39

380,08
181,55

46.902,99
17.842,94

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Α.Ε.

15.000,00 €

8.650,00 €

23.650,00 € Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά

30.722,33

1.011,66

31.733,99

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

43.350,00 €

43.350,00 € Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες

31.329,74

880,89

32.210,63

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

61.940,00 €

61.940,00 € Ταχυδρομικά -Μεταφορικά

28.661,49

1.047,84

29.709,33

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

60.800,00 €

60.800,00 € Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές

5.352,25

928,36

ΒΙΚΟΣ Α.Ε

45.000,00 €

45.000,00 € Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή

6.591,05

431,52

7.022,57

ZARA Α.Ε.

45.000,00 €

45.000,00 € Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη

71.488,34

3.830,54

75.318,88

ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

49.000,00 €

5.000,00 €

54.000,00 € Συνδρομές σε συλλόγους

12.284,95

ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ.ΛΑΤΣΗ

50.000,00 €

10.000,00 €

ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

33.400,00 €

3.000,00 €

36.400,00 € Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων

999.967,56

50.589,55

1.050.557,11

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

40.000,00 €

40.000,00 € Κόστος μισθοδοσίας

732.603,75

34.705,07

767.308,82

INTERAMERICAN Α.Ε.

27.000,00 €

27.000,00 € Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)

267.363,81

15.884,48

283.248,29

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

49.840,00 €

49.840,00 € Φ.Π.Α.

117.599,92

56.603,96

174.203,88

ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ

65.000,00 €

65.000,00 € Φ.Π.Α.

ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.

49.600,00 €

ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΒΑΛ Α.Ε.

37.800,00 €

Σ.Ε.Β.

30.000,00 €

ΣΑΝΗ Α.Ε.

18.000,00 €

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK

26.200,00 €

ΣΕΤΕ

15.000,00 €

3.000,00 €

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε.

26.600,00 €

720,00 €

ADVANCED KOSMESIS IKE

15.000,00 €

ΟΜΙΛΟΣ QUEST

25.000,00 €

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.

14.000,00 €

ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

18.600,00 €

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ A.E.

21.000,00 €

ΓΣΕΒΕΕ

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ

70.000,00 € Ε.Υ.Δ.Α.Π

5.000,00 €

12.284,95

60.000,00 €

0,00

54.600,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων
37.800,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε Κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων

5.000,00 €

6.280,61

101.180,00

56.603,96

56.603,96

300,00

101.480,00

101.180,00

300,00

101.480,00

35.000,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές

1.246.507,27

406.702,75

1.653.210,02

18.000,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές

769.723,84

769.723,84

26.200,00 € Εθνική Τράπεζα,Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού

43.400,00

43.400,00

18.000,00 € Ελληνικά πετρέλαια,ενοποίηση Αρχ.Χώρου Ερέτριας

11.160,00

11.160,00

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

9.654,89

9.654,89

15.000,00 € Unisystems A.E.,χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας

12.400,00

12.400,00

25.000,00 € Εθνική Τράπεζα,χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας

24.800,00

24.800,00

16.000,00 € Κεντρική Οδός,Δράσεις στη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας

16.508,44

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

60.000,00

31.759,96

91.759,96

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

21.017,99

1.664,00

22.681,99

15.000,00 €

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

12.400,00

SYMBEEOSIS AE

9.000,00 €

9.000,00 € Αεροπορία Αιγαίου,Marketing Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου

14.000,00

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

6.000,00 €

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

53.320,00

9.920,00

0,00 € Νέα Οδός,μελέτη ''Φύση &Πολιτισμός''

12.400,00

12.400,00

0,00 € Αθηναική Ζυθοποιία,μελέτες Ειδικών Πολ/κών Σχεδίων Β.Εύβοιας

30.576,00

60.564,00

91.140,00

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

36.020,02

66.280,00

102.300,02

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

50.344,00

31.000,00

81.344,00

0,00 € Ελβάλ Χαλκόρ Α.Ε.μελέτη για το Νέο Δάσος Β.Εύβοιας

28.000,00

Μεταβιβαστικές εισροές

1.678.536,58 €

Μεταβιβαστικές εισροές

936.870,59 €

2.000,00 €

411.040,00 €

2.089.576,58 € Ελβάλ Χαλκόρ Α.Ε.μελέτη για Τα Έργα Φωτοδότες Β.Εύβοιας
936.870,59 € Ιντεραμέρικαν Α.Ε.,μελέτη για το Πολιτισμό Β.Εύβοιας

