ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
«ΔΙΑΖΩΜΑ»

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014

Σήμερα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30, γραφείο του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», έγινε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Παρόντες ήσαν:
Σταύρος Μπένος, πρόεδρος,
Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος,
Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας,
Γιώργος Κουρουπός, ταμίας,
Χρήστος Λάζος, μέλος,
Κωνσταντίνος Μπολέτης, μέλος,
Τέτη Χατζηνικολάου, μέλος.
Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν τα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, κ.κ. Κλεοπάτρα Δίγκα, Βασίλειος Χανδακάς και Γιώργος Γιαμαρέλος, η
πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής, κα Μαίρη Μπελογιάννη, καθώς και τα μέλη της
Ελεγκτικής Επιτροπής, κ.κ. Γιώργος Σκεπαθιανός και Βασίλης Μαυριδόγλου.

1.

Παρουσίαση του Χορηγικού Φακέλου του αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης από
τους αρχιτέκτονες – μηχανικούς, κ.κ. Ιουλία Στάμου και Λεωνίδα Λεοντάρη.

Ο πρόεδρος του συμβουλίου, κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι, σε συνέχεια της
απόφασης υπ’ αρ. 3 που ελήφθη στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου στις 25
Νοεμβρίου 2014, ανατέθηκε η εκπόνηση του χορηγικού φακέλου του αρχαίου θεάτρου της
Κασσώπης στους αρχιτέκτονες - μηχανικούς, κ.κ. Λεοντάρη Λεωνίδα και Στάμου Ιουλία και ότι
οι μελετητές ολοκλήρωσαν την εκπόνησή του.
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Λεοντάρη Λεωνίδα και Στάμου Ιουλία, οι
οποίοι παρουσίασαν το χορηγικό φάκελο του αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης (Επισ. 1). Οι
μελετητές, αφού περιέγραψαν εν συντομία το μνημείο και την ιστορία των επεμβάσεων σε
αυτό, παρουσίασαν την παθολογία και την υφιστάμενη κατάστασή του. Τέλος περιέγραψαν
τις μελέτες που πρέπει να εκπονηθούν για την ανάδειξή του.
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Πιο συγκεκριμένα απαιτούνται:
•

Αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης και συνολικής ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου
της Κασσώπης (κόστος ανάθεσής της: 55.000,00 €).

•

Γεωτεχνική μελέτη και μελέτη ανάσχεσης της επικινδυνότητας κατάπτωσης τμημάτων
του βράχου όπισθεν του θεάτρου Κασσώπης (κόστος ανάθεσής της: 10.000,00 €).

•

Μελέτη δομικής αποκατάστασης των αναλημματικών τοίχων του θεάτρου Κασσώπης
(κόστος ανάθεσής της: 7.000,00 €).

•

Μελέτη ανάλυσης λίθων και πρότασης συμβατών κονιαμάτων συγκολλήσεων και
σφραγίσεων (κόστος ανάθεσής της: 3.000,00 €).

Οι μελετητές ενημέρωσαν τα μέλη του συμβουλίου ότι το συνολικό κόστος ανάθεσης των
παραπάνω μελετών προϋπολογίζεται στις 75.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
Τα μέλη του συμβουλίου αρχικά συνεχάρησαν τους μελετητές για την ποιότητα της δουλειάς
τους. Ακολούθησε εκτενής συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας τα μέλη αποφάσισαν
ομόφωνα την ανάθεση των παραπάνω μελετών, συνολικού προϋπολογισμού 75.000,00 €,
στους αρχιτέκτονες – μηχανικούς, κ.κ. Λεοντάρη Λεωνίδα, Στάμου Ιουλία και την ομάδα τους.
Τέλος, ο κος Μπένος, απαντώντας σε ερώτημα του κου Πέτρου Θέμελη σχετικά με τον τρόπο
υλοποίησης των παραπάνω μελετών, ανέφερε ότι η υλοποίησή τους θα ενταχθεί στο
Πρόγραμμα Πολιτιστικής Διαδρομής των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου, το οποίο θα
χρηματοδοτηθεί από το Ε.Σ.Π.Α. της περιόδου 2014-2020.

