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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

 

Τρίτη  27 Ιουλίου 2021 

 

 

Σήμερα, Τρίτη 27 Ιουλίου 2021, έγινε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των ειδικών συνθηκών που 

διανύει η χώρα μας εξαιτίας του κορωνοϊού, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 15 του 

Καταστατικού του Σωματείου. 

Συμμετείχαν οι κ.κ.: 

Σταύρος Μπένος, πρόεδρος,  

Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος,  

Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας, 

Κωνσταντίνος Μπολέτης, μέλος, 

Γεωργία Μανωλοπούλου, μέλος, 

Άρτεμις Τσολάκη, μέλος, 

Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος. 

Συμμετείχαν, επίσης, τα αναπληρωματικά μέλη, κ.κ. Νίκος Ορφανός και Δώρα 

Πρασίνου. 

Επίσης, την τηλεδιάσκεψη παρακολούθησαν οι κ.κ. Ζέτα Κουράφα, εκπρόσωπος του 

τουριστικού γραφείου πολιτιστικού τουρισμού “Somewhere We Know”,  Μπέττυ 

Χατζηνικολάου - Νομικός, Tourism Expert, πρώην πρόεδρος ΕΟΤ και τακτικό μέλος 

του Διαζώματος, Ιωάννα Δρέττα - Διευθύνουσα Σύμβουλος της Marketing Greece Α.Ε.  

και Κωνσταντίνος Δικαίος, τακτικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

Τέλος, στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν και οι εργαζόμενοι στο Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», κ.κ. Ευδόκιμος Φρέγκογλου, υπεύθυνος προγραμμάτων, Κατερίνα 

Αβραμοπούλου, οικονομολόγος και υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης, Μαρία 

Κουρασάνη, αρχαιολόγος. 
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1) Παραλαβή της Μελέτης με τίτλο: «Στρατηγικός σχεδιασμός marketing για την 

τουριστική ανάδειξη της Πολιτιστικής Διαδρομής Λαύριο-Αθήνα-Ελευσίνα» που 

εκπόνησε η εταιρεία Marketing Greece στο πλαίσιο του προγράμματος «Τριλογία της 

Αττικής». 

 

Αρχικά, ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι ολοκληρώθηκε η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: 

«Στρατηγικός σχεδιασμός marketing για την τουριστική ανάδειξη της Πολιτιστικής Διαδρομής 

Λαύριο-Αθήνα-Ελευσίνα», σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που είχε υπογραφεί στις 

23/02/2021 και στη συνέχεια τροποποιηθεί στις 26/05/2021, μεταξύ του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» και της εταιρείας Marketing Greece. 

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος ανέφερε ότι το κόστος εκπόνησης της παραπάνω μελέτης ύψους 

εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000€) ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α, προήλθε από χορηγία 

του Ιδρύματος  J.M. Kaplan στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ».  

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Ιωάννα Δρέττα, Διευθύνουσα Σύμβουλο της 

Marketing Greece Α.Ε., η οποία προχώρησε στην παρουσίαση της Μελέτης με τίτλο: 

«Στρατηγικός σχεδιασμός marketing για την τουριστική ανάδειξη της Πολιτιστικής Διαδρομής 

Λαύριο-Αθήνα-Ελευσίνα» που εκπόνησε η εταιρεία Marketing Greece στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Τριλογία της Αττικής». Η κα Δρέττα είπε περίπου τα ακόλουθα: 

 

«Χαίρομαι που είμαι εδώ και σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας στη Marketing Greece. 

Στόχος μας ήταν να σπάσουμε το ζητούμενο σε επιμέρους κομμάτια, ώστε να διευκολύνουμε το 

“ΔΙΑΖΩΜΑ” να τα χειριστεί. Θα είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσουμε τόσο σήμερα, όσο και 

όποια άλλη στιγμή.  

 

Η μελέτη διακρίνεται στις εξής ενότητες: α) ανάλυση διεθνών ταξιδιωτικών τάσεων και case 

studies, β) επισκόπηση της Αττικής ως ταξιδιωτικού προορισμού, γ) χαρτογράφηση 

υφιστάμενης τουριστικής εμπειρίας Λαυρίου και Ελευσίνας, δ) καταγραφή τουριστικών 

προτάσεων και ευκαιριών για το πρόγραμμα και ε) στρατηγικές κατευθύνσεις για την τουριστική 

προβολή της διαδρομής.  

