ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ»
Τρίτη 29 Μαρτίου 2022
Σήμερα, Τρίτη 29 Μαρτίου 2022, έγινε μικτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»: α) μέσω περιορισμένης φυσικής παρουσίας στα γραφεία του
Σωματείου, επί της Οδού Μπουμπουλίνας 30 στην Αθήνα, β) μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των
ειδικών συνθηκών που διανύει η χώρα μας εξαιτίας του κορωνοϊού, όπως προβλέπεται και στο
άρθρο 15 του Καταστατικού του Σωματείου.
Παρόντες – συνδεδεμένοι ήσαν οι κ.κ.:
1. Σταύρος Μπένος, πρόεδρος, παρών μέσω φυσικής παρουσίας,
2. Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης,
3. Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης,
4. Γιώργος Κουρουπός, μέλος, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης,
5. Άρτεμις Τσολάκη, μέλος, παρούσα μέσω τηλεδιάσκεψης,
6. Γεωργία Μανωλοπούλου, μέλος, παρούσα μέσω τηλεδιάσκεψης.
Συμμετείχαν, επίσης οι κ.κ.: Νίκος Ορφανός και Δώρα Πρασίνου, αναπληρωματικά μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», Παπαδογιάννη Εριέττα, Διευθύντρια
Επικοινωνίας της Viohalco S.A. (VIO), Τσάμης Δημήτρης, μελετητής και νόμιμος εκπρόσωπος
της Εταιρείας «ΗΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ο.Ε», Ανδρέας
Δογκάκης, αγρονόμος, τοπογράφος – μηχανικός, Νίκος Σταφυλοπάτης, πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας Φθιωτίδων Θηβών, Βασιλική Αδρύμη, Δρ. Αρχαιολογίας, Κατερίν και Μαρία
Σοφικίτου, Διευθύντρια Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

1. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της
Επιτροπής για την 3η Συνάντηση με τους θεσμούς και τους πολίτες της Βόρειας
Εύβοιας που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο από Παρασκευή 18 έως και Κυριακή 20
Μαρτίου 2022 στην Αγία Άννα της Βόρειας Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής για την
Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου για την εκδήλωση της 3ης Συνάντησης με τους θεσμούς και τους πολίτες της Βόρειας
Εύβοιας που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο από Παρασκευή 18 έως και Κυριακή 20 Μαρτίου
2022 στην Αγία Άννα της Βόρειας Εύβοιας.
«Η εκδήλωση της 3ης Συνάντησης με τους θεσμούς και τους πολίτες της Βόρειας Εύβοιας, πρόσθεσε
ο πρόεδρος, στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Ο τίτλος της ήταν: “Το Νέο Δάσος στο Κέντρο της Ζωής
και της Βιώσιμης Ανάπτυξης της Βόρειας Εύβοιας”. Για συμβολικούς λόγους η συνάντηση
πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο “Thalatta Seaside” στην περιοχή της Αγίας Άννας, έναν τόπο
που έχει πληγεί βαθιά από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού.
Πρόκειται για τη σημαντικότερη στιγμή του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας,
καθώς σε συνέχεια της ολοκλήρωσης του Α΄ παραδοτέου των μελετών που εκπόνησαν οι μελετητές
του Προγράμματος παρουσίασαν στο ευρύ κοινό το Α΄ παραδοτέο τους, που περιλαμβάνει την πρώτη
εξειδίκευση στρατηγικής και τον ενδεικτικό κατάλογο έργων και δράσεων. Όλες οι μελέτες
συγκλίνουν σε ένα ενιαίο ποτάμι κοινής πνευματικής συνέργειας και μέθεξης. Παράλληλα στην
εκδήλωση έγινε και η παρουσίαση των έργων – φωτοδοτών, δηλαδή των έργων των οποίων η
έναρξη της υλοποίησης αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2022.
Το μεγάλο κεκτημένο του τριημέρου είναι η αποδοχή και υιοθέτηση του Προγράμματος
Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας από την τοπική κοινωνία. Μέχρι τώρα η τοπική κοινωνία
ήταν θυμωμένη εξαιτίας της τεράστιας καταστροφής που υπέστη. Εμείς είχαμε χρέος να τους μιλούμε
για το μέλλον τους και να τους μεταφέρουμε εικόνες από αυτό. Τώρα η τοπική κοινωνία αρχίζει και
μας ακούει.
Ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο του τριημέρου είναι ότι μέσα από έναν πολύ δημιουργικό διάλογο με
τους φορείς, τους θεσμούς και τους πολίτες της Βόρειας Εύβοιας περάσαμε από το «δημιουργικό
χάος» της Α΄ φάσης του προγράμματος στην απόλυτη τάξη της Β΄ φάσης.
Με την παρουσίαση της πρώτης φάσης των μελετών εγκαινιάζεται η νέα φάση της ευρείας - δημόσιας
διαβούλευσης, η οποία θα οδηγήσει στη συγκρότηση της Ο.Χ.Ε. της Βόρειας Εύβοιας. Από εδώ και
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στο εξής οι παρουσιάσεις και το σχετικό υλικό του τριημέρου θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα
του προγράμματος evia.meta, ώστε να ενημερωθούν αναλυτικά η τοπική κοινωνία και οι πολίτες
της χώρας και να συμμετάσχουν ενεργά στη δημόσια διαβούλευση, που θα ολοκληρωθεί την 1η
Σεπτεμβρίου 2022, οπότε και θα παραδοθεί το Β΄ παραδοτέο των μελετών. Ήδη η ιστοσελίδα έχει
2000 επισκέψεις και πολλά σχόλια.
Παράλληλα ο κ. Φώτης Μαραγκός, υπεύθυνος για τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Σωματείου
“ΔΙΑΖΩΜΑ”, προβάλλει στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και το πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της
Βόρειας Εύβοιας. Τα σχετικά κείμενα θα επιμεληθεί η κα Κατερίνα Σέρβη, εξαιρετική
κειμενογράφος.
Το Μάιο θα επισκεφθώ εγώ ο ίδιος τη Βόρεια Εύβοια για μια εβδομάδα και θα πραγματοποιήσω
εκεί επισκέψεις σε σχολεία, σε φορείς και επιμελητήρια. Μάλιστα για τα παιδιά θα ετοιμάσουμε και
ένα ειδικό διαδραστικό παιχνίδι. Παράλληλα σκοπεύω να παρακολουθήσω και τη συνεδρίαση των
δύο δημοτικών συμβουλίων των Δήμων Λίμνης – Μαντουδίου – Αγ. Άννας και Ιστιαίας - Αιδηψού.
Το τριήμερο 03 έως 05 Ιουνίου 2022 θα πραγματοποιηθεί στην Αιδηψό η καθιερωμένη μας, 8η
συνάντηση με τα Εταιρικά μας Μέλη, η οποία θα ενταχθεί και αυτή στο πλαίσιο της διαβούλευσης
του προγράμματος Ανασυγκρότησης.
Τέλος, θα διοργανώσουμε και ένα πρόγραμμα crowd funding για δράσεις μικρές και διάσπαρτες του
προγράμματος Ανασυγκρότησης, με τίτλο “Τα Αγριολούλουδα της Βόρειας Εύβοιας”. Τον τίτλο του
προγράμματος εμπνευστήκαμε από μια αφίσα που δημιουργήθηκε από τρία σχολεία, το Δημοτικό
Σχολείο Ωρεών, το 39ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου και το 11ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης και
δείχνει το φυσικό περιβάλλον από το χωριό Κοκκινομηλιά της Βόρειας Εύβοιας. Η δράση αυτή
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος “ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια”. Για τη
διάχυση του προγράμματος crowd funding θα δημιουργήσουμε και ένα ειδικό βίντεο. Τη σκηνοθεσία
θα αναλάβει ο κ. Βαγγέλης Ευθυμίου και στο video θα πρωταγωνιστούν παιδιά από τοπικά σχολεία
της Βόρειας Εύβοιας».
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την 3η Συνάντηση με
τους θεσμούς και τους πολίτες της Βόρειας Εύβοιας που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο από
Παρασκευή 18 έως και Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 στην Αγία Άννα της Βόρειας Εύβοιας.
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2. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού της 3ης Συνάντησης με τους θεσμούς και τους
πολίτες της Βόρειας Εύβοιας που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο από Παρασκευή 18
έως και Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 στην Αγία Άννα της Βόρειας Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής για την
Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση του
παρακάτω οικονομικού απολογισμού της 3ης Συνάντησης με τους θεσμούς και τους πολίτες της
Βόρειας Εύβοιας, η οποία πραγματοποιήθηκε το τριήμερο από Παρασκευή 18 έως και Κυριακή
20 Μαρτίου 2022 στην Αγία Άννα της Βόρειας Εύβοιας:





ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ:
4.561,64 €
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ:
919,92 €
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: 1.279,90 €
ΣΥΝΟΛΟ:

6.761,46 €

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, ενέκριναν ομόφωνα τον οικονομικό
απολογισμό της 3ης Συνάντησης με τους θεσμούς και τους πολίτες της Βόρειας Εύβοιας, η οποία
πραγματοποιήθηκε το τριήμερο από Παρασκευή 18 έως και Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 στην Αγία
Άννα της Βόρειας Εύβοιας.

3. Εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της
Επιτροπής, κ. Σταύρου Μπένου για την ανάθεση του έργου παροχής τεχνικών
υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας
στην Εταιρεία ΗΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Ο.Ε. Έγκριση των όρων της σχετικής σύμβασης (Συν. 1).
Εισαγωγικά ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής για την
Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος υπενθύμισε στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ότι στο πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας έχουμε περάσει από το
«δημιουργικό χάος» της Α΄ φάσης του προγράμματος στην απόλυτη τάξη της Β΄ φάσης. «Οι
καρποί του προγράμματος, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, είναι πλέον σαφείς τόσο σε εμάς, όσο και στην
τοπική κοινωνία. Με την παράδοση της Α΄ φάσης τους, η οποία ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2022,
όλες οι μελέτες προτείνουν συγκεκριμένες δράσεις και έργα, τα οποία επιδιώκεται να υλοποιηθούν
άμεσα. Στο σημείο αυτό χρειαζόμαστε τη συμβολή ενός έμπειρου γραφείου, το οποίο θα αναλάβει
να μετουσιώσει τους πνευματικούς καρπούς του προγράμματος σε συγκεκριμένες δράσεις και έργα,
αλλά και να αντιστοιχίσει αυτές σε κατάλληλα χρηματοδοτικά προγράμματα.
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Η Εταιρεία ΗΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ο.Ε., με επικεφαλής
τον κ. Δημήτρη Τσάμη είναι κατάλληλη για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του
προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Υπενθυμίζουμε ότι παρόμοια συνεργασία
έχουμε αναπτύξει και για το πρόγραμμα Πολιτιστικής Διαδρομής “Τριλογία της Αττικής: ΕλευσίναΑθήνα-Λαύριο”.
Επομένως, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την ανάθεση του έργου παροχής τεχνικών υπηρεσιών
στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας στην Εταιρεία ΗΡΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ο.Ε.
Το κόστος για την ανάθεση του έργου θα ανέλθει στο ποσόν των 25.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι
31.000 ευρώ) και θα καλυφθεί από την ευγενική χορηγία της εταιρείας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, την οποία
και ευχαριστούμε θερμά.
Το αντικείμενό του έργου θα είναι το εξής:


Σύνταξη αναφορών/παρουσιάσεων για την Ειδική Επιτροπή Ανασυγκρότησης σε χρόνο που
θα προσδιορίζεται από την Επιτροπή:

Ενδεικτική περιγραφή: Προετοιμασία ad hoc εκθέσεων/παρουσιάσεων (ενδεικτικά συνθετικές
εκθέσεις με την πρόοδο ή/και τα αποτελέσματα των μελετών, παρουσίαση της προόδου
ενεργοποίησης της Ο.Χ.Ε. μετά την έγκρισή της κ.λπ.).
 Αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης και αποτύπωση προϋποθέσεων
Ενδεικτική περιγραφή: α) αξιολόγηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης β) αρχική εκτίμηση της
ωριμότητας των έργων, με στόχο την ανατροφοδότηση των αναδόχων των μελετών (μελετητών) για
την προτεραιοποίηση των έργων και την εκπόνηση του ενδεικτικού καταλόγου έργων του Master
Plan, γ) διερεύνηση συμβατότητας έργων με χρηματοδοτικά εργαλεία.
 Επικαιροποίηση περιγραφής έργων και χρονοδιαγραμμάτων
Ενδεικτική περιγραφή: α) επικαιροποίηση ή /και περαιτέρω ανάλυση του προϋπολογισμού των
έργων (με βάση τυχόν νέες μελέτες κ.λπ.), β) επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
των έργων, με έμφαση στην υλοποίηση και ολοκλήρωση των ενεργειών ωρίμανσης / έγκρισης.
Τέλος, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι ο κ. Τσάμης συμβάλλει ήδη στο πρόγραμμα και συνεργάζεται
με την κα Ελισάβετ Πρέζα, υπεύθυνη χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Βόρειας Εύβοιας».
Ακολούθως, ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στον κ. Δημήτρη Τσάμη, νόμιμο εκπρόσωπο της
Εταιρείας ΗΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ο.Ε. Ο κ.
Τσάμης ανέφερε τα εξής:
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«Πρόσφατα εγκρίθηκε στη Βουλή ο Νόμος 4914/2022 ΦΕΚ 61/Α/21-3-2022, ο οποίος αφορά την
έγκριση των προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 και ο οποίος θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο
για τη δουλειά μας. Επιπλέον, οι μελετητές παρέδωσαν το Α΄ παραδοτέο των μελετών τους, το οποίο
και παρουσίασαν το τριήμερο στην τοπική κοινωνία της Βόρειας Εύβοιας. Η δουλειά μας τώρα είναι
να γίνουν συγκεκριμένα έργα οι δράσεις που προτείνουν οι μελετητές, να βρεθεί για τα έργα αυτά η
κατάλληλη χρηματοδότηση και να συνταχθεί το σχετικό χρονοδιάγραμμα. Στόχος μας θα είναι να
ωριμάσουμε τα παραπάνω έργα, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίησή τους».
Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος συμπλήρωσε τα εξής: «Βρισκόμαστε εντός του χρονοδιαγράμματος,
καθώς 1η Σεπτέμβρη του 2022 θα ολοκληρωθούν οι μελέτες με την παράδοση του Β΄ παραδοτέου
τους και η σχετική διαβούλευση. Αμέσως θα ξεκινήσει η έγκριση του προγράμματος της Ο.Χ.Ε., η
οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Επίσης, για την υλοποίηση του
προγράμματος θα αξιοποιηθούν όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα και οι διαθέσιμοι πόροι
(Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας – Ε.Σ.Π.Α., τομεακά προγράμματα,
Recovery, Πράσινο Ταμείο, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ”). Όλα τα παραπάνω εργαλεία θα αναλάβει να αξιοποιήσει ο κ. Τσάμης, προκειμένου να
συνθέσει το πρόγραμμα».
Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου το σχέδιο της σύμβασης που
πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και της ΗΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ,
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ο.Ε. (Συν. 1).
Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του
προέδρου για την ανάθεση του έργου παροχής τεχνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του
προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας στην Εταιρεία ΗΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ,
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ο.Ε.
Επίσης, ενέκριναν ομόφωνα το σχέδιο της σχετικής σύμβασης και εξουσιοδότησαν, τέλος, τον
πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο για την υπογραφή της.

4. Εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της
Επιτροπής, κ. Σταύρου Μπένου για την υπογραφή της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και της εταιρείας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, στο πλαίσιο της
χρηματοδότησης με το ποσό των 25.000€ πλέον ΦΠΑ του έργου παροχής τεχνικών
υπηρεσιών για το πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Έγκριση των
όρων της σχετικής σύμβασης (Συν. 2).
Σε συνέχεια του προηγούμενου θέματος ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και
Επικεφαλής της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος
ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, Εταιρικό Μέλος του Σωματείου
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«ΔΙΑΖΩΜΑ» είναι πρόθυμη να διαθέσει το ποσό των 25.000€ πλέον ΦΠΑ ως χορηγία στο
Σωματείο για την ανάθεση του έργου παροχής τεχνικών υπηρεσιών για το πρόγραμμα
Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος ευχαρίστησε θερμά την
Εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ για τη συμβολή της στην υλοποίηση του προγράμματος
Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.
Αμέσως μετά, ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στην κα Παπαδογιάννη Εριέττα, Διευθύντρια
Επικοινωνίας της Viohalco S.A. (VIO), η οποία εξέφρασε τόσο τη δική της χαρά, όσο και της
Εταιρείας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ για τη συμμετοχή τους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός τόσο
σπουδαίου προγράμματος. Η κα Παπαδογιάννη δήλωσε τέλος ότι θα είναι αρωγοί σε όλη αυτή τη
σπουδαία προσπάθεια που καταβάλλει το «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την ανασυγκρότηση και αναγέννηση
της Βόρειας Εύβοιας.
Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου το σχέδιο της σύμβασης
δωρεάς που θα υπογραφεί μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και της εταιρείας
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (Συν. 2).
Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του
προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της
Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρου Μπένου για την υπογραφή της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και της εταιρείας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης
με το ποσό των 25.000€ πλέον Φ.Π.Α. του έργου παροχής τεχνικών υπηρεσιών για το παραπάνω
πρόγραμμα.
Επίσης, ενέκριναν ομόφωνα το σχέδιο της σχετικής σύμβασης δωρεάς και εξουσιοδότησαν, τέλος,
τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο για την υπογραφή της.

5. Εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της
Επιτροπής, κ. Σταύρου Μπένου για την υλοποίηση από το «ΔΙΑΖΩΜΑ»
προγράμματος Crowd Funding για την ενίσχυση του προγράμματος
Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, με τίτλο: «Τα αγριολούλουδα της Βόρειας
Εύβοιας» (Συν. 3).
Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής για την
Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη να υλοποιηθεί
από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ένα πρόγραμμα Crowd Funding για την ενίσχυση του προγράμματος
Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.
Ο κ. Μπένος ανέφερε σχετικά με το παραπάνω πρόγραμμα τα εξής: «Σκεφτήκαμε να ονομάσουμε
το πρόγραμμα “Τα αγριολούλουδα της Βόρειας Εύβοιας”. Σε αυτό θέλουμε να εντάξουμε τη
χρηματοδότηση δράσεων μικρών, δηλαδή με χαμηλό προϋπολογισμό, και διάσπαρτων του
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προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Πρόκειται για “μικρά διαμαντάκια” ,
λουλούδια που διανθίσουν το πρόγραμμα. Τον τίτλο του προγράμματος εμπνευστήκαμε από μια
αφίσα που δημιουργήθηκε από τρία σχολεία, το Δημοτικό Σχολείο Ωρεών, το 39ο Δημοτικό Σχολείο
Περιστερίου και το 11ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης και δείχνει το φυσικό περιβάλλον από το χωριό
Κοκκινομηλιά της Βόρειας Εύβοιας. Η αφίσα αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού
προγράμματος “ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια”.
Τη φιλοσοφία των δράσεων του προγράμματος Crowd Funding περιγράφει ένα πολύ ωραίο κείμενο
που επιμελήθηκε η κα Κατερίνα Σέρβη, αρχαιολόγος – κειμενογράφος και το οποίο θέτω υπόψιν
σας (Συν. 3).
Η έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στην 8η συνάντηση του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”
με τα Εταιρικά μας Μέλη, δηλαδή το τριήμερο 03 έως 05 Ιουνίου 2022 στην Αιδηψό.
Τέλος, για τη διάχυση του προγράμματος crowd funding θα δημιουργήσουμε και ένα ειδικό βίντεο.
Τη σκηνοθεσία θα αναλάβει ο κ. Βαγγέλης Ευθυμίου και στο video θα πρωταγωνιστούν παιδιά από
τοπικά σχολεία της Βόρειας Εύβοιας».
Τα μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του προέδρου του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής, κ. Σταύρου Μπένου για την υλοποίηση από το
«ΔΙΑΖΩΜΑ» προγράμματος Crowd Funding για την ενίσχυση του προγράμματος
Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, με τίτλο: «Τα αγριολούλουδα της Βόρειας Εύβοιας».
Τέλος, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την
προετοιμασία του παραπάνω προγράμματος.

6. Εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της
Επιτροπής, κ. Σταύρου Μπένου για την υπογραφή της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση» για
την υποστήριξη της θερμοκοιτίδας D-HUB στο πλαίσιο δράσεων Ανασυγκρότησης
της Βόρειας Εύβοιας. Έγκριση των όρων της σχετικής σύμβασης (Συν. 4).
Εισαγωγικά ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής για την
Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι με αφορμή τη
λύση των συμβάσεων με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων
Έρευνας και το «Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και
Υπολογιστών» για τα έργα «Εκπόνηση μελετών α) για τη δημιουργία χώρου καινοτομίας και β) για
το Ψηφιακό Κύμα και την Πράσινη Ζώνη στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας»,
την ανάθεση των οποίων χρηματοδοτούσε το «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση», υπήρχε
μια θετική οικονομική συνέπεια για το Ίδρυμα (καθώς από τις 200.000 το Ίδρυμα διέθεσε μόνο
το ποσό των 60.000 ευρώ).
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«Σε συνέχεια αυτής της εξέλιξης, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, το “Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση”
είναι πρόθυμο να διαθέσει στο “ΔΙΑΖΩΜΑ” δωρεά, ύψους 40.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση των
δράσεων του D-HUB. Σας υπενθυμίζω ότι, μετά τη λύση των παραπάνω συμβάσεων, η θερμοκοιτίδα
D-HUB του Διαζώματος θα αναλάβει να εξειδικεύσει τα παραπάνω έργα, δηλαδή τη δημιουργία
χώρου καινοτομίας, το Ψηφιακό Κύμα και την Πράσινη Ζώνη, αξιοποιώντας ως θεωρητικό
υπόβαθρο τα παραδοτέα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του «Ερευνητικού
Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών».
Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε την υπογραφή της σύμβασης δωρεάς
μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση» για
την υποστήριξη της θερμοκοιτίδας D-HUB στο πλαίσιο δράσεων Ανασυγκρότησης της Βόρειας
Εύβοιας. Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου το σχέδιο της
παραπάνω σύμβασης δωρεάς (Συν. 4).
Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του
προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της
Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρου Μπένου για την υπογραφή της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση» για την
υποστήριξη της θερμοκοιτίδας D-HUB στο πλαίσιο δράσεων Ανασυγκρότησης της Βόρειας
Εύβοιας.
Επίσης, ενέκριναν ομόφωνα το σχέδιο της σχετικής σύμβασης δωρεάς και εξουσιοδότησαν, τέλος,
τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο για την υπογραφή της.

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ»
7. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο για την
ολοκλήρωση της δημοσίευσης της τροποποίησης του Καταστατικού του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ». Έγκριση της διάθεσης του ποσού των 928,36 ευρώ για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι τείνει να
ολοκληρωθεί η νόμιμη διαδικασία της δημοσίευσης της τροποποίησης του Καταστατικού του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Ο κ. Μπένος πρόσθεσε ότι τη διαδικασία αυτή έχει αναλάβει η νομικός
και τακτικό μέλος του Σωματείου, κ. Διδώ Σταθουλοπούλου.
Εν συνεχεία, ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση της διάθεσης του ποσού των 928,36
ευρώ, το οποίο θα διατεθεί ως εξής:
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1. Κατάθεση αίτησης στο Ειρηνοδικείο Αθηνών για την τροποποίηση του καταστατικού.
a. Γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών δικηγορικού συλλόγου Αθηνών: 204 ευρώ +
ΦΠΑ 24% 48,96 ευρώ = σύνολο 252,96 ευρώ.
2. Δημοσίευση της περίληψης της απόφασης (διαταγής) υπ’ αριθ. 118/2022 περί
τροποποίησης του καταστατικού στην εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 109 ευρώ + αγορά
3 φύλλων 3,60 ευρώ.
3. Δημοσίευση της περίληψης της απόφασης (διαταγής) υπ’ αριθ. 118/2022 περί
τροποποίησης του καταστατικού στο δελτίο δικαστικών δημοσιεύσεων: 10 + 4= 16 ευρώ.
4. Επίδοση της απόφασης (διαταγής) υπ’ αριθ. 118/2022 περί τροποποίησης του
καταστατικού στην Περιφέρεια Αττικής: 43,40 ευρώ.
5. Επίδοση της απόφασης (διαταγής) υπ’ αριθ. 118/2022 περί τροποποίησης του
καταστατικού στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών: 43,40 ευρώ.
6. Έκδοση πιστοποιητικού μεταβολών από το Πρωτοδικείο Αθηνών για την έκδοση της
απόφασης.
7. Έκδοση νέου πιστοποιητικού μεταβολών από το Πρωτοδικείο Αθηνών μετά την έκδοση
της απόφασης.
8. Λοιπά έξοδα ( χαρτοσημάνσεις, φωτοτυπίες, λήψη αντιγράφων κ.λπ.): 150 ευρώ.
9. Αμοιβή της δικηγόρου για την ανωτέρω διαδικασία: 250 ευρώ συν ΦΠΑ 24%=310 ευρώ.
Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την
ολοκλήρωση της δημοσίευσης της τροποποίησης του Καταστατικού του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ». Τέλος, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του προέδρου για τη διάθεση του
ποσού των 928,36 ευρώ που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

8. Εισήγηση του γενικού γραμματέα του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Βασίλη
Λαμπρινουδάκη για τροποποίηση του σκοπού της χορηγίας της Εταιρείας
INTERAMERICAN, ύψους 34.051,32 ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος του
Αρχαιολογικού – Περιβαλλοντικού Πάρκου Ασκληπιείου Επιδαύρου (Συν. 5).
Ο γενικός γραμματέας του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Βασίλης Λαμπρινουδάκης υπενθύμισε
στα μέλη ότι το 2015 η Εταιρεία Interamerican διέθεσε στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» χορηγία,
ύψους 40.000 ευρώ, με σκοπό την ανάθεση μέρους των μελετών και συγκεκριμένα της μελέτης
διαμόρφωσης των διαδρομών περιήγησης στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου στο πλαίσιο του
προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ
ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ».
«Από το ποσόν αυτό, πρόσθεσε ο κ. Λαμπρινουδάκης, αξιοποιήθηκε ένα μέρος, μόνο, ήτοι το ποσό
των 15.148.68, για την εκπόνηση προμελέτης δημιουργίας νέου μουσείου στο χώρο, η οποία ήδη
αποτελεί τη βάση για την εξέλιξη του προγράμματος αυτού. Η προμελέτη του νέου Μουσείου
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εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνέχεια της από 23 Ιουλίου 2015 σύμβασης που
υπέγραψε με το Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Η παραπάνω προμελέτη ολοκληρώθηκε και παρελήφθη
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής του
που έλαβε χώρα στις 21 Φεβρουαρίου 2020.
Η μελέτη για τις διαδρομές περιήγησης στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου έγινε εντωμεταξύ στο πλαίσιο
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου
Επιδαύρου και εκπονήθηκε εθελοντικά από εμένα και τον κ. Ευάγγελο Καζολιά, πολιτικό –
μηχανικό, υπάλληλο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας.
Συνεπώς, σήμερα από το ήδη καταβληθέν ποσό της χορηγίας της Εταιρείας INTERAMERICAN προς
το Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ” μένει προς διάθεση το ποσό των 34.051,32 ευρώ.
Μετά την πρόσφατη ανακάλυψη του πολύ σημαντικού ευρήματος του τεμένους του Ασκληπιού στη
μητρική του Ασκληπιείου πόλη της Επιδαύρου κατά τη διάρκεια ανασκαφών που διεξήγαγε το
Πανεπιστήμιο της Αθήνας σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας και την Αστική
Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ”, υπό την επιστημονική διεύθυνσή μου, προτείνουμε
την τροποποίηση του σκοπού χρήσης και του αντικειμένου του υπολειπόμενου ποσού της παραπάνω
χορηγίας και τη διάθεσή της για την πραγματοποίηση ενός νέου διετούς προγράμματος για τη
διαμόρφωση και λειτουργία σύγχρονου εργαστηρίου συντήρησης ευρημάτων ανασκαφών στην
Αρχαία πόλη Επιδαύρου που θα εγκατασταθεί σε διαθέσιμο χώρο παραδοσιακής απαλλοτριωμένης
οικίας στην περιοχή των ανασκαφών. Μάλιστα για τη διευκόλυνση της αξιοποίησης του παραπάνω
ποσού προτείνουμε τη διάθεση του παραπάνω ποσού από το “ΔΙΑΖΩΜΑ” απ’ ευθείας στην
Α.Μ.Κ.Ε. “ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ”. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τις σχετικές διαβουλεύσεις με την Εταιρεία
INTERAMERICAN για την παραπάνω τροποποίηση.
Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το ανασκαφικό πρόγραμμα στην Αρχαία Πόλη της
Επιδαύρου θα έχει διάρκεια διετή (2022-2023), θα υλοποιηθεί από την Α.Μ.Κ.Ε.
“ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ” και προϋπολογίζουμε ότι θα χρειαστεί χρηματοδότηση, ύψους 100.000 ευρώ.
Συνεπώς, έχουμε ήδη επαφές και με το “Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση”, το οποίο προτίθεται
να διαθέσει δωρεά, ύψους 66.000 ευρώ, για την κάλυψη μέρους του κόστους της διεξαγωγής του
ανασκαφικού προγράμματος στην αρχαία πόλη της Επιδαύρου. Επιπλέον, το Ίδρυμα μας πρότεινε
την αναζήτηση και ενός ακόμη χορηγού που θα συγχρηματοδοτήσει το πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό
σκεφτήκαμε την αξιοποίηση της υπολειπόμενης χορηγίας της Εταιρείας INTERAMERICAN».
Στο σημείο αυτό, ο κ. Λαμπρινουδάκης εισηγήθηκε την τροποποίηση του σκοπού της χορηγίας
της Εταιρείας INTERAMERICAN, ύψους 34.051,32 ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος του
Αρχαιολογικού – Περιβαλλοντικού Πάρκου Ασκληπιείου Επιδαύρου.
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Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του κ.
Λαμπρινουδάκη για την τροποποίηση του σκοπού της χορηγίας της Εταιρείας
INTERAMERICAN, ύψους 34.051,32 ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος του Αρχαιολογικού
– Περιβαλλοντικού Πάρκου Ασκληπιείου Επιδαύρου. Τέλος, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο, κ.
Σταύρο Μπένο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες (π.χ. υπογραφή απαιτούμενου
συμφωνητικού, σχετικές συνεννοήσεις με την Εταιρεία INTERAMERICAN και μετά τη θετική
ανταπόκρισή της μεταφορά του ποσού στην Α.Μ.Κ.Ε. «ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ» κ.α.) για την
τροποποίηση του σκοπού της παραπάνω χορηγίας

9. Εισήγηση του προέδρου, κ. Σταύρου Μπένου για το άνοιγμα λογαριασμού του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην υπηρεσία Viva Wallet.
Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη το άνοιγμα
λογαριασμού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην υπηρεσία Viva Wallet.
Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του
προέδρου για το άνοιγμα λογαριασμού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην υπηρεσία Viva Wallet
και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για το άνοιγμα
του λογαριασμού.