2. Ενημέρωση από το γενικό γραμματέα, κο Βασίλη Λαμπρινουδάκη για τη
σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και της
Εταιρείας “INTERAMERICAN” για τη χορηγία, ύψους 40.000 ευρώ που θα
διαθέσει
η
τελευταία
για
το
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ».

Ο κος Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας του συμβουλίου και πρόεδρος της
Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Επιδαύρου ενημέρωσε τα μέλη ότι στο πλαίσιο της
χορηγίας, ύψους 40.000 ευρώ που θα διαθέσει η Εταιρεία “INTERAMERICAN” για το
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ», χρειάζεται να υπογραφεί ένα ιδιωτικό
συμφωνητικό μεταξύ του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» και της Εταιρείας.
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Ο κος Λαμπρινουδάκης, αφού έθεσε υπ’ όψιν των μελών το συμφωνητικό - σύμβαση (Επισ. 2),
ενημέρωσε εν συνεχεία τα μέλη ότι ο ίδιος συμφωνεί με τους επιμέρους όρους του, αλλά και με
τα αντισταθμιστικά οφέλη που θα προκύψουν από την παραπάνω συνεργασία.
Τα μέλη του συμβουλίου, αφού μελέτησαν διεξοδικά τους όρους της σύμβασης, συμφώνησαν
ομόφωνα με το περιεχόμενό της και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο, κο Σταύρο Μπένο να την
υπογράψει.
Επιπλέον, ο κος Λαμπρινουδάκης ενημέρωσε τα μέλη του συμβουλίου ότι συναντήθηκε με τα
μέλη της ειδικής επιτροπής που έχει συσταθεί από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών, η οποία επίσης θα συμβάλλει στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάδειξης του
ευρύτερου χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου.
«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συνέχισε ο γραμματέας του συμβουλίου, προτάθηκαν τα
εξής από τα μέλη της επιτροπής:
1. Συνδιοργάνωση από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και την Ιατρική Σχολή ειδικής ημερίδας,
2. Προβολή της Ιατρικής Σχολής και της συμβολής της στο πρόγραμμα στα Ασκληπιεία
που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα,
3. Διαγωνισμός «Ασκληπιάδων», ειδικών δηλαδή αγώνων ιατρικής.
Σε επόμενη συνεδρίαση του συμβουλίου θα παρουσιαστούν οι παραπάνω προτάσεις με
περισσότερες λεπτομέρειες».
Τα μέλη του συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την εξέλιξη αυτή και
συμφώνησαν ομόφωνα με τις προτάσεις των μελών της επιτροπής της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόταση της Εταιρείας Ελεύθερου
Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) σχετικά με τα «Ανοιχτά
Δεδομένα».