 

Ως προς τη μεθοδολογική προσέγγιση είχαμε συμμετοχή σε online community DMOs με καλές 

πρακτικές σε επίπεδο προώθησης προορισμών, αξιοποιήσαμε μελέτες και στοιχεία από τον 

ΙΝΣΕΤΕ, προχωρήσαμε σε επιτόπια έρευνα σε σημεία της διαδρομής, προκειμένου να 

διερευνήσουμε την εμπειρία του επισκέπτη, κάναμε συνεντεύξεις σε φορείς και επαγγελματίες 

τουρισμού και τέλος, μελετήσαμε και αναλύσαμε τα προγράμματα προβολής άλλων 

Πολιτιστικών Διαδρομών.  

 

Για τη διαμόρφωση του θεωρητικού πλαισίου και με γνώμονα την αναγνώριση ευκαιριών 

εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος, ακολούθησε επισκόπηση της Αττικής ως τουριστικού 

προορισμού. Πέρα από τα στοιχεία από τον ΙΝΣΕΤΕ αξιοποιήθηκαν πηγές που είναι δημόσια 

διαθέσιμες, π.χ. από την Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών. Επίσης, συμπεριλήφθηκαν τα στοιχεία 

της πανδημίας, ώστε να αποτυπωθεί η τουριστική εικόνα της Περιφέρειας τα τελευταία δυο 
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χρόνια. Στο Masterplan της Πολιτιστικής Διαδρομής περιλαμβάνεται πλήρης ανάλυση 

τουριστικών στοιχείων.  

 

Επιλέξαμε case studies ανά τον κόσμο που μπορούν να δώσουν έμπνευση στο πρόγραμμα.  

Ακολούθησε η χαρτογράφηση της υφιστάμενης τουριστικής εμπειρίας στους πόλους Λαυρίου 

και Ελευσίνας, από τη σκοπιά του ταξιδιώτη, για να κατανοήσουμε τη δυναμική τους στο άμεσο 

και μεσοπρόθεσμο μέλλον. Στόχος ήταν να αποτυπωθεί μια γενική επισκόπηση εμπειρίας και 

το reason why της επιλογής – γιατί αυτή η επιλογή έναντι μιας άλλης; Τις εμπειρίες αυτές, για 

λόγους ανάλυσης, τις παρουσιάζουμε είτε ανά σημείο, είτε ανά θεματική. 

 

Συμπερασματικά, προκύπτει πως η Ελευσίνα είναι highlight.  Στην Ελευσίνα υπάρχουν πολλές 

διαθέσιμες εμπειρίες, όπως το Φεστιβάλ στα “Αισχύλεια” ή η επίσκεψη στον Αρχαιολογικό 

Χώρο και φυσικά υπάρχουν και πολλές άλλες υπό διαμόρφωση, όπως η διάσχιση της Ιεράς 

Οδού.  Ήθελα να μοιραστώ επίσης πως είμαστε σε επαφή με την εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ” για μια δράση, που κουμπώνει και με την Τριλογία. Δημοφιλές είναι και το 

Λαύριο, και έχει διάσπαρτους πυρήνες ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος, και που ωστόσο απαιτείται 

να γίνει στοχευμένη δουλειά. 

 

Έχουμε συνεπώς, φτιάξει το θεωρητικό πλαίσιο και προχωρήσαμε σε προτάσεις προς 

συζήτηση. Επιλέξαμε να έχουμε προτάσεις δυο ταχυτήτων, μια με γρήγορες νίκες και μια πιο 

μακροπρόθεσμη. Επίσης, επιλέξαμε μια σειρά από έννοιες κλειδιά που θα στηρίξουν το 

αφήγημα της Τριλογίας πιο αποτελεσματικά.  

 

Η μελέτη ολοκληρώνεται με τις στρατηγικές κατευθύνσεις για την τουριστική προβολή της 

“Τριλογίας της Αττικής” στο δυνητικό ταξιδιωτικό κοινό. Μέσω ενός ενδεικτικού πλάνου 

δράσεων τουριστικής προβολής της διαδρομής, στόχος είναι να τεθούν προτεραιότητες και να 

προταθούν τα κατάλληλα εργαλεία επικοινωνίας.  

 

Τέλος, παραθέτουμε στο τέλος της μελέτης  ένα τριετή προϋπολογισμό με βάση τις επιμέρους 

προτάσεις του πλάνου δράσεων τουριστικής προβολής. Σας ευχαριστούμε πολύ» (βλ. τη 

μελέτη: εδώ). 