10. Εισήγηση του προέδρου, κ. Σταύρου Μπένου για την αγορά προγράμματος Internet,
20 GB/μήνα, με δυνατότητα αύξησης, όταν χρειαστεί, στην Εταιρεία COSMOTE.
Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη, για τις
ανάγκες της τηλεεργασίας του Σωματείου, την αγορά φορητού προγράμματος Internet, μεγέθους
20 GB ανά μήνα, με δυνατότητα αύξησης, όταν χρειαστεί, στην Εταιρεία COSMOTE.
Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του
προέδρου για την αγορά φορητού προγράμματος Internet, μεγέθους 20 GB ανά μήνα, με
δυνατότητα αύξησης, όταν χρειαστεί, στην Εταιρεία COSMOTE. Τέλος, τα μέλη εξουσιοδότησαν
τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την αγορά του παραπάνω
προγράμματος.
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11. Αποδοχή της χορηγίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, ύψους 15.000
ευρώ, ως χορηγίας για την ενίσχυση των δράσεων της θερμοκοιτίδας (D-HUB) του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».
Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το
Κοινωφελές 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 (DHUB) του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση, 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 Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση για τη
συμβολή του στην ενίσχυση των δράσεων της θερμοκοιτίδας (D-HUB) του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ» και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για
την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας.

12. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας COSMOTE Α.Ε., ύψους 18.600 ευρώ, ως
ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022.
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία COSMOTE Α.Ε., εταιρικό μέλος του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή της προς το Σωματείο, ύψους 18.600
ευρώ, για το έτος 2022.
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 18.600 ευρώ, της
Εταιρείας COSMOTE Α.Ε., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022.
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία COSMOTE 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.

13. Αποδοχή της χορηγίας του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ, ύψους 12.400 ευρώ, ως ετήσιας
συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022.
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ, εταιρικό μέλος του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή του προς το Σωματείο, ύψους 12.400
ευρώ, για το έτος 2022.
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Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 12.400 ευρώ, του
Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022.
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ 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 του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, ύψους 10.000
ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022.
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, εταιρικό
μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή του προς το Σωματείο, ύψους
10.000 ευρώ, για το έτος 2022.
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 10.000 ευρώ, του
Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος
2022.
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση για τη
συμβολή του στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να
προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας.

15. Αποδοχή της χορηγίας του Ομίλου FOURLIS, ύψους 5.000 ευρώ, ως ετήσιας
συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022.
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο Όμιλος FOURLIS, 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 Ομίλου
FOURLIS, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022.
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά τον Όμιλο FOURLIS 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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16. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας ΕΛΠΕΝ Α.Ε., ύψους 5.000 ευρώ, ως ετήσιας
συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022.
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ΕΛΠΕΝ Α.Ε., 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 ΕΛΠΕΝ Α.Ε., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022.
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.

17. Αποδοχή της χορηγίας της ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε., ύψους 3.000 ευρώ, ως ετήσιας
συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022.
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., εταιρικό μέλος του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή της προς το Σωματείο, ύψους 3.000
ευρώ, για το έτος 2022.
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 3.000 ευρώ, της
Εταιρείας ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022.
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία ΝΕΑ 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.

18. Αποδοχή της χορηγίας της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Α.Ε., ύψους 2.000 ευρώ, ως ετήσιας
συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022.
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε., εταιρικό
μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή της προς το Σωματείο, ύψους
2.000 ευρώ, για το έτος 2022.
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 2.000 ευρώ, της
Εταιρείας ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022.
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Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία ΚΕΝΤΡΙΚΗ 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.

19. Αποδοχή της χορηγίας του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ύψους 30.000
ευρώ, ως χορηγίας για τη μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού Marketing στο πλαίσιο
του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.
Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, εταιρικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», διέθεσε προς
το Σωματείο χορηγία, ύψους 30.000 ευρώ, για την ανάθεση της μελέτης Στρατηγικού Σχεδιασμού
Marketing στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας του Ξενοδοχειακού
Επιμελητηρίου Ελλάδος, ύψους 30.000 ευρώ, για την ανάθεση της μελέτης Στρατηγικού
Σχεδιασμού Marketing στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος για τη
συμβολή του στην ενίσχυση του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας και
εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της
παραπάνω χορηγίας.

20. Έγκριση του Οικονομικού και Διαχειριστικού Απολογισμού του Μη Κερδοσκοπικού
Σωματείου έως και 28 Φεβρουαρίου 2022 (Συν. 6).
Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση του Οικονομικού και
Διαχειριστικού Απολογισμού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έως και 28 Φεβρουαρίου 2022 (Συν.
7).
Τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τον Οικονομικό και Διαχειριστικό Απολογισμό του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έως και 28 Φεβρουαρίου 2022.
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21. Αποχαιρετισμός στο Χρόνη Μπότσογλου, ιδρυτικό μέλος του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ» που έφυγε από τη ζωή.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» αποχαιρέτισαν το Χρόνη
Μπότσογλου, ιδρυτικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» που έφυγε από τη ζωή,
αναγιγνώσκοντας το παρακάτω κείμενο που επιμελήθηκε ο κ. Χρήστος Λάζος, νομικός και
τακτικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»:
«Αντίο
Από τότε που συναντηθήκαμε για τελευταία φορά, χωρίς πραγματικά να συναντηθούμε, καθώς το
βλέμμα του Χρόνη διασταυρωνόταν με το δικό μου χωρίς να με βλέπει, χωρίς να με γνωρίζει,
σκεφτόμουν με δέος τη στιγμή της μεγάλης μοναξιάς, όταν θα στεκόμουν εδώ για να τον
αποχαιρετίσω, όταν θα έλεγα στον αγαπημένο φίλο μου αντίο, μιλώντας χωρίς εκείνος να απαντά,
μονολογώντας ενώ εκείνος θα σωπαίνει. Η φιλία μας ξεκίνησε συζητώντας για την τέχνη, ένα βράδυ
στον Μόλυβο πριν από σαράντα χρόνια, έγινε αλληλογραφία με θέμα τις ακουαρέλες της μάνας του
και ήταν πάντα μια συνομιλία. Τώρα, τούτη η σιωπή γίνεται αβάσταχτη και στο μυαλό μου έρχονται
τα λόγια που είδα κάποτε γραμμένα με κόκκινη κλωστή στο μαύρο σχήμα ενός αγιορείτη μοναχού:
ρητορικοτέρα ρημάτων δακρύων ροή.
Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ και δεν θέλω να μιλήσω αναλυτικά για τη σημασία και το ειδικό βάρος
του έργου του Χρόνη Μπότσογλου. Είναι ένα έργο σημαντικό και αναγνωρίσιμο, το οποίο πλέον
ανήκει σε ένα χρόνο πέρα από τον χρόνο του δημιουργού του, γιατί έχει περάσει στον χρόνο του
Άλλου, του κάθε Άλλου που θα το δεξιωθεί και θα ανοίξει διάλογο μαζί του. Είναι ένα έργο που το
νόημα και η επιρροή του θα κριθεί με ποικίλους και απρόβλεπτους τρόπους στο μέλλον.
Θα μιλήσω για κάτι άλλο, για δύο ουσιαστικά και βαθύτερα χαρακτηριστικά, για δύο γνωρίσματα
που συνυφαίνονται και που προσδίδουν στην προσωπικότητα και στο έργο του Χρόνη Μπότσογλου
την ιδιαίτερη και διακριτή σημασία τους: για τον τρόπο που ο ίδιος ως πρόσωπο εμπλεκόταν στην
αναζήτηση και στην έκφραση της αλήθειας των πραγμάτων και για την πεποίθησή του ότι η τέχνη
είναι μια συλλογική κοινωνική πρακτική διαλόγου και φιλίας ανάμεσα στους ανθρώπους.
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Ο Χρόνης Μπότσογλου μπήκε στον κόσμο της τέχνης τη δεκαετία του ’60, σε μια περίοδο που ο
μοντερνισμός και οι πρωτοπορίες είχαν εξαντλήσει τη δυναμική τους. Η νέα συνθήκη που
δημιουργήθηκε γέννησε μια μεγάλη ελευθερία αλλά συγχρόνως και μια μεγάλη ευθύνη.
Ο Χρόνης είχε οξύτατη αίσθηση αυτής της ευθύνης και την ανέλαβε με απόλυτη ευθύτητα και
εντιμότητα. Όταν ο κριτικός ρεαλισμός και η πολιτική στράτευση, οι στάσεις που υιοθέτησε ο ίδιος
και άλλοι καλλιτέχνες τη δεκαετία ’65-’75, οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο, ο Χρόνης άλλαξε ριζικά. Άρχισε
να ζωγραφίζει εκείνα που ήθελε να μάθει, πράγματα που του γεννούσαν απορίες και τα έκρινε
σημαντικά: τον εαυτό του, τους οικείους και τους φίλους του, βασικές υπαρξιακές ανθρώπινες
καταστάσεις, το αίνιγμα και το δράμα της φθοράς, την απώλεια αγαπημένων προσώπων, την απορία
και τον θαυμασμό για τη λειτουργία της μνήμης και για τον τρόπο που ζουν μέσα μας οι πεθαμένοι,
την επιθυμία, τον έρωτα και τη σεξουαλικότητα, τη σχέση που χτίζουμε με τον χώρο που ζούμε, με
τους δασκάλους μας, με τους τόπους και τα τοπία που περιβάλλουν τη ζωή μας.
Η τέχνη του έγινε ο τρόπος, η μέθοδος και η δοκιμασία μέσα από την οποία αναζητούσε τόσο την
αλήθεια των πραγμάτων όσο και την άρτια, την έγκυρη μορφή με την οποία μπορούσε να την
εκφράσει. Ο Χρόνης Μπότσογλου ήξερε καλά ότι η αλήθεια δεν δίδεται, ότι δεν είναι απλώς το
αποτέλεσμα μιας γνώσης που παίρνουμε από άλλους ή από αλλού. Μέσα από την εμπειρία του
μάθαινε ότι η πρόσβαση στην αλήθεια συναρτάται πάντα με μια διεργασία που το αποτέλεσμά της
είναι να αλλάζει και τον ίδιον, ότι εξαρτάται από μια δοκιμασία στην οποία διακυβεύεται το ίδιο το
είναι του, ότι γίνεται με τίμημα τη μεταμόρφωση του ανθρώπου που την αναζητά. Έτσι κάθε θεματική
ενότητα ήταν διαφορετική από την προηγούμενη, τα έργα έφεραν τα σημάδια αυτής της πνευματικής
και εικαστικής αναζήτησης, χωρίς ωστόσο να χάνουν τα ιδιαίτερα, ενικά στοιχεία που συνιστούσαν
τη δική του ματιά στα πράγματα, τη δική του ξεχωριστή υπογραφή.
Το άλλο χαρακτηριστικό του έργου και της προσωπικότητας του Χρόνη είναι η πεποίθηση ότι η τέχνη
είναι συνάντηση και διάλογος με τους συνανθρώπους του. Ότι μόνον με αυτό τον τρόπο η τέχνη
αποκτά δύναμη και επιτελεστικότητα που είναι ικανές να αλλάξουν μια κοινωνία. Το έργο του ήταν
μια πράξη γενναιοδωρίας που δεν ζητούσε άλλο αντάλλαγμα από μια στάση φιλίας, από τη δεξίωση
του έργου και τον διάλογο μαζί του. Η δημιουργία μιας σχέσης φιλίας, ως συνάντησης και υπεύθυνης
απόκρισης, ήταν αυτό που επεδίωκε σταθερά και συστηματικά σε όλη του τη ζωή. Και είναι αυτό
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που θα παραμένει εσαεί αδιάψευστος μάρτυρας του έργου ενός σπουδαίου καλλιτέχνη, κάτι σαν
δεύτερη, κάποτε αδιόρατη, αλλά εντελώς δική του υπογραφή.