Οι κ.κ. Πρόδρομος Τσιαβός και Θοδωρής Καρούνος, μέλη της Μη – Κερδοσκοπικής Εταιρείας
Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) παρουσίασαν την πρότασή
τους για τα «Ανοιχτά Δεδομένα», η οποία αφορά στη συνεργασία «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» και
ΕΛ/ΛΑΚ, προκειμένου ό,τι παράγεται σε ψηφιακή μορφή από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» να
επαναχρησιμοποιείται ως ανοιχτό δεδομένο και να αναρτάται στις εφαρμογές ανοιχτού
λογισμικού, όπως WIKIPEDIA, Open Street Map, Open Glam και Internet Archives.
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Οι κ.κ. Τσιαβός και Καρούνος πρότειναν ότι η συνεργασία αυτή μπορεί να ξεκινήσει πιλοτικά
με τα επιστημονικά δελτία που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», τα
οποία μάλιστα θα μπορούσαν να μεταφρασθούν και στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα.
«Η συνεργασία αυτή, συνέχισαν, θα αποδώσει πολλαπλά για το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, καθώς θα
προβληθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα η δουλειά του, δεδομένου ότι οι παραπάνω πλατφόρμες
χρησιμοποιούνται από χρήστες σε όλον τον κόσμο». Ο κος Τσιαβός συμπλήρωσε μάλιστα ότι,
όπως και στην αρχαιότητα το θέατρο αποτελούσε έναν ανοιχτό δημόσιο χώρο, θα ήταν καλό
να συμβάλει προς την ίδια κατεύθυνση το «ΔΙΑΖΩΜΑ», ώστε το αρχαίο θέατρο στη σύγχρονη
εποχή να καταστεί και πάλι ένας ανοιχτός - δημόσιος χώρος, ένας χώρος πολιτισμού.
Εν συνεχεία οι κ.κ. Τσιαβός και Καρούνος, προκειμένου να ενημερωθούν πληρέστερα τα μέλη
του συμβουλίου του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», παρουσίασαν σύντομα τη Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα και τη δράση της:
«H μη-κερδοσκοπική Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008,

σήμερα αποτελείται από 29

Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο
να συμβάλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών
Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων
και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα
και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης
και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που
συμμετέχουν στην ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά
Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της η ΕΕΛ/ΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και
ενεργή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών
Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής».
Εν συνεχεία ο κος Μπένος κάλεσε τους κ.κ. Τσιαβό και Καρούνο να περιγράψουν τα βήματα
που θα περιλαμβάνει η προτεινόμενη συνεργασία.
Ακολούθως, εκείνοι ανέφεραν τα εξής:
«Αρχικά θα ήταν καλό να σταλεί μια ανοιχτή – ενημερωτική επιστολή προς όλα τα μέλη του
«ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» και της ΕΕΛ/ΛΑΚ, η οποία θα περιγράφει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ
των δύο φορέων και θα καλεί όσους επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτή τη δράση. Εν
συνεχεία, και αφού υπογραφεί ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, θα συσταθεί
μια κοινή εθελοντική ομάδα, η οποία θα αποτελείται από τα μέλη και των δύο φορέων που
έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον. Αμέσως μετά, η ομάδα αυτή θα κληθεί να συγκεντρώσει
το επιστημονικό υλικό και να το διαμορφώσει κατάλληλα, ώστε να μπορεί να γίνει λήμμα στη
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WIKIPEDIA και άλλες πλατφόρμες. Σε επόμενο βήμα θα πρέπει να γίνει και η μετάφραση του
περιεχόμενου του στην αγγλική και γαλλική γλώσσα».
Στο σημείο αυτό ο κος Βασίλης Λαμπρινουδάκης επισήμανε ότι θα πρέπει οι κ.κ Πέτρος
Θέμελης, Κωνσταντίνος Μπολέτης, Χρήστος Λάζος και ο ίδιος να επεξεργασθούν τα
επιστημονικά δελτία που υπάρχουν ήδη στην ιστοσελίδα του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», να τα
επικαιροποιήσουν και εν συνεχεία να τα απλοποιήσουν. Ο κος Λάζος πρότεινε μάλιστα τα
κείμενα που θα δημιουργηθούν να έχουν μια εδιάμεση μορφή μεταξύ επιστημονικού δελτίου –
παρουσίασης.
Ο κος Μπολέτης ανέφερε ότι υπάρχει και αρκετό υλικό για τα αρχαία θέατρα στο διαδίκτυο,
το οποίο θα μπορούσε, επίσης, να αξιοποιηθεί και να αναρτηθεί στις πλατφόρμες ανοιχτού
λογισμικού.
Μετά από εκτενή συζήτηση και πρόταση του προέδρου τα μέλη του συμβουλίου αποφάσισαν
ομόφωνα τα εξής:
1. Έναρξη της συνεργασίας μεταξύ «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» και ΕΕΛ/ΛΑΚ.
2. Ορισμό πενταμελούς επιτροπής του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», η οποία θα αποτελείται από
τους κ.κ. Πέτρο Θέμελη, Βασίλη Λαμπρινουδάκη, Κωνσταντίνο Μπολέτη, Χρήστο Λάζο
και Μαίρη Μπελογιάννη, η οποία θα επεξεργασθεί και θα διαμορφώσει κατάλληλα τα
επιστημονικά δελτία.
3. Περαιτέρω επεξεργασία της αρχικής πρότασης από τα μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ και την
επιτροπή του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» και παρουσίασή της σε επόμενο συμβούλιο.

4. Αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συνολικού κόστους 2.200 ευρώ, ο οποίος θα
χρησιμοποιηθεί για:
α. την παραγωγή διαδραστικών εφαρμογών,
β. τη γραμματειακή υποστήριξη του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του συμβουλίου ότι απαιτείται η αγορά
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συνολικού κόστους 2.200 ευρώ, ο οποίος θα αξιοποιηθεί για τη
γραμματειακή υποστήριξη του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», αλλά και για την παραγωγή διαδραστικών
εφαρμογών.
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Το ποσό των 2.200 ευρώ θα κατανεμηθεί ως εξής:
Α. Εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για τη γραμματειακή υποστήριξη του
«ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ»:
Προμήθεια από ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ενός Η/Υ Turbo-X Sphere E700, κόστους: 550,00 €. Στην
τιμή αυτή περιλαμβάνονται αναλυτικά τα εξής:
- Κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή.
- Οθόνη υψηλής ανάλυσης
- Πλήρες σετ πληκτρολογίου/ποντικιού
- Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7
- Εφαρμογή γραφείου Microsoft Office 2010 Professional
Β. Εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία και υλοποίηση διαδραστικών
εφαρμογών:
Προμήθεια από e-Shop A.E. ενός Η/Υ OEM Intel Core i7-5820K, κόστους: 1.650,00 €.
Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται αναλυτικά τα εξής:
- Κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή
- 2 οθόνες υψηλής ανάλυσης
- Πλήρες σετ πληκτρολογίου/ποντικιού (ειδικής χρήσης)
- Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7 Ultimate
- Εφαρμογή γραφείου Microsoft Office 2010 Professional
- Προγράμματα δημιουργίας 3D video
- Προγράμματα επεξεργασίας video
- Προγράμματα επεξεργασίας ήχου.

Τα μέλη του συμβουλίου συμφώνησαν ομόφωνα και ενέκριναν τη διάθεση του ποσού των
2.200 ευρώ για την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
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5. Ενημέρωση από τον πρόεδρο, κο Σταύρο Μπένο για την πρόσληψη στο
σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» του κου Φρέγκογλου Ευδόκιμου για διάστημα 6 μηνών
μέσω του προγράμματος “VODAFONE: WORLD OF DIFFERENCE” και
πρόταση μετατροπή της σύμβασης του κου Σπύρου Κατσαντώνη σε σύμβαση
μισθωτής εργασίας αορίστου χρόνου.

Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του συμβουλίου ότι εγκρίθηκε τελικά η πρόσληψη στο
σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» του κου Ευδόκιμου Φρέγκογλου για διάστημα έξι μηνών μέσω του
προγράμματος “VODAFONE: WORLD OF DIFFERENCE” . Ο κος Μπένος ανέφερε, επίσης,
ότι η αμοιβή του κου Φρέγκογλου θα καλύπτεται από την Εταιρεία VODAFONE Α.Ε., όπως
προβλέπει το παραπάνω πρόγραμμα. Η συνεργασία αυτή θα επικυρωθεί από μια σύμβαση
που θα υπογραφεί μεταξύ «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» και VODAFONE Α.Ε., η οποία και επισυνάπτεται
στο τέλος (Επισ. 3).