 

Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος, αφού ευχαρίστησε την κα Δρέττα για την συνοπτική και 

ουσιαστική παρουσίαση, χαρακτήρισε τη μελέτη  σπουδαία τόσο ως προς το βάθος όσο και 

ως προς την ποιότητά της,  και έδωσε το λόγο στην κα Μπέττυ Χατζηνικολάου,  Νομικό, 

Tourism Expert, πρώην πρόεδρο ΕΟΤ και τακτικό μέλος του Διαζώματος, η οποία έχει 

αναλάβει να συντονίσει το σύνολο των μελετών του προγράμματος «Η Τριλογία της 

Αττικής».  

Η κα Χατζηνικολάου είπε τα εξής: 

 

«Πρόκειται για μια μελέτη παραπάνω από ό,τι αναμέναμε και μάλιστα σε δύσκολη περίοδο, 

καθώς λόγω της πανδημίας υπήρχε μεγάλη ασυνέχεια ζήτησης. Τάσεις εμφανίζονταν και 

χάνονταν με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολη η προσέγγιση του marketing. Επιπλέον, το Λαύριο 

και η Ελευσίνα δεν είναι ευρέως γνωστοί προορισμοί και είναι σημαντικό να ενισχυθεί η 

https://www.dropbox.com/sh/rvvkxr7whr1x7h0/AACXNh915TWjaLWX_3RmOvt2a?dl=0
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ταυτότητά τους για να συνδεθούν και να λειτουργήσουν με τη διαδρομή της Τριλογίας. Η μελέτη 

επικεντρώθηκε σε αυτό και προτείνω να παραληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, διότι είναι 

πολύ καλή». 

 

Στη σημείο αυτό, ο πρόεδρος, πρόσθεσε τα εξής: 

«Στο πλαίσιο υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την οικοδόμηση του οραματικού αυτού 

προγράμματος το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, όπως γνωρίζετε,  έχει ήδη αναθέσει και είναι σε εξέλιξη: α) η 

συγκοινωνιακή μελέτη του προγράμματος από την εταιρεία Γ. Νέλλας και Σια Ε.Ε.» , β) το έργο 

για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του  Προγράμματος  “ Τριλογία της Αττικής 

” από την εταιρεία «ΗΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ», γ)  η 

μελέτη για το στρατηγικό σχεδιασμό (masterplan) του προγράμματος από την εταιρεία PLAN 

E.E.), και δ) η μελέτη για την ψηφιακή στρατηγική που θα αποτελέσει  τον οδηγό  για τη χρήση 

των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας  στο πρόγραμμα από τον Χρ. Χιώτη. Μια 

πρόσφατη εξέλιξη είναι επίσης πως γίνονται διαβουλεύσεις με την Περιφέρεια Αττικής για τη 

διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για το branding του προγράμματος». 

 

Τέλος, ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την πρόοδο στην πολιτική διαχείριση του 

προγράμματος:  

 

«Υπάρχει θετικό κλίμα σε επίπεδο πολιτικής διαχείρισης. Έχουμε εξαιρετική επικοινωνία με 

τον Περιφερειάρχη. Επίσης, είχαμε επαφή και με τον κ. Γιάννη Σγουρό και τον έχω ενημερώσει 

για το πρόγραμμα, ώστε να δημιουργηθεί μια οικουμενική κατάσταση στο Περιφερειακό 

Συμβούλιο για την “Τριλογία της Αττικής”.  Επίσης, η Διαχειριστική Αρχή είναι σε 

διαβουλεύσεις σχετικά με το Concept Paper της Περιφέρειας, καθώς περιλαμβάνεται σε αυτό 

η Τριλογία, κάτι που είναι εξαιρετικά σπουδαίο. Είναι πολύ σημαντικό να δοθεί στο αφήγημα 

της κλασικής Αθήνας ο σημερινός χαρακτήρας». 

 

Στο σημείο αυτό ο κ. Πέτρος Θέμελης επεσήμανε πως ο Αρχαιολογικός Χώρος της 

Ελευσίνας έχει παγκόσμια εμβέλεια σε επίπεδο μύθου και φαντασιακού, και είναι σημαντικό 

να ληφθεί μέριμνα στο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση αδυναμιών κατανόησης και 

κατάλληλης σήμανσης.  