Ο Χρόνης δεν είναι πια μαζί μας. Έφυγε, πήγε στο βουνό, απέναντι από το Πετρί, στο βουνό που
ζωγράφιζε τα τελευταία χρόνια, το «Σκοτεινό» όπως είναι το όνομά του. Εκεί που κατοικούν οι
πεθαμένοι και οι ζωντανοί, όπως λένε οι στίχοι από ένα ποίημα της συλλογής «Απέναντι του βουνού»
που συνόδευε την ομώνυμη εικαστική του εργασία:
Στο βουνό υπάρχουν οι ζωντανοί
στο βουνό υπάρχουν οι πεθαμένοι
με τρόπο αυτονόητο όλοι μαζί
όπως φυτρώνουνε τα δέντρα και τα χόρτα.
Με το έργο του ο Χρόνης συνεχίζει να μας παρηγορεί, να μας δείχνει πως να σκεφτούμε τον θάνατο
σαν ένταξη ζωντανών και πεθαμένων σε μια αλυσίδα που προεκτείνεται στον χρόνο συνεχώς, δίχως
τέλος. Μας λέει ότι όσο αυτή η αλυσίδα δεν σπάει, όσο η μνήμη και η συνείδηση της συνέχειας είναι
ζωντανές, ίσως η αγωνία του θανάτου να μπορεί να θεραπευτεί, ίσως να μπορούμε να στοχαστούμε
τον θάνατο χωρίς να τον μεταμορφώνουμε στο απόλυτο μηδέν ή στη μετάβαση σε μια άλλη μορφή
ύπαρξης.
Μέσα στη θλίψη και το πένθος που γεννάει ο θάνατος του αγαπημένου μου φίλου, μόνη παρηγοριά
είναι να τον βλέπω –με τα μάτια της ψυχής- την ώρα που δύει ο ήλιος στο καφενείο στο Πετρί,
απέναντι από το βουνό, παρέα με τους συγχωριανούς του, με τον Γιώργη
που ήταν τόσο αγνός ώστε να μιλά με τα ζώα
ώστε να του μιλούν τα ζώα κι αυτός να ακούει
με τον Χαριλή που τον ζωγράφισε στη Νέκυια να κρατάει σαν άγιος το κομμένο του κεφάλι, αλλά
και με τον Βικέντιο Βαν Γκογκ που ήρθε ένα βράδυ στο όνειρό του όπως λέει ένα άλλο ποίημα από
την ίδια συλλογή:
Τότε εμφανίστηκε στο χωματόδρομο που φέρνει στο Πετρί
ο Βικέντιος Βαν Γκογκ, με το ψάθινο καπέλο στο κεφάλι του…
εβάδιζε ξυπόλητος ανάμεσα στ’ αγκάθια που τον ξέσκιζαν…
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τον ερώτησα:
«Πού πας, Βικέντιε, σ’ αυτά τα χαλασμένα μέρη;»
«Ζητώ το Γιώργη και το Χαριλή, μου είπανε πως
πέθαναν και ψάχνω εδώ τριγύρω να τους βρω…»
Ο ήλιος ετοιμαζόταν να βουτήξει στη θάλασσα
και το αίμα έβαφε κόκκινο τον ουρανό καθώς
οι τρεις μοναχικές μορφές διαγράφονταν στον ορίζοντα
όπως καθόσανε στο καφενείο του Πετριού άκρη στο βράχο
και ο καφετζής ο Ντίσος με ούζο τα ποτήρια γέμιζε…
Αντίο φίλε μου, καλό ταξίδι, και –ποιος ξέρει- ίσως κάποτε ξαναβρεθούμε στη φαντασία και στη
μνήμη ενός ανθρώπου που θα μας δει το σούρουπο, στο καφενείο στο Πετρί, να μιλάμε και να
τσουγκρίζουμε τα ποτήρια με το ούζο».
Χ. Γ. Λάζος

22. Αποχαιρετισμός στον Οδυσσέα Κυριακόπουλο, αρωγό μέλος του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ» που έφυγε από τη ζωή.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» αποχαιρέτισαν τον Οδυσσέα
Κυριακόπουλο, αρωγό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» που έφυγε από τη ζωή, με τα
παρακάτω λόγια:
«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε έναν σπουδαίο άνθρωπο και φίλο της οικογένειας του
Διαζώματος. Ο Οδυσσέας ήταν ένας εξαίρετος επιστήμονας, πολυμήχανος επιχειρηματίας και
υπόδειγμα οικογενειάρχη.
Γεννήθηκε το 1952 στη Νέα Υόρκη. Σπούδασε Μηχανικός Μεταλλείων στο Πανεπιστήμιο
Montanuniversität Leoben της Αυστρίας και στο Πανεπιστήμιο του Νιούκασλ στην Αγγλία, ενώ
έλαβε πτυχίο MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διοίκησης
Επιχειρήσεων (INSEAD) στο Φονταινεμπλώ της Γαλλίας.
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Διετέλεσε πρόεδρος της IMERYS Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάς Ανώνυμη Εταιρία, μέλος του Δ.Σ. του
ΙΟΒΕ και της Lamda Development A.E., καθώς επίσης μέλος του Δ.Σ. της IMERYS Group και της
ASK Chemicals GmbH.
Επιπλέον είχε διατελέσει πρόεδρος του ΣΕΒ – Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (20002006), αντιπρόεδρος της Business Europe (UNICE) και των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε.,
μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Τραπέζης της Ελλάδος (2002-2011) και αντιπρόεδρος του ΙΟΒΕ
(2011-2014).
Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής από το 2006
έως και το 2009, ενώ υπήρξε διαχρονικά αρωγός και υποστηρικτής του έργου της.
Καλό ταξίδι φίλε μου, καλή ανάπαυση, πάντα θα σε θυμόμαστε με αγάπη και εκτίμηση και θα σε
μνημονεύουμε στο “ΔΙΑΖΩΜΑ” !».

Επιμέλεια πρακτικών:
Μαρία Σοφικίτου

Ο πρόεδρος

Σταύρος Μπένος

Ο γενικός γραμματέας

Βασίλης Λαμπρινουδάκης
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Επισυναπτόμενο 1ο:

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Παροχή τεχνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος
Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας»

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

ΗΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ο.Ε

ΑΘΗΝΑ, …… 2022
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στην Αθήνα, σήμερα, ……., μετά την υπ’ αριθμόν 3 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η
οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του την Τρίτη 29 Μαρτίου 2022,
τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη:
1.Ο Σταύρος Θ. Μπένος, ενεργών ως πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος του
σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο εδρεύει στην οδό Μπουμπουλίνας 30, Αθήνα, με ΑΦΜ
998191496 Δ.Ο.Υ Δ΄ Αθηνών, το οποίο σωματείο θα αποκαλείται εφεξής «ο Εντολέας» και
2.Η ομόρρυθμη εταιρεία «ΗΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ο.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος 45, με ΑΦΜ: 999693840, Δ.Ο.Υ
Λαμίας, η οποία θα αποκαλείται του λοιπού η «Πάροχος» εκπροσωπούμενη κατά την υπογραφή
της παρούσας από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, κ. Δημήτρη Τσάμη,
συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
***
Ι.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.
Βιοτική αφετηρία και δικαιοπρακτικό θεμέλιο για την κατάρτιση της παρούσας σύμβασης
αποτελεί η ανάγκη ανασυγκρότησης της ευρύτερης περιοχής της Β. Ευβοίας, η οποία και επλήγη
από τις πυρκαγιές που επεσυνέβησαν τον Αύγουστο του έτους 2021.
2.
Τα μέρη συμβάλλονται στο παρόν με πλήρη συναίσθηση ότι η εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης θα ενταχθεί – κατά τους εδώ περιγραφόμενους ειδικότερους όρους – ως αναπόσπαστο
μέρος στην εθνική προσπάθεια για την ανόρθωση των καταστροφικών συνεπειών του γεγονότος
της προηγούμενης παραγράφου. Τα μέρη δεσμεύονται να απόσχουν από κάθε άλλη (εμπορική ή
μη) αξιοποίηση των παραδοτέων ή των χρηματικών πόρων της παρούσας σύμβασης, πλην αυτής
που περιγράφεται στην παρούσα σύμβαση.
3.
H παρούσα σύμβαση συνάπτεται μεταξύ ανεξάρτητων νομικών προσώπων του ιδιωτικού
δικαίου που δεν ασκούν αρμοδιότητα δημόσιας φύσεως. Η Πάροχος ενεργεί εν προκειμένω ως
αυτοτελής πάροχος συμβουλευτικών υπηρεσιών που διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία και τη
σχετική τεχνογνωσία για την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου. Ο Εντολέας ενεργεί ως
επιχειρησιακός βραχίονας της άτυπης Επιτροπής Ανασυγκρότησης (εφεξής η «Επιτροπή
Ανασυγκρότησης») που έχει συσταθεί για τους σκοπούς της παραγράφου 1.
4.
Το συμβατικό αντικείμενο κατατείνει στην παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής
υποστήριξης για τη διασύνδεση και την αποτελεσματική συναρμογή όλων των εκπονούμενων
μελετών σε ενιαίο προγραμματικό πλαίσιο με απόληξη την έγκριση Ολοκληρωμένης Χωρικής
Επένδυσης.
5.
Τα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι έχουν συναφθεί ή θα συναφθούν μεταξύ
άλλων προσώπων ομοειδείς ως προς τον σκοπό και το πλαίσιο (μελετητικές) συμβάσεις, οι οποίες
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και θα επιχειρηθεί να συναρμοστούν σε ενιαίο επιχειρησιακό όλον για τους σκοπούς του παρόντος
άρθρου.
6.
Τα μέρη δηλώνουν ότι η παρούσα σύμβαση δεν αποτελεί ενάσκηση δημόσιας εξουσίας ή
συμβουλή ή σύσταση προς τη νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία, πλην όμως αναγνωρίζουν
ότι ενδέχεται η επιχειρησιακή ή οργανωτική ένταξη του έργου να απαιτήσει ή να συνδέεται με
κεντρικό συντονισμό από δημόσιους φορείς ή ειδικά εξουσιοδοτημένα από την Πολιτεία
πρόσωπα.
7.
Το έργο προορίζεται να υποστηρίξει το ως άνω ενιαίο σύστημα μελετών που θα
εξασφαλίζουν συνολικό (ολιστικό) αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο αυτό:
i.

ii.
iii.
iv.

ΙΙ.

Τα μέρη αποδέχονται ότι η συναρμογή των μελετών προς επίτευξη του σκοπούμενου
αποτελέσματος θα επιχειρηθεί με την εκπόνηση βασικής κατευθυντήριας μελέτης (master
plan).
Τα μέρη δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση για την ανάθεση και την πορεία εκπόνησης
άλλων αυτοτελών μελετών.
Τα μέρη, και ιδιαίτερα η Πάροχος, αναλαμβάνουν τη δέσμευση συμμετοχής τους στη
διαδικασία αλληλεπίδρασης και ροής της πληροφορίας που επάγονται τα σημεία i και ii.
Τα μέρη, και ιδιαίτερα η Πάροχος, αναλαμβάνουν τη δέσμευση να καταβάλουν κάθε
δυνατή προσπάθεια για τη διασύνδεση του περιεχομένου των αναφερόμενων στην
παράγραφο αυτή μελετών.
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.
To έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες)
εργασίες σε διαρκή ή περιοδική βάση σε όλη τη χρονική έκταση του προγράμματος της
Ανασυγκρότησης:


Σύνταξη ad hoc αναφορών/παρουσιάσεων για την Ειδική Επιτροπή Ανασυγκρότησης σε
χρόνο που θα προσδιορίζεται από την Επιτροπή (μη ορισμένο Παραδοτέο)

Ενδεικτική περιγραφή: Προετοιμασία ad hoc εκθέσεων/παρουσιάσεων (ενδεικτικά συνθετικές
εκθέσεις με την πρόοδο ή/και τα αποτελέσματα των μελετών, παρουσίαση της προόδου
ενεργοποίησης της ΟΧΕ μετά την έγκρισή της κ.λπ.).


Αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης και αποτύπωση προϋποθέσεων

Ενδεικτική περιγραφή: α) αξιολόγηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης β) αρχική εκτίμηση της
ωριμότητας των έργων, με στόχο την ανατροφοδότηση των αναδόχων των μελετών (μελετητών)
για την προτεραιοποίηση των έργων και την εκπόνηση του ενδεικτικού καταλόγου έργων του
Master Plan, γ) διερεύνηση συμβατότητας έργων με χρηματοδοτικά εργαλεία.


Επικαιροποίηση περιγραφής έργων και χρονοδιαγραμμάτων
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Ενδεικτική περιγραφή: α) επικαιροποίηση ή /και περαιτέρω ανάλυση του προϋπολογισμού των
έργων (με βάση τυχόν νέες μελέτες κλπ.), β) επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
των έργων, με έμφαση στην υλοποίηση και ολοκλήρωση των ενεργειών ωρίμανσης / έγκρισης.
Τα ανωτέρω θα προσδιορίζονται και θα εξειδικεύονται κατόπιν ρητών οδηγιών της Επιτροπής
Ανασυγκρότησης.
Η Πάροχος αποδέχεται ότι στο συμβατικό αντικείμενό της εμπίπτουν και υπηρεσίες που δεν
περιγράφονται ρητά παραπάνω αλλά συνάδουν με τη φύση, τον σκοπό και τις συναλλακτικά
εύλογες περιστάσεις της παρούσας σύμβασης.
Η συμβατική παροχή νοείται ως διαρκής εντός του χρόνου ισχύος της παρούσας σύμβασης.
2.
Ως διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της παρούσας
έως και τέλος Μαρτίου 2023. Σε περίπτωση που το εγχείρημα της Ανασυγκρότησης-κατά την εδώ
προσδιοριζόμενη φάση του-εκταθεί και πέραν αυτής της ημερομηνίας, τα μέρη δεσμεύονται να
επανεξετάσουν τη χρονική διάρκεια με ομοειδείς οικονομικούς όρους.

AMOIBH ΠΑΡΟΧΟΥ

IΙΙ.

1.
Η συνολική αμοιβή για το σύνολο των υπηρεσιών της Παρόχου συμφωνείται στο ποσό
των 25.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ήτοι 31.000 ευρώ, η οποία και θα είναι καταβλητέα ως εξής:


30% με την υπογραφή της παρούσας,



40% στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 (μετά και την ολοκλήρωση του Β΄ παραδοτέου των
μελετών που έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας
Εύβοιας),



30% με την ολοκλήρωση του έργου και παραλαβή των παραδοτέων από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Διαζώματος.

Όλες οι υπηρεσίες που θα προσφέρει η Πάροχος, όπως περιγράφονται στο άρθρο ΙΙ, θα
αποτυπώνονται σε δυο Εκθέσεις Εργασιών (Παραδοτέο 1 και 2), οι οποίες θα υποβληθούν εντός
έξι μηνών (6) και δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
Τα Παραδοτέα κατατίθενται στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και ο πρόεδρος τα φέρει στο Διοικητικό
Συμβούλιο για ενημέρωση, διάλογο και παραλαβή.
Οι υπηρεσίες της Παρόχου θα ολοκληρωθούν εντός 12 μηνών από την υπογραφή της παρούσας.
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2.
Ο Πάροχος βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, καθώς και με φόρους, τέλη και κάθε
άλλη τυχόν προβλεπόμενη από τον νόμο κράτηση, πλην του Φ.Π.Α.