Ο κος Μπένος θύμισε στα μέλη του συμβουλίου ότι ο κος Φρέγκογλου θα ασχοληθεί με τη
δημιουργία τρισδιάστατων απεικονίσεων για τα αρχαία θέατρα, ψηφιακών ξεναγήσεων μέσω
«έξυπνων»

κινητών

τηλεφώνων,

«ψηφιακού

αποθέματος»

για

τα

αρχαία

θέατρα

(φωτογραφίες – video, βάσεις δεδομένων με πληροφορίες που αφορούν τα αρχαία θέατρα)
και τέλος ψηφιακών εφαρμογών στο πλαίσιο της συνεργασίας του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» με τα
Εταιρικά Μέλη.

Τα μέλη του συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την πρόσληψη στο «ΔΙΑΖΩΜΑ»
του κου Ευδόκιμου Φρέγκογλου στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ»
και της Εταιρείας VODAFONE Α.Ε.

Εν συνεχεία ο κος Μπένος εισηγήθηκε τη μετατροπή της σύμβασης του κου Σπύρου
Κατσαντώνη από παροχής υπηρεσιών ελεύθερου επαγγελματία σε σύμβαση μισθωτής
εργασίας αορίστου χρόνου με ύψος μηνιαίων αποδοχών τα 700 ευρώ καθαρά (ήτοι 828 ευρώ
μικτά Και ετήσιο κόστος για το σωματείο 14.800 ευρώ). Ο κος Μπένος πρότεινε να ισχύσει η
μετατροπή αυτή από 01 Ιανουαρίου 2015.

Τα μέλη του συμβουλίου συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του κου Σταύρου Μπένου
και ενέκριναν τη μετατροπή της σύμβασης του κου Σπύρου Κατσαντώνη από 01 Ιανουαρίου
2015 σε σύμβαση μισθωτής εργασίας αορίστου χρόνου, με ύψος μηνιαίων αποδοχών τα 700
ευρώ καθαρά (ήτοι 828 ευρώ μικτά και ετήσιο κόστος για το σωματείο 14.800 ευρώ).
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6. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας «ΖΑRA», ύψους 5.000 ευρώ, ως ετήσια
συνδρομή Εταιρικού Μέλους για το έτος 2014.

Ο κος Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 5.000 ευρώ, της
Εταιρείας «ZARA» ως ετήσια συνδρομή Εταιρικού Μέλους για το έτος 2014.
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία «ΖΑRA» 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 χορηγίας.

7. Αποδοχή αιτήσεων νέων μελών:

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση των αιτήσεων των
παρακάτω φυσικών προσώπων για την εγγραφή τους στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ως τακτικά και αρωγά
μέλη:
• Ζγουλέτα Γιαννούλα, αρχαιολόγος, ως αρωγό μέλος.
• Κολοβός Θωμάς, υπάλληλος στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, ως τακτικό
μέλος.
• Μανουσάκης Μανούσος, σκηνοθέτης, ως τακτικό μέλος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση του
προέδρου.

8. Οικονομικός απολογισμός.
Ο ταμίας του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κος Γιώργος Κουρουπός προέβη στην παρουσίαση και
ανάλυση των κονδυλίων εσόδων και εξόδων του Οικονομικού και Διαχειριστικού
Απολογισμού, καθώς και των εσόδων – εξόδων από την έναρξη του Διαζώματος, 1-9-08 έως
και 30.11.14 (Επισυναπτόμενο 4ο ).
Εν συνεχεία ο κος Κουρουπός ανέφερε ικανοποιημένος ότι όλα τα Εταιρικά Μέλη κατέβαλαν
την ετήσια συνδρομή τους για το έτος 2014 και ότι στο νέο έτος το σωματείο θα εισέλθει με
ένα απόθεμα ύψους 50.000 ευρώ περίπου παρά τα αυξημένα έξοδα του προηγούμενου έτους.
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Στο σημείο αυτό τα μέλη του συμβουλίου συνεχάρησαν τον πρόεδρο και τον ταμία του
«ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» για τη χρηστή διαχείριση των οικονομικών του σωματείου.