 

Αμέσως μετά, η κα Μπέττυ Χατζηνικολάου ενημέρωσε τα μέλη πως  οι μελετητές του 

Masterplan του προγράμματος θα φροντίσουν για την ένταξη προτάσεων για τις αναγκαίες 

αρχαιολογικές και λειτουργικές υποδομές, σε συνεργασία με την αρμόδια Εφορεία 

Αρχαιοτήτων.   

 

Ως προς τα ανωτέρω, ο κ. Κωνσταντίνος Μπολέτης ενημέρωσε τα μέλη πως είναι σε εξέλιξη 

η διευθέτηση για την ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου της Ελευσίνας.   

 

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την αποδοχή της 

μελέτης με τίτλο: «Στρατηγικός σχεδιασμός marketing για την τουριστική ανάδειξη της 

Πολιτιστικής Διαδρομής Λαύριο-Αθήνα-Ελευσίνα» (βλ. τη μελέτη: εδώ). 

 

https://www.dropbox.com/sh/rvvkxr7whr1x7h0/AACXNh915TWjaLWX_3RmOvt2a?dl=0
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Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αρχικά, συνεχάρησαν τη μελετητική ομάδα και την 

επικεφαλής της, κα Ιωάννα Δρέττα για την ποιότητα της δουλειάς τους. 

 

Αμέσως μετά ακολούθησε εκτενής διάλογος, όπου όλα τα μέλη τοποθετήθηκαν θετικά και 

στη συνέχεια αποδεχόμενα την εισήγηση του προέδρου αποφάσισαν ομόφωνα την παραλαβή 

της μελέτης με τίτλο: «Στρατηγικός σχεδιασμός marketing για την τουριστική ανάδειξη της 

Πολιτιστικής Διαδρομής Λαύριο-Αθήνα-Ελευσίνα».  

 

Τέλος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο 

να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τις κατά νόμον εγκρίσεις της μελέτης. 

 

2) Ενημέρωση για όλες τις ενέργειες προετοιμασίας της 14ης Γενικής Συνέλευσης 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» τον Οκτώβριο του 2021. 

 

Αρχικά το λόγο έλαβε η κα Κατερίνα Αβραμοπούλου, οικονομολόγος του Διαζώματος και 

υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης, η οποία ενημέρωσε τα μέλη για τη συμμετοχή των 

τακτικών και εταιρικών μελών του σωματείου, λέγοντας τα εξής: 

 

«Εστάλη στα μέλη η πρώτη και ενημερωτική επιστολή του προέδρου στις 29 Ιουνίου. Τις πρώτες 

ημέρες λάβαμε 130 θετικές απαντήσεις μελών για φυσική παρουσία στις εργασίες της Γενικής 

Συνέλευσης. Αμέσως μετά προχωρήσαμε με τη Μαρία Κουρασάνη σε τηλεφωνική επικοινωνία 

με τα 200 τακτικά και εταιρικά μέλη που δεν είχαν απαντήσει ή – όπως μας ενημέρωνε η 

πλατφόρμα αποστολής – δεν είχαν ανοίξει το e-mail. Ως αποτέλεσμα σήμερα γνωρίζουμε πως 

245 τακτικά μέλη επιβεβαίωσαν πως θα συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στις εργασίες της 

Συνέλευσης, καθώς επίσης και 24 αρωγά μέλη, 3 επίτιμα, και 18 Εταιρικά Μέλη. Συνεπώς, 290 

μέλη του Διαζώματος επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους με φυσική παρουσία και 25 ακόμη, 

ζήτησαν να μας ενημερώσουν το Σεπτέμβρη, ώστε να έχουν πιο σαφή εικόνα της πανδημίας». 

 

Αμέσως μετά, η κα Μαρία Κουρασάνη, αρχαιολόγος του Διαζώματος συνέχισε την 

ενημέρωση των μελών, λέγοντας τα εξής: 

 

«Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” έλαβε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας επιστολή με ημερομηνία 

20-7-2021 για την  “Προσωρινή παραχώρηση του θεάτρου της Αρχαίας Μεσσήνης” για την 

πραγματοποίηση της μουσικής συναυλίας – και την πρόβα -  με παρουσίαση δύο πρωτότυπων 

συμφωνικών έργων του κ. Γιώργου Κουρουπού και του  κ. Στάθη Γυφτάκη, με συμμετοχή  του 

Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας. Η εκδήλωση, αναγράφει, πως  θα γίνει σε συνδιοργάνωση από 

το “ΔΙΑΖΩΜΑ” και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Συνεπώς, η άδεια αφορά το 

Σάββατο 2-10-2021 και τις 30-9-2021 για την πρόβα. Επίσης, αναφέρει η επιστολή πως ο 

αριθμός των θεατών που θα παρακολουθήσει την εκδήλωση θα εξαρτηθεί από τα πρωτόκολλα 

ασφαλείας και τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας που θα ισχύουν την περίοδο πραγματοποίησης 

της εκδήλωσης. Επίσης,  η ΕΦΑ Μεσσηνίας απέστειλε στη ΓΔΑΠΚ επιστολή με θετική εισήγηση 

για την ξενάγηση με ελεύθερη είσοδο 300 περίπου μελών στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας 

Μεσσήνης στις 3 Οκτωβρίου 2021.  

 

Σχετικά με το Λεύκωμα με τίτλο “Η Αρχαία Μεσσήνη πριν και μετά - “ΑΕΝΑΩΣ”», λάβαμε 

από την κα Βάσω Αβραμοπούλου που έχει αναλάβει τον Γραφιστικό Σχεδιασμό και την 

https://www.diazoma.gr/site-assets/%CE%88%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF-%CE%95%CE%A6%CE%91-%CE%9C%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%A3.pdf
https://www.diazoma.gr/site-assets/%CE%88%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF-%CE%95%CE%A6%CE%91-%CE%9C%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%A3.pdf
https://www.diazoma.gr/site-assets/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%91%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%BF.pdf
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Καλλιτεχνική Επιμέλεια του έντυπου, το σχέδιο του αρχείου.  Την επιμέλεια των κειμένων θα 

αναλάβει η κα Κατερίνα Σέρβη. Αυτή τη στιγμή έχουν ολοκληρωθεί και ενσωματωθεί τα 

κείμενα του Καθηγητή. Έχει αξιοποιηθεί το μοναδικό αρχείο του από τις ανασκαφές του 

Αναστάσιου Ορλάνδου ως τις ανασκαφές που είναι σε εξέλιξη σήμερα. Βλέπουμε μέσα από το 

Λεύκωμα την πορεία αποκάλυψης του χώρου. Το κείμενο πρέπει να είναι έτοιμο στις αρχές 

Σεπτεμβρίου, ώστε στη συνέχεια να πάει στο τυπογραφείο.  

 

Τέλος, για την Έκδοση για τα Θέατρα της Πελοποννήσου, έχει σταλεί επιστολή από τον 

Καθηγητή κ. Βασίλη Λαμπρινουδάκη στους συγγραφείς και δόθηκε παράταση ως το τέλος 

Αυγούστου. Είμαστε επίσης, σε επικοινωνία με τον κ. Λάζαρο Κολώνα που έχει αναλάβει να 

επικοινωνεί με τις Ε.Φ.Α. Αχαΐας και Ηλίας και σταδιακά συγκεντρώνεται το υλικό.  

 

Ως προς την έκθεση στο Μέγαρο Χορού  έχει λάβει η ομάδα που θα αναλάβει το στήσιμο, η κα 

Κασσιανή Μπένου και ο κ. Πάνος Μακράκης το υλικό και θα σας ενημερώσει σχετικά ο κ. 

Ευδόκιμος Φρέγκογλου». 

 

Ο κ. Ευδόκιμος Φρέγκογλου, υπεύθυνος προγραμμάτων του Διαζώματος,  αμέσως μετά 

ενημέρωσε τα μέλη για την πορεία σχεδιασμού της έκθεσης που θα φιλοξενήσει το Μέγαρο 

Χορού Καλαμάτας και για τεχνικά θέματα που αφορούν στις ενέργειες προετοιμασίας της 

14ης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» τον Οκτώβριο του 2021.  

 

«Για την προετοιμασία της έκθεσης με τίτλο “ΑΕΝΑΩΣ” που θα βασιστεί στο Λεύκωμα, έχουμε 

τακτική επικοινωνία με την κα Κασσιανή Μπένου και τον κο Παναγιώτη Μακράκη.  Πρόκειται 

για ένα χώρο μεγάλης επιφάνειας περίπου 30 τ.μ., που δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε 

πέρα από φωτογραφικό υλικό και ψηφιακά – διαδραστικά μέσα, όπως οθόνες αφής. Μέχρι το 

Σεπτέμβρη θα έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και θα σας ενημερώσουμε στην επόμενη 

συνεδρίαση αναλυτικά. 