IV.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.
Η παρούσα σύμβαση δεν εκτοπίζει διατάξεις αναγκαστικού δικαίου της νομοθεσίας που
διέπει το αντικείμενο των μελετών της Ανασυγκρότησης. Λοιπές σχετικές διατάξεις εφαρμόζονται
συμπληρωματικά, μόνον εφόσον συμβιβάζονται με τον σκοπό της.
2.
Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ως ουσιώδεις. Τυχόν ακυρότητα
ορισμένου όρου δεν επιφέρει ακυρότητα όλης της σύμβασης. Τα μέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια για τη συμπλήρωση του κενού με βάση την καλή πίστη και τον σκοπό της σύμβασης.
3.
Η παρούσα σύμβαση αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών για τους σκοπούς
του παρόντος, εκτοπίζει κάθε προγενέστερη προφορική ή έγγραφη συμφωνία τους και
τροποποιείται μόνον εγγράφως. Τα μέρη δικαιούνται να προσθέσουν ως αναπόσπαστο μέρος
αυτής παραρτήματα ή προσαρτήματα κατάλληλα για την εξειδίκευση των όρων εκτέλεσής της,
αφού προηγουμένως αυτά προσυπογραφούν και αριθμηθούν από κοινού.
4.
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση κάθε
διαφοράς που θα ανακύψει από την εφαρμογή της είναι τα δικαστήρια της Αθήνας, αφού
προηγηθεί υποχρεωτικά απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς κατά την κείμενη
νομοθεσία.
V. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίηση ή συμπλήρωση
οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου κάθε άλλου
αποδεικτικού μέσου.
Το κείμενο της παρούσας σύμβασης αφού διαβάσθηκε, από τους δύο συμβαλλόμενους,
υπογράφτηκε από αυτούς σε δύο (2) πρωτότυπα αντίτυπα, εκ των οποίων ένα (1) παρέμεινε στο
Διάζωμα και ένα (1) έλαβε η Πάροχος.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΖΩΜΑ

Ο Πρόεδρος

Σταύρος Μπένος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΟ

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

Δημήτρης Τσάμης
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Επισυναπτόμενο 2ο
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα, …2022, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων μερών:
Αφενός,
Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο
«EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.», η οποία έχει δεόντως συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με την
ελληνική νομοθεσία, με έδρα στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Μεσογείων, αρ. 2-4, Τ.Κ. 11527, και με
ΑΦΜ 094061318 / Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του
παρόντος από ……, εφεξής καλούμενη «Εταιρεία»,
Και αφετέρου,
του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Διάζωμα», 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»,
συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:

Άρθρο 1
Περιγραφή αντικειμένου
Ι.

Από τη μία πλευρά η Εταιρεία αποτελεί μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως εταιρίες

παραγωγής αλουμινίου και χαλκού, κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη στους σωλήνες χαλκού,
έχει εδραιώσει τη θέση της μεταξύ των κορυφαίων βιομηχανιών έλασης αλουμινίου παγκοσμίως,
διαθέτει πάνω από 80 χρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία, ισχυρή παραγωγική βάση με 17
εργοστασιακές μονάδες και εμπορική παρουσία σε πάνω από 100 χώρες προσφέροντας βιώσιμες
λύσεις και προϊόντα σε δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές όπως οι συσκευασίες, οι μεταφορές, η
δόμηση και κατασκευές, η θέρμανση, η ψύξη και ο κλιματισμός και οι ΑΠΕ, και αναπτύσσεται
επενδύοντας στην τεχνολογία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
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Από την άλλη πλευρά, το «Σωματείο» έχει ως βασικό του στόχο τη συμβολή στην προστασία και
την ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης (θεάτρων, ωδείων, σταδίων,
αμφιθεάτρων). Επίσης, το «Σωματείο», αξιοποιώντας πλέον τα αποτελέσματα της απόλυτης
συνέργειας μεταξύ των πολιτών, των φορέων, των θεσμών του κράτους, των χορηγών και των
ευρωπαϊκών

χρηματοδοτικών

προγραμμάτων,

συμμετέχει

στο

σχεδιασμό

καινοτόμων

προγραμμάτων Πολιτιστικών Διαδρομών, Αρχαιολογικών – Περιβαλλοντικών Πάρκων, τα οποία
σταδιακά επεκτείνονται σε όλες σχεδόν τις Περιφέρειες της χώρας μας. Το «ΔΙΑΖΩΜΑ», λοιπόν,
υποκινεί καθημερινά τις δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας και δρα ως καταλύτης στην ανάπτυξη
συνεργειών, οι οποίες στοχεύουν στην ένταξη των μνημείων στο κέντρο της ζωής και στη σύνδεσή
τους με την επιχειρηματικότητα, την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα και τον ψηφιακό κόσμο.
Στο πλαίσιο αυτό το Σωματείο, αξιοποιώντας την Πνευματική – Επιστημονική – Βιωματική και
Επιχειρησιακή υποδομή του υποστηρίζει το Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, μετά
τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021.
ΙΙ.

Το πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας έχει ολιστικό και ανθρωποκεντρικό

χαρακτήρα και το όχημα για την υλοποίησή του είναι το σπουδαίο εργαλείο των Ολοκληρωμένων
Χωρικών Επενδύσεων (Ο.Χ.Ε.), που αποτελεί μαζί με τη διπλή μετάβαση (Πράσινη και Ψηφιακή)
και με τη δημιουργία ενός χώρου καινοτομίας από την καθημερινότητα του πολίτη έως το
επιχειρείν, τον αξιακό και επιχειρησιακό κορμό του ΕΣΠΑ 2021-2027. Για την πρώτη φάση του
προγράμματος, έχουν ανατεθεί και εκπονούνται ήδη οι μελέτες όλων των θεματικών κύκλων (το
Νέο Δάσος, οι Υποδομές, η Αγροδιατροφή, ο Τουρισμός κ.ο.κ.), οι οποίες ανατέθηκαν από το
Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», 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 Διαζώματος.
Η δεύτερη φάση της Ανασυγκρότησης αφορά την υλοποίηση των έργων και δράσεων που θα
προκύψουν από τις μελέτες και θα αποτελούν τις εισροές για την κεντρική μελέτη του
Στρατηγικού Σχεδιασμού (Master Plan). Συνεπώς, είναι αναγκαία η τεχνική υποστήριξη από τη
Συμβουλευτική Εταιρεία μελετών και οργάνωσης «ΗΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» με Διευθυντή, τον κ.
Τσάμη Δημήτρη (εφεξής και συνολικά ο «Τεχνικός Σύμβουλος» της Ανασυγκρότησης). Η
παραπάνω εταιρεία αποτελεί σταθερό συνεργάτη του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» τα τελευταία έτη
και διαθέτει πολυετή εμπειρία στο χώρο της συμβουλευτικής και υποστήριξης προγραμμάτων
μεγάλων απαιτήσεων, την απαραίτητη τεχνογνωσία και συνάμα την ευαισθησία που χρειάζεται
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για τη διεξαγωγή του παραπάνω έργου. Συγκεκριμένα, η εταιρεία «ΗΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» θα
συνδράμει στην ωρίμανση και την ένταξη των έργων που θα προκύψουν από τις θεματικές μελέτες
αφενός στο νέο ΕΣΠΑ, αφετέρου και σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα που θα αξιοποιηθούν.
ΙΙΙ.

Στο πλαίσιο αυτό το Σωματείο προτίθεται να συνάψει σύμβαση με την εταιρεία «ΗΡΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» με αντικείμενο τη τεχνική υποστήριξη του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της
Βόρειας Εύβοιας (εφεξής και συνολικά το «Έργο/έργο»). Το συνολικό κόστος του ως άνω έργου
ανέρχεται στο ποσό των 25.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι 31.000 ευρώ).
Η Εταιρεία επιθυμεί να υποστηρίξει το Σωματείο στο πλαίσιο της επιδίωξης των ως άνω
περιγραφόμενων σκοπών. Ειδικότερα, με το παρόν συμφωνητικό η Εταιρεία αναλαμβάνει να
παράσχει χορηγία για τη χρηματοδότηση του έργου και την αμοιβή του ως άνω Τεχνικού
Συμβούλου.
Σε καμία περίπτωση δεν δύναται το συνολικό ποσό της αναλαμβανόμενης με το παρόν χορηγίας
να ξεπεράσει το με το παρόν προβλεπόμενο συνολικό ποσό των τριάντα εάν χιλιάδων ευρώ
(€31.000,00).
Ρητώς συμφωνείται, επιφυλασσόμενης της Εταιρείας παντός νόμιμου δικαιώματός της, ότι το
Σωματείο ευθύνεται πλήρως και απευθείας έναντι της Εταιρείας για την τήρηση των υποχρεώσεών
του που απορρέουν από το παρόν καθώς και για την τελική πραγματοποίηση του ως έργου.

Άρθρο 2
Τρόπος Πληρωμής
Τα ως άνω ποσά των 31.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) θα κατατεθεί στον παρακάτω
λογαριασμό του Σωματείου στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αρ. Λογαριασμού: 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.

Άρθρο 3
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Αντισταθμίσματα και υποχρεώσεις του δεύτερου συμβαλλόμενου
Το Σωματείο αναλαμβάνει να διαχειρισθεί τη χορηγία αυτή με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και
προβολή με τους ακόλουθους τρόπους:


Προβολή της χορηγίας στην ιστοσελίδα του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ www.diazoma.gr σε δύο
ενότητες: ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ.



Αναφορά της χορηγίας στο ενημερωτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό των χορηγών,
πρόγραμμα) που θα διανεμηθούν κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων με θέμα το Σχέδιο
Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.

Άρθρο 4
Ήδη με το παρόν και στο προπεριγραφέν πλαίσιο κατεύθυνσης της χορηγίας, τα μέρη συμφωνούν
ειδικότερα τα ακόλουθα:
i.

Η Εταιρεία έχει επισκοπήσει και εγκρίνει επί της αρχής σχέδιο σύμβασης που θα
καταρτιστεί μεταξύ του Σωματείου και του Τεχνικού Συμβούλου, και στο οποίο
εξειδικεύονται όλες οι κατευθυντήριες κανονιστικές, ερμηνευτικές, οργανωτικές και
τεχνικές παράμετροι υπό τις οποίες θα πραγματοποιηθεί το έργο.

ii.

Ειδικά η Εταιρεία παρέχει στο Σωματείο πλήρη διακριτική ευχέρεια στην κατάρτιση των
όρων που σχετίζονται με το περιεχόμενο, τις ειδικότερες προδιαγραφές του έργου και τις
διατυπώσεις παράδοσης και παραλαβής του.

iii.

Η Εταιρεία αποδέχεται την επιλογή του Τεχνικού Συμβούλου κατά την απόλυτη διακριτική
ευχέρεια του Σωματείου και συνομολογεί την τεχνική και επιστημονική επάρκεια αυτού.

iv.

Το Σωματείο είναι μόνο αρμόδιο να καθορίσει τους όρους του έργου, η δε Εταιρεία
αρκείται στο δικαίωμα να τής γνωστοποιηθεί το περιεχόμενο των παραδοτέων (εφόσον
αυτά έχουν ενσώματη μορφή). Ειδικότερα, η Εταιρεία αποδέχεται ότι το έργο
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και απλή παροχή υπηρεσιών συντονισμού και τεχνικής
υποστήριξης που εξαρκούνται στην παροχή διαρκούς συνδρομής χωρίς ιδιαίτερο υλικό
παραδοτέο αντικείμενο.
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v.

Η Εταιρεία γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως ότι το χορηγούμενο έργο προορίζεται να
υπηρετήσει σύστημα αλληλοσυμπληρωματικών μελετών με συνεκτικό υπόβαθρο,
αλληλοτροφοδοσία και κεντρικό συντονισμό που κατατείνει συνολικά στον υπηρετούμενο
σκοπό ανασυγκρότησης της πληγείσας περιοχής.

vi.

Η Εταιρεία γνωρίζει και αποδέχεται την καθοριστική κανονιστική αρμοδιότητα της
Ελληνικής Πολιτείας στον υπηρετούμενο σκοπό της ανασυγκρότησης και συναινεί στο ότι
τα παραδοτέα του Προγράμματος που έχουν μελετητικό αντικείμενο θα δωρηθούν σε
αρμόδιους δημόσιους φορείς κατά την κείμενη νομοθεσία.

vii.

Αδυναμία εκπλήρωσης του αντικειμένου του έργου που δεν οφείλεται σε υπαίτια
συμπεριφορά του Σωματείου δεν αποτελεί λόγο ανάκλησης της εδώ συμφωνούμενης
χορηγίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου, το Σωματείο επιστρέφει
στην Εταιρεία την οικονομική συμμετοχή του, μείον τυχόν δαπάνες που ήδη
διενεργήθηκαν και δεν μπορούν να ανακληθούν.

Άρθρο 5
i.

Η τυχόν ακυρότητα οποιουδήποτε όρου δεν επηρεάζει το κύρος των υπολοίπων όρων του
παρόντος συμφωνητικού εφόσον προκύπτει ότι τα μέρη θα ήθελαν τη σύμβαση και χωρίς
το άκυρο μέρος. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση ακυρότητας ή
αντικειμενικής αδυναμίας εκτέλεσης οποιουδήποτε όρου του παρόντος συμφωνητικού, θα
αντικαθιστούν τον άκυρο ή μη εκτελέσιμο όρο με άλλον κοινά αποδεκτό, το περιεχόμενο
του οποίου θα ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν στους αντικειμενικούς σκοπούς του
άκυρου ή μη εκτελέσιμου όρου και θα εκφράζει την πραγματική βούληση των μερών.

ii.

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος συμφωνητικού θα ισχύει μόνο εφόσον
καταρτιστεί εγγράφως, με έγγραφο το οποίο θα φέρει την υπογραφή και των δύο μερών.
Το παρόν αποτελεί την πλήρη συμφωνία των συμβαλλομένων αντικαθιστά και υπερισχύει
οποιασδήποτε αντίθετης συμφωνίας, έγγραφης ή προφορικής.

iii.

Η διάρκεια του παρόντος ορίζεται σε ένα (1) έτος [ή] έως τις ……………. και τίθεται σε
ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος. Μετά την παρέλευση της
συμφωνηθείσας διάρκειας, η σύμβαση χορηγίας μπορεί να παραταθεί με την τήρηση του
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ίδιου τύπου κι εφόσον ούτως συμφωνηθεί μεταξύ των μερών.
iv.

Σε περίπτωση παράβασης των όρων του παρόντος, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, κάθε
συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να καταγγείλει το παρόν με συστημένη επιστολή ή
επίδοση σχετικής εξωδίκου δηλώσεως, χωρίς τήρηση προθεσμίας, και να ζητήσει
αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία ήθελε υποστεί.

v.

Έκαστο συμβαλλόμενο στο παρόν μέρος αναλαμβάνει έναντι του ετέρου μέρους την
υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία που λαμβάνει από το έτερο μέρος στο πλαίσιο του
παρόντος, ως εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιήσει ή αποκαλύπτει σε άλλα
πρόσωπα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του άλλου μέρους. Η παρούσα
υποχρέωση εχεμύθειας θα ισχύει και μετά τη λήξη ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση του
παρόντος συμφωνητικού.

vi.

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.