Ο πρόεδρος

Ο γενικός γραμματέας

Σταύρος Μπένος

Βασίλης Λαμπρινουδάκης
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Επισυναπτόμενο 1ο :
Χορηγικός φάκελος ρωμαϊκού θεάτρου Κασσώπης (σε pdf)
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Επισυναπτόμενο 2ο :

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Στην Αθήνα σήμερα ….. Δεκεμβρίου 2014 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
•

η Εταιρεία “INTERAMΕRICAN” που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού ……… , αρ. …. με
Α.Φ.Μ. ……. , Δ.Ο.Υ. …… και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν συμφωνητικό από τον/την
κο/κα …………. ………., εφ’ εξής αποκαλούμενο/η «Η Εταιρεία»,

•

το Σωματείο με την επωνυμία «ΔΙΑΖΩΜΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού
Μπουμπουλίνας, αρ. 30 με Α.Φ.Μ. 998191496, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα
από τον Πρόεδρό του Σταύρο Μπένο, εφ’ εξής αποκαλούμενο «Δεύτερος Συμβαλλόμενος»,
συμφώνησαν και συναποδέχθησαν τα εξής:
Άρθρο 1: Περιγραφή αντικειμένου
«Η Εταιρεία» ιδρύθηκε το 1969 και για 45 χρόνια πρωταγωνιστεί στην Ελληνική αγορά. Το
όνομά της είναι ταυτόσημο με την ιδέα της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας. Αποτελεί την
πρώτη σε μέγεθος ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία και τη δεύτερη επί του συνόλου της
ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς ασφάλισης, στη
Ζωή, στην Υγεία, στους κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων, στις υπηρεσίες Βοήθειας και στον
τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας.

Διαθέτει σήμερα πάνω από 1.000.000 πελάτες, ιδιώτες

και επιχειρήσεις. Προσφέρει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως τα προγράμματα
ασφάλισης υγείας MEDISYSTEM, το σύστημα επένδυσης Capital, τις καινοτόμες καλύψεις
στον χώρο της Βοηθείας κ.λπ. Η Εταιρεία διακρίνεται σταθερά ως κορυφαία σε φήμη
Ασφαλιστική Εταιρεία στην Ελλάδα.
Ο «Δεύτερος Συμβαλλόμενος» είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που έχει ως βασικό του
στόχο τη συμβολή στην προστασία και την ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και
ακρόασης (θεάτρων, ωδείων, σταδίων, αμφιθεάτρων), καθώς και στη διάδοση των αξιών της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και την προβολή της
σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας.
Με το παρόν συμφωνητικό «Η Εταιρεία» αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει με το ποσό των
σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ μέρος των μελετών που θα αναθέσει ο «Δεύτερος
Συμβαλλόμενος» στο πλαίσιο του προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ

ΤΟΥ

ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ

ΧΩΡΟΥ

ΤΟΥ

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» που σχεδιάζεται από όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς

(ΥΠ.ΠΟ.Α.

–

Υ.Π.Ε.Κ.Α.