 

Επίσης, σχετικά με τα τεχνικά θέματα της Συνέλευσης, θα είναι μια μίξη ψηφιακής και φυσικής 

παρουσίας, συνεπώς θα υπάρχει και πλατφόρμα, όπως στην προηγούμενή  μας Συνέλευση, ώστε 

να μπορούν τα μέλη να παρακολουθήσουν και να ψηφίσουν διαδικτυακά. Σε αυτό, θα 

προσπαθήσουμε και φέτος να έχουμε την υποστήριξη της Cosmote. Μέσα στον Αύγουστο θα 

επισκεφτώ τους χώρους – το Μέγαρο Χορού και τον Αρχαιολογικό Χώρο της Μεσσήνης – ώστε 

να έχω πιο σαφή εικόνα». 

 

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος, μετέφερε στον Καθηγητή Πέτρο Θέμελη 

το θερμό μήνυμα της κας Κασσιανής Μπένου, υπεύθυνης επικοινωνίας του ΕΜΣΤ και 

τακτικού μέλους του Διαζώματος, η οποία εθελοντικά θα επιμεληθεί την έκθεση με τίτλο 

«ΑΕΝΑΩΣ» στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.  

 

Επίσης, ο πρόεδρος, ενημέρωσε τα μέλη πως είναι σε διαβούλευση με την Ελληνική 

Ραδιοφωνία και Τηλεόραση (Ε.Ρ.Τ.), για την τηλεοπτική κάλυψη της συναυλίας στον 

Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης το Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021.   

 

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την 

παρακάτω σύνθεση για το προεδρείο της 14ης Γενικής Συνέλευσης: 
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«Εισηγούμαι να προταθεί  στο Σώμα της Γενικής Συνέλευσης να εκλέξει ως πρόεδρο της 

Συνέλευσης τον κ. Ξενοφώντα Κάππα, που είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος 

“Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου” – Εταιρικού Μέλους του Σωματείου 

“ΔΙΑΖΩΜΑ”, διότι  επιπλέον είναι και ο κύριος χορηγός  της 14ης Γενικής Συνέλευσης και ως 

γενική  γραμματέα την κα Δήμητρα  Ψαρούλη,  πρόεδρο του Παραρτήματος Καλαμάτας του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η οποία θα έχει και τη γενική εποπτεία για την τήρηση των 

υγειονομικών πρωτοκόλλων στη διάρκεια της Συνέλευσης».  

 

Αμέσως μετά, ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την κατανομή του προϋπολογισμού για 

την κάλυψη των εξόδων της Γενικής Συνέλευσης: 

 

«Η κατανομή θα γίνει ως εξής: α) 40.000 ευρώ θα διαθέσει το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, β) 40.000 ευρώ 

έχει δοθεί ως χορηγία από το Ίδρυμα “Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου” και 

γ) 20.000 ευρώ  θα διατεθεί από τα τακτικά μέλη, σε εφαρμογή του συμμετοχικού μοντέλου που 

εγκαινιάστηκε στη Γενική Συνέλευση του 2019 στη Νάξο». 

 

Τέλος, ο πρόεδρος παρουσίασε στα μέλη τον ακόλουθο προϋπολογισμό  για την κάλυψη των 

εξόδων της 14ης Γενικής Συνέλευσης, που όπως εξήγησε θα οριστικοποιηθεί το Σεπτέμβρη.  

Ο προϋπολογισμός, ύψους 100.000 ευρώ επιμερίζεται ως εξής: 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Λεύκωμα «ΑΕΝΑΩΣ» 
Αμοιβές (δημιουργικό, επιμέλεια, 
εκτύπωση 2.000 αντιτύπων)  

 
 
 
 
 
 
 

20.000 ευρώ 
 

Έκθεση 10.000 ευρώ 
 

Σάκος για τα μέλη με δώρο μάσκα 10.000 ευρώ 

Συναυλία 10.000 ευρώ 

Πούλμαν (4 πούλμαν: 2 
Καλαμάτα, 1 Β. Ελλάδα, 1 Βόλος) 

5.000 ευρώ  

Φιλοξενίες και κεράσματα 20.000 ευρώ 

APG και πλατφόρμα 10.000 ευρώ 

Somewhere we know 5.000 ευρώ (+Φ.Π.Α.) 