16.508,44

12.400,00
14.000,00

28.000,00
13.020,00

18.600,00

4.960,00

9.920,00

14.880,00

9.757,91

40.000,00

49.600,00 €

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

Κεντρική Οδός,Δράσεις για τη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας

18.600,00 €

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

56.000,88

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

81.665,99 €

81.665,99 € Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος,Τουρισμός Β.Εύβοιας

18.000,00

Unisystems A.E. για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας

12.400,00 €

12.400,00 € Ζάρρα Ελλάς,μελέτες Ειδικών Πολ/κών Σχεδίων Βόρειας Εύβοιας

75.516,00

Ίδρυνα Ι.Λάτσης,για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας

60.000,00 €

Νέα Οδός,Έξοδα Εταιρικών Μελών,Μελέτη Φύση&Πολιτισμός

37.200,00 €

37.200,00 € Ελβάλ Χαλκόρ,μελέτη ωρίμανσης έργων Βόρειας Εύβοιας

Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,Κάλυψη εξόδων Γεν.Συνέλευσης

40.000,00 €

40.000,00 €

Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.,Μάρκετινκ Πολ.Διαδρομής Νάξου
Αιγέας ΑΜΚΕ,Μελέτη Marketing Τριλογίας Αττικής
IKEA House Market,μελέτη για το Νέο Δάσος Β.Εύβοιας

14.000,00 €

10.000,00 €
100.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 € Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος

43.400,00 €

43.400,00 € Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος

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

18.600,00 €

18.600,00 € Εξοδα προβολής & διαφήμισης

6.200,00 €

18.600,00 €

124.000,00 €

Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,μελέτες αγροδιατροφής Β.Εύβοιας

36.000,00 €

ΟΤΕ, Έξοδα μετακινήσεων ,ημερίδων για Βόρεια Εύβοια

40.000,00 €

1.600,00
9.300,00

14.000,00 €

10.000,00 €
100.000,00 €

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

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

30.242,09

110.000,00 € Κτήμα Γεροβασιλείου,έξοδα 8ης συνάντησης Εταιρικών

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

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

72.040,00 €

90.738,22

0,00

90.738,22

33.851,04

857,13

34.708,17

124.000,00 € Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

370,00

370,00

108.040,00 € Προβολή Διαζώματος

487,13

487,13

0,00

476.872,48

0,00

24.800,00 € Διαδραστικές εφαρμογές

0,00

40.000,00 € ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

476.872,48

50.000,00 € Γενικές Συνελεύσεις εως και 2021

476.872,48

Ιδρυμα Μποδοσάκη,Ειδικά Πολ/κά Σχέδια Βόρειας Εύβοιας

50.000,00 €

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

124.000,00 €

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος,Τουρισμός Β.Εύβοιας

30.000,00 €

Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις

347.199,39

Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας

20.000,00 €

Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις

200.833,31

Κτήμα Γεροβασίλείου, εξόδα 8ης συνάντησης Εταιρικών

3.000,00 €

0,00

1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών

29.418,53

12.400,00 €

2.Εκδόσεις Διαζώματος

79.145,44

Ελβάλ Χαλκόρ Α.Ε.,μελέτη ωρίμανσης έργων Βόρειας Εύβοιας

31.000,00 €

3.Μεταφράσεις κειμένων

6.520,00

0,00 € 4.Ψηφιακές εφαρμογές Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης
6.278,11 €