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

Για την Εταιρεία

…………
…………………

Για το Σωματείο

Ο Πρόεδρος
Σταύρος Μπένος
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Επισυναπτόμενο 3ο:
Τα «Αγριολούλουδα» της Βόρειας Εύβοιας
Το δάσος έχει το μεγαλείο, η ομορφιά του όμως δεν θα ήταν πλήρης χωρίς τα ταπεινά
αγριολούλουδα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει για την Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας. Το
πρόγραμμα θα στηριχθεί σε δύο κύριους, μνημειώδεις πυλώνες: το Νέο Δάσος και τον νέο Οδικό
Άξονα Χαλκίδας-Ιστιαίας, γύρω από τους οποίους θα αναπτυχθούν μικρότερες, όχι τόσο
εντυπωσιακές δράσεις, που σαν τα αγριολούλουδα θα συμπληρώσουν τη μεγάλη εικόνα με τα
χρώματά τους, το άρωμά τους, τη δροσιά τους.
Σε αντίθεση ωστόσο με τα πραγματικά αγριολούλουδα, τα «Αγριολούλουδα» της Βόρειας
Εύβοιας θα «φυτρώσουν» ελεγχόμενα κι οργανωμένα. Θα αντλήσουν πόρους μέσω μιας
εκστρατείας «crowdfunding» και θα τους κατευθύνουν σε μικρά χρηματοδοτικά κενά, έτσι ώστε
να ενισχύσουν άμεσα και ορατά το συνολικό έργο. ‘Οπως και το δάσος, το όραμα της
Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας είναι πολυδιάστατο, πολυποίκιλο, συναρπαστικό, και ένα
από τα ζωτικής σημασίας συστατικά του είναι τα «Αγριολούλουδά» του.
Ποια είναι τα «Αγριολούλουδα» της Βόρειας Εύβοιας:
1) «Όλα για τα Παιδιά»
Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών αποτελούν μία από τις βασικές προτεραιότητες
της Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Τα «Αγριολούλουδα» θα υποστηρίξουν τις σχετικές
δράσεις, εξασφαλίζοντας για παράδειγμα τη μετακίνηση σε κάποιο σχολείο από μακρινή περιοχή
που θα θελήσει να παρακολουθήσει τα Εκπαιδευτικά Πρόγραμματα.
2) «Περπατώ εις το Δάσος»
«Γιορτές του Δάσους». Ορόσημο της νέας εποχής για τη Βόρεια Εύβοια. Μία σειρά από
δημιουργικές δράσεις, που θα ξεδιπλώσουν στα μάτια της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών
την ιστορία, την προίκα και την πορεία αναγέννησης του δάσους. Τα «Αγριολούλουδα» θα
φροντίσουν για τις μετακινήσεις των φίλων του δάσους, σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό γραφείο
Somewhere we Know.
3) «Με μέλι και με γάλα»
Η αγροτική παραγωγή της Βόρειας Εύβοιας πρέπει να κλείσει τις πληγές της και τα θαυμαστά
προϊόντα της να αναδειχθούν. Στο πλαίσιο αυτό, με την συμβολή πάντα των «Αγριολούλουδων»,
θα πραγματοποιηθεί σειρά εκδηλώσεων για την αγροδιατροφή, με προεξάρχουσα την ετήσια (;)
Έκθεση Αγροτικών Προϊόντων στο Μετρό της Αθήνας.
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4) «Ενέργειες ζωής»
Η καταστροφή δίνει συνήθως την ευκαιρία για αναστοχασμό και αλλαγή πλεύσης. Η παραγωγή
καθαρής ενέργειας αποτελεί ασφαλώς σημαντική πρωτοβουλία που πρέπει να μελετηθεί και να
αναπτυχθεί. Τα «Αγριολούλουδα» θα βοηθήσουν με κεφάλαια κίνησης τις ενεργειακές κοινότητες
που θα θελήσουν να δραστηριοποιηθούν σε αυτόν τον κρίσιμο για την περιοχή τομέα.
5) «Φως στον πολιτισμό»
Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Βόρειας Εύβοιας, υλικής και άυλης, μοιάζει ίσως
πολυτέλεια την ώρα της κρίσης, στην πραγματικότητα όμως στρέφοντας τα μάτια σ’ αυτήν
αντλούμε δύναμη κι αυτοπεποίθηση. Με τη βοήθεια των «Αγριολούλουδων» θα δρομολογηθούν
έργα πολιτισμού, η μουσειολογική μελέτη, για παράδειγμα, της Αρχαιολογικής Συλλογής Ωρεών.
6) «Επι-κοινωνία»
Για να ανθίσουν τα «Αγριολούλουδα» θα χρειαστεί η συμβολή ολόκληρης της κοινωνίας. Και για
να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται επικοινωνία. Στο πλαίσιο της εκστρατείας «crowdfunding», θα
δημιουργηθεί ένα ολιγόλεπτο βίντεο για να προβληθεί ευρέως η ιδέα των «Αγριολούλουδων», για
να συμμεριστούν τους στόχους τους και να τα αγκαλιάσουν έμπρακτα οι πολίτες.
7) «Scripta Manent»
Τα «Γραπτά Μένουν». Το πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, πέραν της ζωτικής
σημασίας του, αυτής καθαυτής, για την περιοχή, μπορεί να γίνει το μοντέλο που θα αποδείξει σε
πολίτες και πολιτεία πως όταν υπάρχει βούληση, οργάνωση, όραμα το αποτέλεσμα μπορεί να μας
εκπλήξει. Για το σκοπό αυτό, τα «Αγριολούλουδα» θα ενισχύσουν την παραγωγή γραπτών
κειμένων, που θα διοχετεύουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλα κανάλια τα βήματα,
μεγάλα και μικρά, που γίνονται καθημερινά, για την επίτευξη του κεντρικού στόχου: την
Αναγέννηση της Βόρειας Εύβοιας.
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Επισυναπτόμενο 4ο:
ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ
Στην Κηφισιά σήμερα, την 15-3-2022, τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη:
1) Αφενός το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «John S. Latsis Public Benefit Foundation»,
που εδρεύει στο Βαντούτς του Λίχτενσταϊν, διατηρεί γραφείο στην Κηφισιά Αττικής, Δηλιγιάννη
59, Κεφαλάρι, Τ.Κ. 14562, έχει Α.Φ.Μ. 998966780, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την κ. Ευαγγελία Λιανού και την κ.
Αγγελική Κοντοπούλου, αποκαλείται δε στο εξής για συντομία «Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση»,
και
2) Αφετέρου το μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΔΙΑΖΩΜΑ», που εδρεύει στην
Αθήνα, Μπουμπουλίνας 30, Τ.Κ. 10682, έχει Α.Φ.Μ. 998191496, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Δ’
Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Πρόεδρο αυτού, κ.
Σταύρο Μπένο, αποκαλείται δε στο εξής για συντομία «Δωρεοδόχος»
Αφού έλαβαν υπόψη τους ότι:
1. Προοίμιο
1.1 Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση, το οποίο έχει ως καταστατικό σκοπό, μεταξύ άλλων, την
ενίσχυση καινοτόμων δράσεων για την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη, υποστηρίζει οργανώσεις
της Κοινωνίας των Πολιτών που έχουν την τεχνογνωσία και τη δυνατότητα παρέμβασης στον
τομέα αυτόν.
1.2 Ο Δωρεοδόχος, 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.α.), συμβάλλει στην υλοποίηση καινοτόμων και ολιστικών προγραμμάτων.
Στόχος των παραπάνω προγραμμάτων είναι αφ’ ενός η συντήρηση και αποκατάσταση των
μνημείων, αφ’ ετέρου η σύνδεσή τους με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
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Μέχρι σήμερα o Δωρεοδόχος έχει αναπτύξει τις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες Ολιστικών
Προγραμμάτων:
1.

Πολιτιστικές Διαδρομές και Πάρκα.

2.

Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ».

3.

Πρόγραμμα Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού.

4.

Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.

Τα ολιστικά αυτά προγράμματα είναι ένας ύμνος στις συνέργειες, ένας 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.
Ο Δωρεοδόχος 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 «DHUB» 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 το «Κοινωφελές Ίδρυμα
Λάτση» 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 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
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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 τον «Δωρεοδόχο» 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 Διαζώματος.
Στο πλαίσιο αυτό το «Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση» ανέλαβε τη χρηματοδότηση για την ανάθεση
των οριζόντιων μελετών για το «Ψηφιακό Κύμα και την Πράσινη Ζώνη» και για τον «Χώρο
Καινοτομίας». Για τις σημαντικές αυτές μελέτες ανατέθηκε η πρώτη φάση τους (Στρατηγικές
Κατευθύνσεις) σε ομάδα μελετητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (εφεξής «Ε.Μ.Π.»).
Η εργασία αυτή των μελετητών του «Ε.Μ.Π.» παραδόθηκε και θα αξιοποιηθεί από τη
θερμοκοιτίδα του Διαζώματος “D-HUB”, δηλαδή η θερμοκοιτίδα θα αναλάβει τη σκυτάλη για την
εξειδίκευση και την υλοποίηση των δράσεων που προκύπτουν από τις στρατηγικές κατευθύνσεις
των παραπάνω μελετών.
1.3 Κατόπιν σχετικού αιτήματος, το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση επιθυμεί να ενισχύσει πρόσθετα
οικονομικά τον Δωρεοδόχο για το ημερολογιακό έτος 2022, προκειμένου ο τελευταίος να καλύψει
μερικώς το κόστος λειτουργίας και διαχείρισης του «D-HUB» για δράσεις που αφορούν το
Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.
Συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
2. Αντικείμενο
Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση θα διαθέσει στον Δωρεοδόχο επιπλέον για το έτος 2022 το ποσό
των Ευρώ σαράντα χιλιάδων (€40.000) και ο τελευταίος το αποδέχεται, προκειμένου να καλύψει
μερικώς το κόστος λειτουργίας και διαχείρισης του «D-HUB» για δράσεις που αφορούν το
Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.
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Η θερμοκοιτίδα «D-HUB» θα αναπτύξει δράσεις για το Ψηφιακό Κύμα με στόχο την αξιοποίηση
της ψηφιακής τεχνολογίας, τόσο στην καθημερινότητα των πολιτών, όσο και στην τοπική
κοινωνία. Επίσης, στον τομέα της Πράσινης Ζώνης και αξιοποιώντας τη Πράσινη Χάρτα που έχει
εκπονήσει θα σχεδιάσει βιώσιμες και πράσινες πολιτικές, με επίκεντρο την καθαρή ενέργεια και
την επιστροφή του φυσικού περιβάλλοντος στο κέντρο της ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Τέλος, για τη δημιουργία ενός Χώρου Καινοτομίας σκοπός είναι η υλοποίηση δράσεων,
προκειμένου να αποκτήσει η καινοτομία, δηλαδή, ο νέος δρόμος, η άλλη ματιά, ζωτικό χώρο στη
νοοτροπία και στις ψυχές των ανθρώπων και των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα το «D-HUB» θα αναπτύξει τις παρακάτω δράσεις:


δημιουργία βιώσιμων πράσινων πολιτικών με επίκεντρο την καθαρή ενέργεια και την
επιστροφή του φυσικού περιβάλλοντος στο κέντρο της ζωής και της οικονομίας, όπως η
ανάπτυξη φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η αποθήκευση
ενέργειας από αρδευτικά έργα κ.α.



ενδελεχή έρευνα για τις συνεργατικές δράσεις (όπως οι ενεργειακές κοινότητες), που
εξασφαλίζουν πράσινη ενέργεια για τους κατοίκους των περιοχών της Βόρειας Εύβοιας σε
προσιτές τιμές.



έρευνα για τη διαθεσιμότητα βιομάζας από τη διαχείριση του Δάσους (πριν και μετά την
πυρκαγιά) και της ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας.



καταγραφή των δικτύων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Βόρειας Εύβοιας και προτάσεις
αποκατάστασης και αξιοποίησής τους ή μέρος αυτών.



δημιουργία cluster επιχειρήσεων αγροδιατροφής στη Βόρεια Εύβοια,



συμβολή στην ανάπτυξη επισκέψιμων αγροκτημάτων & επιχειρήσεων,



σχεδίαση και υλοποίηση του επικοινωνιακού πλάνου για την Αναγέννηση της Β. Εύβοιας,
πρόγραμμα προώθησης του προγράμματος μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,



μετεξέλιξη της πλατφόρμας EVOIA-META, την οποία έχει δημιουργήσει η θερμοκοιτίδα,
ανάλογα με τις μελλοντικές ανάγκες του Προγράμματος,



ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών που θα υποστηρίζουν όλες τις δράσεις και
τα έργα του Προγράμματος, αλλά και τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις (Αναβάθμιση των
Κ.Ε.Π. σε ολιστικά υποκαταστήματα του κράτους, ΚΕ.ΧΩ.Π - Κέντρα Χωροταξίας και
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Περιβάλλοντος των Δήμων, Διαδημοτικός Αναπτυξιακός Οργανισμός). Συγκεκριμένα
σχεδιάζονται οι παρακάτω δύο καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές:
Για τα Κ.Ε.Π.: Στόχος είναι η δημιουργία τεσσάρων ολιστικών Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών
(Κ.Ε.Π.), δύο σε κάθε Δήμο της Βόρειας Εύβοιας. Επιδίωξη για τα ΚΕΠ ειδικά της Β. Εύβοιας
είναι η Αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος, η ένταξη νέων λειτουργιών και
δυνατοτήτων, από την καλύτερη ενημέρωση του πολίτη για την εξέλιξη εκτέλεσης του αιτήματος
του έως την αποστολή του αποτελέσματος σε αυτόν, και την ένταξη νέων υπηρεσιών.
Για τα ΚΕΧΩΠ: Στόχος η δημιουργία των Κέντρων Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΧΩ.Π.)
που θα έχουν ως αντικείμενο τον Καθολικό Χωρικό Σχεδιασμό, προκειμένου να θεσπιστούν
κανόνες σε όλο το εύρος της Ελληνικής Επικράτειας.
Για τον Διαδημοτικό Αναπτυξιακό Οργανισμό: Στόχος είναι η συγκεκριμένη δομή δύναται να
λειτουργήσει και σαν ενδιάμεσος φορέας Διαχείρισης αναπτυξιακών προγραμμάτων. Επιπλέον
στην αρμοδιότητα του Αναπτυξιακού οργανισμού θα συμπεριληφθεί και η λειτουργία του φορέα
Διαχείρισης και προώθησης Προορισμού (DMO), με τη σύσταση διακριτής υπηρεσίας.
Για τον ψηφιακό εξοπλισμό των παραπάνω μεγάλων μεταρρυθμίσεων σχεδιάζεται από το
«D-HUB» σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο το Πρόγραμμα «POLITIS».
Επιπλέον, το «D-HUB» Συμβάλλει στη δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας
«APOLIPSIS», η οποία αφορά την οπτικοποίηση και την καταγραφή της δύσκολης
διαδικασίας της απόληψης της καμένης ξυλείας των δασών της Βόρειας Εύβοιας.
Η συγκεκριμένη εφαρμογή σχεδιάζεται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δασών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και