-

Επιτροπή

Συντήρησης

Μνημείων

Επιδαύρου,

«ΔΙΑΖΩΜΑ», χορηγούς - εταιρείες) κατά την περίοδο αυτή.
Στόχος

του

παραπάνω

προγράμματος

είναι

η

δημιουργία

ενός

ολοκληρωμένου

Αρχαιολογικού – Περιβαλλοντικού Πάρκου στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου, που θα
οργανωθεί και θα προβληθεί ως μία πλήρης και επώνυμη (branded) εμπειρία πολιτιστικού
τουρισμού. Πιο αναλυτικά, στόχος του προγράμματος είναι να αποκατασταθεί η αυθεντική
υπόσταση του μνημειακού συγκροτήματος και η προσφορά στους επισκέπτες μιας μοναδικής
εμπειρίας: να γνωρίσουν και να βιώσουν το τι ήταν και πώς λειτουργούσε το Ασκληπιείο
κατά την Αρχαιότητα, πώς η θρησκευτική λατρεία και τα στοιχεία της φύσης (θέση, κλίμα,
χλωρίδα, πανίδα, νερό, ως βασικός παράγων ίασης) συνδυάστηκαν με την ανακάλυψη της
ιατρικής επιστήμης. Ταυτόχρονα, η δυνατότητα της αποκατάστασης της ενδημικής
βλάστησης θα επιτρέψει την άμεση σύνδεση του αρχαιολογικού χώρου με το φυσικό
περιβάλλον. Θα δημιουργηθεί, λοιπόν, ένας χώρος με αρχαιογνωστικό περιεχόμενο σε
ισορροπία με τη βίωση του φυσικού περιβάλλοντος σε όλες τις κλίμακες, από το επίπεδο της
θέασης του τοπίου ως τη μικρο-κλίμακα των φυτών και των δένδρων. Ένας χώρος, δηλαδή,
με οικολογικό, μορφωτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο, κατάλληλος για εκπαίδευση και για
περίπατο.
Το συνολικό κόστος των μελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράμματος
ανέρχεται στις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250. 000) ευρώ. Οι μελέτες παρατίθενται
ακολούθως:
•

Συγγραφή της αφήγησης του Ασκληπιείου της Επιδαύρου (συνεργασία με

εξειδικευμένο story-teller).
•

Κατάρτιση αρχικού marketing plan με πρόταση για branding, σχεδιασμός λογότυπου

και δημιουργικού του Προγράμματος – αρχικών ενεργειών προβολής (πρώτα γεγονότα και
δημοσιότητα).
•

Μελέτη και τεκμηριωμένη πρόταση των κλάδων επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων, που

θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα – διαμόρφωση Συμφώνου Ποιότητας.
•

Μελέτη διαμόρφωσης και ανάπλασης διαδρομών περιήγησης στο φυσικό περιβάλλον

του Ασκληπιείου Επιδαύρου και του περιβάλλοντος χώρου του.
•

Πλήρης αρχιτεκτονική – στατική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη (μέχρι και του

σταδίου των τευχών δημοπράτησης και της έκδοσης οικοδομικής άδειας) για το κτήριο του
νέου μουσείου και το περίπτερο που χωροθετείται στη νέα είσοδο του αρχαιολογικού χώρου.
•

Σχεδιασμός δράσεων προβολής και δημοσιότητας του έργου.

•

Υπηρεσίες συμβούλου – τεχνικής υποστήριξης.
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Ο «Δεύτερος Συμβαλλόμενος» θα αναθέσει τις απαιτούμενες μελέτες, με χρήματα που θα
συγκεντρωθούν στον «κουμπαρά» (ενιαίο τραπεζικό λογαριασμό) που θα ανοίξει
αποκλειστικά για το πρόγραμμα αυτό.

Άρθρο 2: Αντισταθμίσματα και υποχρεώσεις του δεύτερου συμβαλλόμενου
Ο «Δεύτερος Συμβαλλόμενος» αναλαμβάνει να διαχειρισθεί την χορηγία αυτή με τη μέγιστη
δυνατή διαφάνεια και προβολή της «Εταιρείας» με τους ακόλουθους τρόπους:
Προβολή της χορηγίας

στην ιστοσελίδα του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ www.diazoma.gr σε δύο