0,00 €

25.903,38 €

470,89 €

Τόκοι καταθέσεων
Επιστροφές διαθεσίμων
Σύνολο Εσόδων

4.546.842,95 €

Eurobank Ergasias
Εθνική Τράπεζα
Τράπεζα Αττικής
Τράπεζα Πειραιώς
PAY PAL

84,32

29.502,85
79.145,44

1.080,04

7.600,04

500,01

500,01

1.400,00

12.400,00

0,00

18.842,11
22.184,85

540.194,89 €

5.087.037,84 € 9.Επιμέλεια GROWD FUNDING για μελέτες Βόρειας Εύβοιας

936,00

936,00

Υπόλοιπο
0,00 €
ΥΠΟΛΟΙΠΑ

200.833,31

22.184,85

26.374,27 € 7.Master Plan Τριλογίας Αττικής

18.842,11

373.384,61

8.Έξοδα μετακινήσεων, ημερίδων,site , για τη Βόρεια Εύβοια

Λογαριασμοί Καταθέσεων
ΑLPHA BANK

11.000,00

26.185,22

470,89 €

Ταμείο στο Διάζωμα
Τράπεζα

6.278,11 € 5.Μελέτη ΟΧΕ Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας
0,00 € 6.Μισθοδοσία Θερμοκοιτίδας Διαζώματος

Χρηματικά Διαθέσιμα

476.872,48

ΙΕ΄Γεν.Συνέλευση

Ελ.Βενιζέλος Α.Ε., διαγωνισμός λογότυπου Τριλογίας Αττικής

Διάφορα έσοδα

24.800,00

5.580,00

ΕθνικήΤράπεζα,χορηγία για τη κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας

50.000,00 €

63.240,00

1.440,00

1.440,00

430,34 €

0,00

430,34 €

0,00

493.337,45 €

0,00

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ

162.770,10 €
34.414,07 €
54.244,39 €
18.216,15 €
223.406,89 €
285,85 €

0,00
162.770,10 € Λοιπές Εκδηλώσεις
34.414,07 € Εκδηλώσεις

171.282,81

1.874,26

171.282,81

54.244,39 € Όγδοη συνάντηση του Διαζώματος με τα Eταιρικά του Μέλη

171.282,81
1.874,26

1.874,26

7.862,90

245,55

8.108,45

245,55

245,55

4.035.700,78

557.569,27

4.593.270,05

18.216,15 € Έβδομη συνάντηση Άνω Διαζώματος
223.406,89 € Διάφορα Έξοδα

0,00

285,85 € Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

493.767,79 € Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών

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

511.142,17 € Σύνολο Εξόδων

173.157,07

0,00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΓΙΑ ΤH ΔΡΑΣΗ Υ.Ε.Α.Θ ΤΗΝ 31/05/2022
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Αρχαίο Θέατρο Σικυώνος
Αρχαίο Θέατρο Αρκαδικού Ορχομενού
Αρχαίο Θέατρο Δήλου
Αρχαίο Θέατρο Δελφών
Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης
Αρχαίο Θέατρο Αβδήρων
Αρχαίο Θέατρο Σπάρτης
Αρχαίο Θέατρο Καρθαίας Κέας
Αρχαίο Θέατρο Χερσονήσου
Αρχαίο Θέατρο Γόρτυνας
Αρχαίο Θέατρο Απτέρας
Αρχαίο Θέατρο Βεργίνας
Αρχαίο Θέατρο Μακύνειας
Αρχαίο Θέατρο Καλυδώνας
Αρχαίο Θέατρο Νέας Πλευρώνας
Αρχαίο Θέατρο Οινιάδων
Αρχαίο Θέατρο Στράτου
Αρχαίο Θέατρο Αμφιλοχικού Άργους
Ωδείο Ηρώδου του Αττικού
Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου
Ρωμαϊκό Ωδείο Επιδαύρου
Αρχαίο Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών
Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων
Αρχαίο Θέατρο στο Κουφονήσι / Λεύκης
Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης
Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών
Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης
Αρχαίο Θέατρο Θήρας
Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού Βοιωτίας
Αρχαίο Θέατρο Θορικού
Αρχαίο Θέατρο Μεσσήνης
Αρχαίο Θέατρο Αιγείρας
Αρχαίο Θέατρο Τραχωνων
Ελληνιστικό Θέατρο Αργους
Αρχαίο Θέατρο Μήλου
Αρχαίο Θέατρο Φερών
Αρχαίο Θέατρο Ερέτριας
Αρχαίο Θέατρο Νικοπόλης
Αρχαίο Θέατρο Αμφιαρείου
Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης
Αρχαίο Θέατρο Διονύσου
Αρχαίο Θέατρο Λευκάδας
Αρχαίο Θέατρο Αμφίπολης
Αρχαίο Θέατρο Ικαρίας Αττικής
Αρχαίο Θέατρο Πλατιάνας
Αρχαίο Θέατρο Μιεζας
Αρχαίο Θέατρο Λίνδου
Αρχαίο Θέατρο Καβιρείου
Αρχαίο Θέατρο Γυθείου
Αρχαίο Θέατρο Σάμου
Αρχαίο Θέατρο Ιεράπετρας
Αρχαίο Θέατρο Λάρισας (Μικρό).
Αρχαίο Θέατρο Σαμοθράκης
Μικρό Θέατρο Αμβρακίας
Αρχαίο Θέατρο Λάρισας Α΄
Aρχαίο Θέατρο Δημητριάδος
Αρχαίο Θέατρο Ασκληπιείου Επιδαύρου
Τελεστήριο Ελευσίνας
Αρχαίο Ωδείο Πάτρας
Αρχαίο Ωδείο Κορίνθου
Αρχαίο θέατρο Μαρώνειας
Αρχαίο θέατρο Τανάγρας
Αρχαίο θέατρο Λεωντίου
Αρχαίο θέατρο Άσκρης
Τόκοι καταθέσεων-φόρος,τραπεζικά έξοδα
Αδιευκρίνιστες καταθέσεις