Απρόβλεπτα έξοδα 10.000 ευρώ 

Σύνολο 100.000 ευρώ 
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Τα μέλη μετά από συζήτηση εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πορεία σχεδιασμού 

της 14ης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Τέλος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από διεξοδική συζήτηση, συμφώνησαν 

με τις εισηγήσεις του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και ενέκριναν ομόφωνα: 

 

α) την πρόταση το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης να εκλέξει ως πρόεδρο της Συνέλευσης, 

τον κ. Ξενοφώντα Κάππα, Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος “Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν 

Κωνσταντακόπουλου” – Εταιρικού Μέλους του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»  και ως γενική 

γραμματέα την κα Δήμητρα  Ψαρούλη,  πρόεδρο του Παραρτήματος Καλαμάτας του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Επίσης, τα μέλη,  ενέκριναν ομόφωνα κατ’ αρχήν 

 

β) τον προϋπολογισμό της 14ης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ύψους 

100.000 ευρώ. 

 

Συμφώνησαν τέλος, πως ο προϋπολογισμός θα εξεταστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Σεπτεμβρίου του 2021 και θα διαμορφωθεί οριστικά ανάλογα με τις συνθήκες της περιόδου 

εκείνης. 

 

3) Ενημέρωση σχετικά με τη σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού ανάμεσα στο 

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και την εταιρεία πολιτιστικού τουρισμού “Somewhere We 

Know”.  

 

Ο πρόεδρος του Διαζώματος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πως για το 

σχεδιασμό του συμφωνητικού που περιγράφει τη συνεργασία με την εταιρεία πολιτιστικού 

τουρισμού “Somewhere We Know”, η οποία θα αναλάβει τη διοργάνωση της 14ης Γενικής 

Συνέλευσης, το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει φτάσει σε ένα σημείο που επιτρέπει η ρευστότητα της 

εποχής, και πως η τελική διαμόρφωση και υπογραφή του θα γίνει τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. 

Ο κ. Μπένος είπε περίπου τα εξής:  

 

«Οι μεταβλητές είναι πολλές, ωστόσο για το σχεδιασμό της Γενικής Συνέλευσης η εταιρεία 

“Somewhere We Know”, θα πρέπει να προβεί ως το Σεπτέμβρη στα ακόλουθα: 

 

1. Στην κράτηση 200 δωματίων για 350 άτομα σε ξενοδοχεία στην Καλαμάτα. 

2. Στην έρευνα αγοράς για λεωφορεία για τις μεταφορές κατά τη διάρκεια του 3ήμερου 

ταξιδιού για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν με δικό τους μέσο. 

3. Στην έρευνα αγοράς και στην επιλογή  3 γευμάτων. Συγκεκριμένα, στις 02/10 ένα 

coffee break κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, στις 02/10 ένα κέρασμα μετά 

τη βραδινή παράσταση στο Μουσείο της Αρχαίας Μεσσήνης & στις 03/10 ένα 

κέρασμα μετά την ξενάγηση έξω από τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης. 

 

 Η οριστικοποίηση για τα παραπάνω, θα γίνει στην επόμενη συνεδρίασή μας, ωστόσο η κα 

Κουράφα χρειάζεται την εξουσιοδότησή μας για να προχωρήσει». 
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Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Ζέτα Κουράφα, εκπρόσωπο του 

γραφείου πολιτιστικού τουρισμού “Somewhere we know”. Η κ. Κουράφα, είπε περίπου τα 

εξής:  

 

«Έχουμε προχωρήσει στην κράτηση 165 δωματίων μέχρι σήμερα σε ξενοδοχεία στην 

Καλαμάτα. Για τα γεύματα θα επιλέξουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο σύμφωνα με τα δεδομένα 

που θα ισχύουν τον Οκτώβριο. Ωστόσο, έχουμε έρθει σε επικοινωνία τόσο με catering όσο και 

με οινοποιεία τοπικά και παραγωγούς, οι οποίοι αν επιθυμούν θα διαθέσουν ως προσφορά τα 

προϊόντα τους. Θα πρέπει να προχωρήσω σε μια έρευνα αγοράς για τα λεωφορεία/πούλμαν. Τα 

σημερινά δεδομένα επιτρέπουν πληρότητα σε ποσοστό 85%. Θα υπάρξει ανάγκη για πούλμαν 

για τα μέλη που θα έρθουν από τη Βόρεια Ελλάδα και το Βόλο». 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την 

εισήγηση του προέδρου και τον εξουσιοδότησαν να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες 

ενέργειες για την προετοιμασία της 14ης Γενικής Συνέλευσης.  