αποσκοπεί, ως εργαλείο, να προσφέρει βοήθεια στους

Δασάρχες της Βόρειας Εύβοιας, προκειμένου να έχουν πλήρη εικόνα για την πρόοδο της κοπής
των δένδρων, αλλά θα δίνει τη δυνατότητα και στο ευρύ κοινό να παρακολουθεί την εξέλιξη αυτής
της διαδικασίας στο δάσος. Επίσης, η εφαρμογή αυτή θα προσφέρει καλύτερες συνθήκες
επικοινωνίας μεταξύ των Δασαρχείων με τους αρμόδιους Συνεταιρισμούς που αναλαμβάνουν τo
δύσκολο αυτό έργο. Δηλαδή, θα είναι ένας ψηφιακός διαδραστικός χάρτης κοπής των δένδρων
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και καταγραφής εκείνων που υλοτομούνται καθώς και των σημείων που έχουν γίνει εργασίες
κορμοδεμάτων και κορμοπλεγμάτων.
3. Καταβολή
3.1 Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση θα καταβάλει, σε εκπλήρωση του κοινωφελούς σκοπού του,
το ανωτέρω ποσό των Ευρώ σαράντα χιλιάδων (€40.000) σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, ποσού Ευρώ
είκοσι χιλιάδων (€20.000) έκαστη, η πρώτη εντός Μαρτίου 2022 και η δεύτερη εντός …. 2022.
3.2 Οι ως άνω καταβολές θα γίνονται στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Δωρεοδόχος στην
Τράπεζα EUROBANK, με ΙΒΑΝ GR66 0260 0260 0009 1020 1049 769 έναντι εκδόσεως των
σχετικών νόμιμων παραστατικών.
3.3 Το ανωτέρω ποσό περιλαμβάνει οποιεσδήποτε τυχόν επιβαρύνσεις, φόρους κ.λπ., ώστε το
Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση πέραν του ποσού αυτού να μην υποχρεούται στην καταβολή
οποιουδήποτε άλλου ποσού προς τον Δωρεοδόχο ή οποιονδήποτε τρίτο.
4. Υπεύθυνος Υλοποίησης – Ανάκληση Δωρεάς
4.1 Ο Δωρεοδόχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη λειτουργία και διαχείριση του «D-HUB»
ή/και των επιμέρους δράσεων αυτού, τη διαχείριση των λειτουργικών δαπανών του, καθώς και για
την εν γένει διαχείριση του ποσού της παρούσας δωρεάς.
4.2 Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του Δωρεοδόχου, των
συνεργατών του, των ωφελούμενών του ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε ζημία και από
οποιαδήποτε αιτία που μπορεί να συνδέεται ή τυχόν απορρέει από την παρούσα δωρεά.
4.3 Σε περίπτωση που ο Δωρεοδόχος δεν χρησιμοποιήσει στο σύνολό του το καταβληθέν ποσό
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας για οποιονδήποτε λόγο, τα μέρη θα αποφασίσουν από
κοινού άλλον τρόπο διάθεσής του ή την επιστροφή του στο Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση.
5. Συνεργάτες του Δωρεοδόχου
5.1 Ο Δωρεοδόχος θα συνεργαστεί με φορείς και άτομα της απολύτου επιλογής του, σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις που ο ίδιος θέτει. Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη αλλαγής
τους, ο Δωρεοδόχος θα τα αντικαταστήσει άμεσα, ώστε να μη διακοπεί η λειτουργία του D-HUB.
Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση δύναται να λάβει γνώση σχετικά με τα στοιχεία, την εμπειρία και
τις γνώσεις των συνεργατών που επιλέγει ο Δωρεοδόχος, τα δε προσωπικά δεδομένα αυτών
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συλλέγονται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο υλοποίησης
της παρούσας δωρεάς, δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και δεν υπόκεινται σε κανενός άλλου είδους
επεξεργασία, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο άρθρο 9 κατωτέρω.
5.2 Ουδεμία έννομη σχέση δημιουργείται ανάμεσα στο Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση και τα ως άνω
πρόσωπα, ούτε ευθεία αξίωση πάσης φύσεως των τελευταίων κατά του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Λάτση δύναται να θεμελιωθεί. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση αναλαμβάνει αποκλειστικά και
μόνο τη μερική κάλυψη του κόστους λειτουργίας και διαχείρισης του «D-HUB», σύμφωνα με τα
όσα προβλέπονται στην παρούσα και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί έμμεσος
εργοδότης των ως άνω προσώπων του άρθρου 5.1. Ο Δωρεοδόχος είναι και παραμένει μόνος και
αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι των προσώπων αυτών εν γένει για την τήρηση όλων των
υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη μεταξύ τους σύμβαση, την εργατική και ασφαλιστική
νομοθεσία, όπως επίσης και για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης δωρεάς
ή οποιουδήποτε μέρους αυτής, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώσει τους φορείς και τα
πρόσωπα με τα οποία θα συνεργαστεί σχετικά με το παρόν άρθρο.
6. Αναγνώριση Δωρεάς
6.1 Ο Δωρεοδόχος αναγνωρίζει την παρούσα δωρεά για την οποία ευχαριστεί το Κοινωφελές
Ίδρυμα Λάτση και προτίθεται οικειοθελώς να αναφέρει το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση ως
υποστηρικτή του στην ιστοσελίδα του (https://diazoma.gr) και την ιστοσελίδα του D-HUB
(https://dhub.diazoma.gr), στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε δημοσιεύσεις που θα προβεί
σχετικά με τη δράση του στον έντυπο ή/και ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και σε περίπτωση που
δημιουργήσει έντυπο/ηλεκτρονικό υλικό σχετικά με το «D-HUB» ή/και επιμέρους δράσεις αυτού.
6.2 Επιπλέον, ο Δωρεοδόχος δύναται να αποστείλει στο Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση ενδεικτικό
φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό που σχετίζεται με τη λειτουργία του D-HUB ή/και
επιμέρους δράσεις αυτού που αφορούν στο πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας,
ελεύθερο πνευματικών δικαιωμάτων, προκειμένου το τελευταίο να προβεί ατελώς σε τυχόν
δημοσιεύσεις στον διαδικτυακό τόπο και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία διαχειρίζεται
ή όπου αλλού κρίνει σκόπιμο.
6.3 Κάθε άλλη αναφορά στο Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση ή στην παρούσα δωρεά, σε οποιοδήποτε
μέσο, ηλεκτρονικό ή έγχαρτο, από τον Δωρεοδόχο θα γίνεται κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης
του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση.
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7. Απολογισμός
Ο Δωρεοδόχος αναλαμβάνει να αποστείλει στο Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση έως τις 31-12-2022:
i) τελικό οικονομικό απολογισμό για το σύνολο του ποσού που έχει καταβληθεί από το
Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση και ii) μία αναφορά με επαρκή ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία, όπως
ενδεικτικά ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων, την εξέλιξη των παραπάνω δράσεων και την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου του «D-HUB» κ.λπ.
8. Επικοινωνία
8.1 Κάθε ειδοποίηση ή κοινοποίηση αναφορικά με την παρούσα χρηματοδότηση θα γίνεται μέσω
των παρακάτω αρμοδίων προσώπων:
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΩΡΕΟΔΟΧΟ: κ. Κατερίνα Αβραμοπούλου, με ηλεκτρονική διεύθυνση:
katerina.avr@gmail.com.
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΤΣΗ: κ. Ναταλία Ανδρόνικου, με ηλεκτρονική
διεύθυνση: natalia@latsis-foundation.org.
8.2 Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των ανωτέρω στοιχείων, έκαστο μέρος θα ενημερώνει
σχετικά τον αντισυμβαλλόμενο.
9. Προσωπικά Δεδομένα
9.1 Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση δικαιούται να αναφέρει ή να δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε
τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο, έγχαρτο ή/και ηλεκτρονικό, όπως ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, εφημερίδες, περιοδικά, διαδικτυακό τόπο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ετήσιο
απολογισμό έργου του κ.λπ. Η δημοσιοποίηση αυτή δύναται να περιλαμβάνει το ποσό της δωρεάς
και τα στοιχεία του Δωρεοδόχου. Προς τον σκοπό αυτό, το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση
ενημερώνει ήδη με την παρούσα τον Δωρεοδόχο, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την
Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ΕΕ 2016/679, τον Ν. 4624/2019, καθώς και τις ισχύουσες
Κανονιστικές Πράξεις που έχουν εκδοθεί από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα για τα εξής: Η δημοσιοποίηση των στοιχείων του από το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση
θα γίνεται σε εκπλήρωση δικαιώματος του τελευταίου από την παρούσα σύμβαση και σε
εφαρμογή πάγιας πολιτικής του. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση δεν αποστέλλει προσωπικά
δεδομένα υποκειμένων που ενδέχεται να συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την παρούσα
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δωρεά σε τρίτους. Για την άσκηση των δικαιωμάτων της ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης,
περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, διαγραφής, καθώς και το δικαίωμα μεταφοράς
προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ ΕΕ 2016/679 και τον Ν. 4624/2019, ο
Δωρεοδόχος δύναται να απευθύνεται στο Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση και συγκεκριμένα στον
Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) με email dpo@latsis-foundation.org ή τηλεφωνικά στο
2106282556.
9.2 Ομοίως ο Δωρεοδόχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωσή
του με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ ΕΕ 2016/679, τον Ν. 4624/2019 και τις ισχύουσες Κανονιστικές
Πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφορικά με τα
προσωπικά δεδομένα υποκειμένων που ενδέχεται να συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την
παρούσα χρηματοδότηση ή εν γένει με τη δράση του, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών και
των ωφελούμενών του. Ειδικότερα στην περίπτωση του άρθρου 6.2, ο Δωρεοδόχος θα
εξασφαλίσει την ενημέρωση και συγκατάθεση των συμμετεχόντων ή/και ωφελούμενων στις
δράσεις του και συγκεκριμένα ως προς τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών με το πρόσωπό τους και
οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων κατά περίπτωση, σε οποιοδήποτε μέσο, έγχαρτο ή ηλεκτρονικό,
που αφορά στη δραστηριότητα του τελευταίου ή του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
10. Γενικοί Όροι
10.1 Η παρούσα σύμβαση αποτελεί την αποκλειστική συμφωνία μεταξύ των μερών και καταργεί
κάθε προηγούμενη μεταξύ τους προφορική ή έγγραφη επικοινωνία ή συμφωνία.
10.2 Όλοι οι όροι της σύμβασης συμφωνούνται ως ουσιώδεις, τροποποιούνται μόνον με έγγραφο
και αποδεικνύονται μόνο εγγράφως, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, και αυτού
ακόμη του όρκου.
10.3 Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος ή καταστεί για
οποιοδήποτε λόγο ανεφάρμοστος, δεν θα επιδρά κατά κανένα τρόπο στο κύρος των υπολοίπων, ο
δε άκυρος ή ανίσχυρος ή ανεφάρμοστος όρος θα θεωρείται τροποποιηθείς σύμφωνα με το πνεύμα
και τον σκοπό της σύμβασης, λαμβανομένης υπόψη της καλής πίστης.
10.4 Η τυχόν μη άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση από κάποιο των
συμβαλλομένων μερών δεν θα θεωρείται ως παραίτησή του από το σχετικό δικαίωμα.
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10.5 Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας
αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.
Σε πίστωση των ανωτέρω υπογράφεται η παρούσα σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα και έκαστος των
συμβαλλομένων έλαβε από ένα (1).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΩΡΕΟΔΟΧΟ

ΛΑΤΣΗ

Ευαγγελία Λιανού

Σταύρος Μπένος

Αγγελική Κοντοπούλου
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Επισυναπτόμενο 5ο:
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Αρχαία Επίδαυρος, 14 Μαρτίου 2022
ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Αρχαία Επίδαυρος, Τ.Κ. 21059

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ INTERAMERICAN
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
Το 2015 η Εταιρεία Interamerican διέθεσε στο Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ το ποσόν των 40.000 ευρώ
για την μελέτη διαμόρφωσης διαδρομών περιήγησης και συναφείς εργασίες ανάδειξης στο
Ασκληπιείο της Επιδαύρου. Από το ποσόν αυτό διατέθηκε μέρος για την εκπόνηση προμελέτης
δημιουργίας νέου μουσείου στο χώρο, η οποία ήδη αποτελεί τη βάση για την εξέλιξη του
προγράμματος αυτού από την Πολιτεία. Η μελέτη όμως για τις διαδρομές έγινε εντωμεταξύ στο
πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Πελοποννήσου
και Δήμου Επιδαύρου και εκπονήθηκε εθελοντικά από τους κ.κ. Βασίλη Λαμπρινουδάκη, ομότιμο
καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας και Ευάγγελο Καζολιά,
πολιτικό – μηχανικό, υπάλληλο της ΕΦΑ Αργολίδας, έτσι ώστε να μένουν προς διάθεση για την
ανάδειξη των μνημείων της Επιδαύρου 34.000 ευρώ. Μετά την πρόσφατη ανακάλυψη του
τεμένους του Ασκληπιού στη μητρική του Ασκληπιείου πόλη της Επιδαύρου προτείνεται η
τροποποίηση της χρήσης της χορηγίας για την πραγματοποίηση του κατωτέρω διετούς
προγράμματος:
ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (2022-2023) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
Στην πόλη της Επιδαύρου η ανασκαφή του Πανεπιστημίου Αθηνών εντόπισε τα τρία τελευταία χρόνια
αμέσως ανατολικά του θεάτρου της αρχαίας πόλης («Μικρό Θέατρο Επιδαύρου») το τέμενος του
Ασκληπιού που αναφέρει ο περιηγητής του 2ο μ.Χ. αιώνα Παυσανίας, και το οποίο πρέπει να
λειτουργούσε στην αρχαία πόλη παράλληλα με το υπεραστικό της Ασκληπιείο στην περιοχή του
Λυγουριού. Τα ευρήματα από το νεοαποκαλυφθέν τέμενος είναι θεαματικά. Μεγάλο οικοδόμημα
κρήνης με δεξαμενή και χώρους υδροληψίας των υστεροκλασικών χρόνων, ιερός περίβολος από την ίδια
εποχή, στοά και νυμφαίο των ρωμαϊκών χρόνων συνθέτουν την τοπογραφία του τεμένους (εικ.1), ενώ
τα κινητά ευρήματα αναδεικνύουν εύγλωττα την ταυτότητα και τη σημασία του χώρου (εικ.2).
Η συντήρηση των ευρημάτων της ανασκαφής αποτελεί την απολύτως αναγκαία, παράλληλη με την
ανασκαφή εργασία, που θα συμβάλει καθοριστικά στην ολοκλήρωση της ιδιαίτερα σημαντικής αυτής
αρχαιολογικής έρευνας και στην παράδοση των αποτελεσμάτων της στο κοινό. Τα κινητά ευρήματα της
ανασκαφής, που υπομνηματίζουν τη λειτουργία των μνημείων κατά την αρχαιότητα, πρέπει να
συντηρούνται άμεσα, για να είναι προσβάσιμα για τη άμεση τεκμηρίωση, χρονολόγηση και ερμηνεία
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κατά την εξέλιξη της έρευνας (εικ.3), αλλά και για να αξιοποιούνται στο πλαίσιο της λειτουργίας του
αρχαιολογικού χώρου μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, για την κατανόηση των μνημειακών
καταλοίπων από το ευρύ κοινό. Παράλληλα τα ευπαθή κονιάματα των τοιχοποιιών του συγκροτήματος
κρήνης-δεξαμενής-στοάς, απαιτούν άμεση συντήρηση / στερέωση, αλλά και διαρκή κατόπιν φροντίδα.
Για την ασφαλή και αποτελεσματική πραγματοποίηση των εν λόγω εργασιών απαιτείται η
διαμόρφωση ενός σύγχρονου εργαστηρίου με τον απαραίτητο εξοπλισμό και η εξασφάλιση των
αναγκαίων εργαλείων και υλικών συντήρησης. Αυτό θα επιτρέψει (ταυτόχρονα με την ανασκαφή) την
πραγματοποίηση εργασιών καθαρισμού και ταξινόμησης της άφθονης κεραμεικής και των λοιπών
ευρημάτων, συγκόλλησης συνανηκόντων τεμαχίων αγγείων και καθαρισμού και συντήρησης μεταλλικών
αντικειμένων, αλλά και την εποπτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών κινητών ευρημάτων /
αναθημάτων (εικ.4). Το τελευταίο θα γίνεται μετά την συντήρηση με ακριβείς αποτυπώσεις με
σύγχρονες μεθόδους και με την παραγωγή λεπτομερών τρισδιάστατων μοντέλων και ορθοφωτογραφιών
τεκμηρίωσης, που θα καθιστούν τα αποσπασματικά αντικείμενα ευανάγνωστα από τον μη ειδικό. Το
ανοικτό εργαστήριο θα στεγάζεται σε χώρο της απαλλοτριωμένης παραδοσιακής οικίας δυτικά του
θεάτρου και νότια του νεοαποκαλυφθέντος τεμένους του Ασκληπιού.