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ύψος κατάθεσης
13.000,00 €
49.278,76 €
105.492,28 €
106.004,79 €
22.905,56 €
780,00 €
101.469,61 €
17.500,00 €
200,00 €
1.464,90 €
700,00 €
420,00 €
22.360,00 €
19.580,00 €
350,00 €
400,00 €
346,00 €
320,00 €
102,00 €
100,00 €
2.500,00 €
8.612,00 €
3.070,00 €
200,00 €
885,00 €
30.486,56 €
1.400,00 €
400,00 €
198.767,75 €
715,00 €
21.890,80 €
240,00 €
1.370,00 €
3.293,00 €
3.000,00 €
3.110,00 €
33.780,00 €
26.218,60 €
1.520,10 €
2.160,00 €
4.890,61 €
200,00 €
6.210,00 €
5.364,69 €
4.600,00 €
350,00 €
350,00 €
3.690,00 €
1.320,00 €
400,00 €
100,00 €
100,00 €
5.365,00 €
100,00 €
54.397,10 €
1.340,00 €
49.600,00 €
188,00 €
100,00 €
125,00 €
1.000,00 €
150,00 €
100,00 €
50,00 €
5.996,43 €
839,00 €

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

21.156,97
19.495,91

2.470,32
6.416,00
2.460,00

26.737,93

198.710,62
21.564,19

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

300,00
5.842,53
2.406,67

4.982,00
54.242,26
1.109,00
49.200,00

5.503,04
760,00

953.318,54 €
888.230,45
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ

ALPHA BANK
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
EUROBANK
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

11.562,82
17.551,94
24.525,65
883,79
10.563,89

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΡΑΣΗ ΥΕΑΘ

65.088,09

Αδιάθετο
Υπόλοιπο
85,60
144,91
8.746,89
1.143,64
1.108,68
230,00
1.575,38
675,39
200,00
1.464,90
700,00
420,00
1.203,03
84,09
350,00
400,00
346,00
320,00
102,00
100,00
29,68
2.196,00
610,00
200,00
885,00
3.748,63
1.400,00
400,00
57,13
715,00
326,61
240,00
1.370,00
652,60
847,50
3.110,00
29,00
2.610,00
1.520,10
2.160,00
4.590,61
200,00
367,47
2.958,02
4.600,00
350,00
350,00
3.690,00
1.320,00
400,00
100,00
100,00
383,00
100,00
154,84
231,00
400,00
188,00
100,00
125,00
1.000,00
150,00
100,00
50,00
493,39
79,00
0,00
0,00
65.088,09
ΣΥΝΟΛΑ
11.562,82
17.551,94
24.525,65
883,79
10.563,89
0,00

0,00

65.088,09