ενότητες: ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ και ΥΙΟΘΕΤΕΙΣΤΕ ΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ.
Αναφορά της χορηγίας στο ενημερωτικό υλικό (έντυπο και ψηφιακό) που θα παραχθεί ειδικά
για το παραπάνω πρόγραμμα.
Ειδικότερα, στη Δημοσιότητα με ανακοινώσεις (Δελτία Τύπου) σε Έντυπα και Ψηφιακά
Μέσα, κατά την πρόοδο του έργου ή/και με άλλες αφορμές (σχετικές εκδηλώσεις κ.ά.),
αναφορά της «Εταιρείας» και δικαίωμα έκδοσης συμφωνημένων από τα δύο μέρη ως προς
το περιεχόμενο Δελτίων Τύπου, με ανάλογες αφορμές, από την ίδια την «Εταιρεία», στο
πλαίσιο της Κοινωνικής Υπευθυνότητας που ορίζεται από τις σχετικές πρωτοβουλίες της.
Υποστήριξη – διευκόλυνση διαμεσολαβητικά από το «Δεύτερο Συμβαλλόμενο» της
«Εταιρείας» προκειμένου να οργανωθούν σε διαθέσιμες εγκαταστάσεις του εν λόγω
αρχαιολογικού χώρου συνεδριακές εκδηλώσεις, καθώς και ξεναγήσεις με πρωτοβουλία της
«Εταιρείας» και με δικό της κόστος οργάνωσης.
Δυνατότητα για την «Εταιρεία» να συμπεριλάβει, με δικό της κόστος οργάνωσης, ξενάγηση
στον αρχαιολογικό χώρο εντός ασφαλιστικού πακέτου ή άλλης παροχής προς τους πελάτες
της (π.χ. σε ταξιδιωτική ασφάλεια).

Άρθρο 3: Υποχρεώσεις Εταιρείας
3.1 Ειδικότερα «Η Εταιρεία» αναλαμβάνει να διαθέσει το ποσό των 40.000 ευρώ στον
τραπεζικό

λογαριασμό

–

«κουμπαρά»

του

προγράμματος

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ
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ΤΟΥ

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ

ΤΗΣ

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ»

τον

οποίο

θα

ανοίξει

«Δεύτερος

Συμβαλλόμενος» αποκλειστικά για το πρόγραμμα αυτό.
Το ποσό αυτό θα διαιρεθεί σε δύο ισόποσες δόσεις - η καθεμία θα ανέρχεται στο ύψος των
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ -, οι οποίες θα κατατεθούν εντός του Ιανουαρίου των ετών
2015 και 2016 αντίστοιχα.
3.2 Για την καταβολή του προαναφερόμενου ποσού ο «Δεύτερος Συμβαλλόμενος»
υποχρεούται στην έκδοση του αντίστοιχου νόμιμου παραστατικού. Το ποσό αυτό θα
κατατεθεί

στον παρακάτω λογαριασμό

του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στην

ALPHA

BANK:

104002002016612.
Άρθρο 4
Σε περίπτωση υπαίτιας αθέτησης, υπαναχώρησης ή πλημμελούς εκτέλεσης οποιουδήποτε
όρου του παρόντος συμφωνητικού, το μη υπαίτιο μέρος έχει δικαίωμα να ζητήσει κάθε
θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί.
Συμφωνείται ότι, για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από το παρόν
συμφωνητικό, αρμόδια καθίστανται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Σε πίστωση των συμφωνηθέντων συντάχθηκε το παρόν σε δύο όμοια αντίτυπα, από τα οποία
ένα έλαβε κάθε μέρος και τα οποία υπογράφονται ως εξής:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την «Εταιρεία»

……

Για το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»

Σταύρος Μπένος
Πρόεδρος
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Επισυναπτόμενο 3ο :
Σύμβαση ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ - VODAFONE A.E. για Ευδόκιμο Φρέγκογλου
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Επισυναπτόμενο 4ο :
Οικονομικός και Διαχειριστικός Απολογισμός
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