Εικ.1. Αεροφωτογραφία, κατόψεις της ανασκαφής και τρισδιάστατο μοντέλο της κρήνης
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Εικ.2. Άγαλμα ελαφρά υπερφυσικού μεγέθους, πιθανώς της Ηπιόνης, γυναίκας του Ασκληπιού, τεμάχιο
θερμοφόρας, αναθηματικά δισκάρια για ανάρτηση από δένδρα, τεμάχιο αγγείου με χαραγμένο το
όνομα του Ασκληπιού και τεμάχια πήλινων ειδωλίων από τον ιερό περίβολο.

Εικ.3. Πραγματοποιούμενη ήδη στο χώρο της ανασκαφής συντήρηση (2021)
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Εικ.4. Τρισδιάστατη φωτογραμμετρική αποτύπωση συντηρημένων ευρημάτων της ανασκαφής (2021)
Οι απαραίτητες ανωτέρω εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια 2ετούς
προγράμματος (2022-2023). Η διαμόρφωση εργαστηρίου συντήρησης στον αρχαιολογικό χώρο της
αρχαίας πόλης της Επιδαύρου θα συμβάλει γενικότερα στην ανάδειξη και προβολή των ιδιαίτερα
σημαντικών αυτών αρχαιολογικών ευρημάτων. Κατά την ανασκαφική μάλιστα περίοδο, θα μπορούσαν
να διαμορφωθούν κατάλληλες συνθήκες, ώστε να παρουσιάζονται ήδη χαρακτηριστικές εργασίες
συντήρησης στους επισκέπτες του χώρου.
Προϋπολογισμός του έργου:
Διαμόρφωση εργαστηρίου συντήρησης: ................……………………………………………...….....…… 3.500 €
Εξοπλισμός και υλικά συντήρησης: …………………………………………………………………………………… 2.500 €
Αμοιβές προσωπικού συντήρησης: …….………....……......……………………………………......……..……. 28.000 €
---------------Σύνολο: 34.000 €
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Επισυναπτόμενο 6ο: Οικονομικός Απολογισμός
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Εσοδα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΌ 01/09/2008 ΕΩΣ 28/02/2022
ΧΡ 2008-21
ΧΡΗΣΗ 2022
28/2/2022 Έξοδα

ΧΡ 2008-21

ΧΡΗΣΗ 2022

28/2/2022

0,00

139,02

0,00

22.155,34

107.899,63

1.589,45

109.489,08

96.272,20

1.200,00

Τακτικές Εισφορές Μελών

519.181,64 €

1.700,00 €

520.881,64 € Έξοδα Ίδρυσης

139,02

Εισφορές Τακτικών Μελών

519.181,64 €

1.700,00 €

520.881,64 € Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης

139,02

Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ

62.566,93 €

10,00 €

Δωρεές Μελών-Φίλων

62.566,93 €

62.576,93 € Πάγια
62.566,93 € Η/Υ και Εξοπλισμός

Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα

10,00 €

ΤΣΟΥΝΤΑ ΛΑΜΠΙΡΗ ΜΑΡΙΑ

10,00 €

10,00 € Έξοδα μίσθωσης ακινήτων

15.720,00 €

2.270.096,31 € Μίσθωση ακινήτων (έδρα )

Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες

2.254.376,31 €

Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ

551.716,31 €

551.716,31 € Ενοίκια

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ

102.150,00 €

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

ΚΟΣΜΟΤΕ

126.600,00 €

126.600,00 € 'Εξοδα λειτουργίας

ELPEN A.E ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

121.500,00 €

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ

5.000,00 €

22.155,34

139,02

20.643,90

20.643,90

1.511,44

1.511,44

97.472,20

11.627,43

389,45

12.016,88

312.445,20

2.602,92

315.048,12

126.500,00 € Εξοδα λειτουργίας

62.000,00 €

62.000,00 € Δ.Ε.Η

21.917,00

233,00

22.150,00

102.000,00 €

102.000,00 € Ο.Τ.Ε

32.788,52

291,00

33.079,52

6.476,23

84,66

6.560,89

649,00

10,00

659,00

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ

94.800,00 €

94.800,00 € COSMOTE

ΤΕΜΕS-COSTA NAVARINO Α.Ε.

70.000,00 €

70.000,00 € Ε.Υ.Δ.Α.Π

FOURLIS A.E

60.000,00 €
48.480,00 €

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

46.522,91
17.661,39

176,08

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

46.698,99
17.661,39

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.

15.000,00 €

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

30.722,33

142,44

30.864,77

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

43.350,00 €

43.350,00 € Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες

31.329,74

174,84

31.504,58

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

61.940,00 €

61.940,00 € Ταχυδρομικά -Μεταφορικά

28.661,49

387,61

29.049,10

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

60.800,00 €

60.800,00 € Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές

5.352,25

ΒΙΚΟΣ Α.Ε

45.000,00 €

45.000,00 € Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή

6.591,05

ZARA Α.Ε.

45.000,00 €

45.000,00 € Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη

71.488,34

ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

49.000,00 €

49.000,00 € Συνδρομές σε συλλόγους

12.284,95

ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ.ΛΑΤΣΗ

50.000,00 €

ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

33.400,00 €

33.400,00 € Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων

999.967,56

20.430,87

1.020.398,43

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

40.000,00 €

40.000,00 € Κόστος μισθοδοσίας

732.603,75

12.878,80

745.482,55

INTERAMERICAN Α.Ε.

27.000,00 €

27.000,00 € Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)

267.363,81

7.552,07

274.915,88

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 €

49.600,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων

101.180,00

ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΒΑΛ Α.Ε.

37.800,00 €

37.800,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε Κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων

101.180,00

Σ.Ε.Β.

30.000,00 €

30.000,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές

1.246.507,27

ΣΑΝΗ Α.Ε.

18.000,00 €

18.000,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές

769.723,84

769.723,84

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK

26.200,00 €

26.200,00 € Εθνική Τράπεζα,Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού

43.400,00

43.400,00

ΣΕΤΕ

15.000,00 €

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

11.160,00

11.160,00

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε.

26.600,00 €

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

9.654,89

9.654,89

ADVANCED KOSMESIS IKE

15.000,00 €

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

12.400,00

12.400,00

ΟΜΙΛΟΣ QUEST

25.000,00 €

25.000,00 € Εθνική Τράπεζα,χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας

24.800,00

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.

14.000,00 €

14.000,00 € Κεντρική Οδός,Δράσεις στη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας

16.508,44

ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

18.600,00 €

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

60.000,00

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ A.E.

21.000,00 €

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

21.017,99

ΓΣΕΒΕΕ

10.000,00 €

720,00 €

5.352,25
6.591,05
1.103,29

72.591,63
12.284,95

60.000,00 €

0,00

56.603,96

56.603,96

0,00

101.180,00
101.180,00

47.706,39

1.294.213,66

24.800,00
16.508,44
12.228,48

72.228,48
21.017,99

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

63.240,00

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

12.400,00

9.920,00

22.320,00

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

30.576,00

5.880,00

36.456,00

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

36.020,02

36.020,02

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

50.344,00

50.344,00

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

28.000,00

28.000,00

5.580,00

5.580,00

Μεταβιβαστικές εισροές

1.678.536,58 €

Μεταβιβαστικές εισροές

936.870,59 €

207.600,00 €

1.886.136,58 € Ελβάλ Χαλκόρ Α.Ε.μελέτη για Τα Έργα Φωτοδότες Β.Εύβοιας
936.870,59 € Ιντεραμέρικαν Α.Ε.,μελέτη για το Πολιτισμό Β.Εύβοιας

ΕθνικήΤράπεζα,χορηγία για τη κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας

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

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

81.665,99 €

81.665,99 €

Unisystems A.E. για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας

12.400,00 €

Ίδρυνα Ι.Λάτσης,για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας

60.000,00 €

Νέα Οδός,Έξοδα Εταιρικών Μελών,Μελέτη Φύση&Πολιτισμός

37.200,00 €

37.200,00 €

Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,Κάλυψη εξόδων Γεν.Συνέλευσης

40.000,00 €

40.000,00 €

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

14.000,00 €

14.000,00 €

Αιγέας ΑΜΚΕ,Μελέτη Marketing Τριλογίας Αττικής

10.000,00 €

10.000,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

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

50.000,00 € Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος

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

43.400,00 €

43.400,00 € Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος

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

18.600,00 €

18.600,00 € Εξοδα προβολής & διαφήμισης

6.200,00 €

4.960,00

4.960,00

30.242,09

9.757,91

40.000,00

90.738,22

0,00

90.738,22

33.851,04

611,78

34.462,82

75.000,00 €

50.000,00 €

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

14.000,00

12.400,00 €
15.000,00 €

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

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

12.400,00

18.600,00 €

0,00

24.800,00 € Διαδραστικές εφαρμογές

0,00

124.000,00 €

124.000,00 € Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

370,00

370,00

Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,μελέτες αγροδιατροφής Β.Εύβοιας

36.000,00 €

36.000,00 € Προβολή Διαζώματος

241,78

241,78

ΟΤΕ, Έξοδα μετακινήσεων ,ημερίδων για Βόρεια Εύβοια

40.000,00 €

0,00

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 €

40.000,00 € ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

476.872,48

50.000,00 € Γενικές Συνελεύσεις εως και 2021

476.872,48

0,00

Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις

347.199,39

Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις

Τόκοι καταθέσεων
Επιστροφές διαθεσίμων

6.278,11 €

0,00 €

25.903,38 €

0,00 €

4.546.842,95 €

225.030,00 €

Χρηματικά Διαθέσιμα

Υπόλοιπο

Ταμείο στο Διάζωμα
Λογαριασμοί Καταθέσεων
Τράπεζα
ΑLPHA BANK

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

0,00 €
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ

129.369,81 €

200.833,31

200.833,31

29.418,53

29.418,53

79.145,44

3.Μεταφράσεις κειμένων

6.520,00

803,52
500,01

500,01

11.000,00

1.400,00

12.400,00

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

18.842,11
1.440,00

0,00

430,25 €

0,00

129.369,81 € Λοιπές Εκδηλώσεις
49.244,20 € Εκδηλώσεις
69.233,34 € Όγδοη συνάντηση του Διαζώματος με τα Eταιρικά του Μέλη

PAY PAL

285,85 €

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

981,54

602.409,91 €

69.233,34 €
16.461,53 €

18.842,11
1.440,00
981,54
0,00

49.244,20 €

337.815,18 €

7.323,52

430,25 €

Εθνική Τράπεζα
Τράπεζα Πειραιώς

79.145,44

4.771.872,95 €

Eurobank Ergasias
Τράπεζα Αττικής

350.884,46

2.Εκδόσεις Διαζώματος

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

3.685,07

1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών

0,00 € 4.Ψηφιακές εφαρμογές Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης
Διάφορα έσοδα

476.872,48

ΙΕ΄Γεν.Συνέλευση

0,00
0,00
171.282,81

0,00

171.282,81

171.282,81
0,00

16.461,53 € Έβδομη συνάντηση Άνω Διαζώματος
337.815,18 € Διάφορα Έξοδα

0,00
7.862,90

285,85 € Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα
602.840,16 € Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών
511.142,17 € Σύνολο Εξόδων

171.282,81

4.035.700,78

101,57

7.964,47

101,57

101,57

133.332,01

0,00
4.169.032,79

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΓΙΑ ΤH ΔΡΑΣΗ Υ.Ε.Α.Θ ΤΗΝ 28/2/2022
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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 €
8.450,00 €
3.070,00 €
200,00 €
885,00 €
30.425,56 €
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 €
54.097,10 €
1.340,00 €
49.600,00 €
188,00 €
100,00 €
125,00 €
1.000,00 €
150,00 €
100,00 €
50,00 €
5.996,43 €
839,00 €

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

21.156,97
19.495,91

2.470,32
6.416,00
2.460,00

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
53.977,40
1.109,00
15.148,68

5.497,04
760,00

952.795,54 €
853.908,27
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ

ALPHA BANK
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
EUROBANK
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

11.562,82
17.551,94
24.308,65
883,79
44.580,07

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΡΑΣΗ ΥΕΑΘ

98.887,27

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
2.034,00
610,00
200,00
885,00
3.687,63
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
119,70
231,00
34.451,32
188,00
100,00
125,00
1.000,00
150,00
100,00
50,00
499,39
79,00
0,00
0,00
98.887,27
ΣΥΝΟΛΑ
11.562,82
17.551,94
24.308,65
883,79
44.580,07
0,00

0,00

98.887,27