 

4) Ανάθεση από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην κ. Βασιλική Αβραμοπούλου της 

σύμβασης για την εκπόνηση του έργου: «Γραφιστικός Σχεδιασμός και Καλλιτεχνική 

Επιμέλεια έντυπου Λευκώματος με τίτλο “ΑΕΝΑΩΣ”».   Έγκριση των όρων της σχετικής 

σύμβασης. 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την ανάθεση του έργου: «Γραφιστικός 

Σχεδιασμός και Καλλιτεχνική Επιμέλεια έντυπου Λευκώματος με τίτλο “ΑΕΝΑΩΣ”».Το 

Λεύκωμα θα αποτυπώνει το συναρπαστικό ταξίδι της αποκάλυψης του Αρχαιολογικού 

Χώρου της Αρχαίας Μεσσήνης, μέσα από το σπάνιο φωτογραφικό αρχείο και κείμενα του 

ανασκαφέα της Καθηγητή Πέτρου Θέμελη. 

Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος πρόσθεσε τα εξής: 

«Η κα Βασιλική Αβραμοπούλου ως νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία “Α4 

Design Ε.Ε. Γραφικές Τέχνες” θα αναλάβει, την εκπόνηση του γραφιστικού σχεδιασμού και 

της καλλιτεχνικής επιμέλειας του Λευκώματος  διάστασης 24 x 30 c.m., με αριθμό σελίδων 384 

(24 τυπογραφικά), και την επεξεργασία περίπου 700 εικόνων. Η διάρκεια της σύμβασης θα 

είναι σαράντα ημέρες και το ύψος της αμοιβής, προτείνεται να είναι 5.000 ευρώ, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.». 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου ένα σχέδιο σύμβασης 

που θα υπογράψει το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» με την κα Βασιλική Αβραμοπούλου (Συν.1). 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την 

εισήγηση του προέδρου, κ. Σταύρου Μπένου για την ανάθεση του έργου: «Γραφιστικός 

Σχεδιασμός και Καλλιτεχνική Επιμέλεια έντυπου Λευκώματος με τίτλο “ΑΕΝΑΩΣ”» στην κ. 

Βασιλική Αβραμοπούλου, και ενέκριναν ομόφωνα τους όρους της σχετικής σύμβασης. 

Τέλος, τα μέλη εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
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5) Ανάθεση από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην κα Κατερίνα Σέρβη του έργου: 

«Επιμέλεια Κειμένων του έντυπου Λευκώματος με τίτλο “ΑΕΝΑΩΣ”». Έγκριση των 

όρων της σχετικής σύμβασης. 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την ανάθεση του έργου: «Επιμέλεια 

Κειμένων του έντυπου Λευκώματος με τίτλο “ΑΕΝΑΩΣ”». 

Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος ανέφερε τα εξής: 

«H κα Κατερίνα Σέρβη, ως εξειδικευμένη και έμπειρη κειμενογράφος, θα αναλάβει, να 

επιμεληθεί γλωσσικά τα παραχθέντα κείμενα του Λευκώματος, την αποσαφήνιση του κειμένου 

ως προς το περιεχόμενο ή το νόημα, όπου και αν απαιτείται, τον έλεγχο της συνοχής των 

γλωσσικών στοιχείων κ.α. Προτείνεται η διάρκεια της σύμβασης να είναι 40 ημέρες και η 

αμοιβή της 3.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»  

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου ένα σχέδιο σύμβασης 

που θα υπογράψει το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» με την κα  Κατερίνα Σέρβη (Συν. 2). 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την 

εισήγηση του προέδρου, κ. Σταύρου Μπένου για την ανάθεση του έργου: «Επιμέλεια 

Κειμένων του έντυπου Λευκώματος με τίτλο “ΑΕΝΑΩΣ”» στην κα Κατερίνα Σέρβη, και 

ενέκριναν ομόφωνα τους όρους της σχετικής σύμβασης. 

Τέλος, τα μέλη εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 

6) Συζήτηση και λήψη απόφασης για τους τρόπους διάθεσης του Λευκώματος με 

τίτλο «Η Αρχαία Μεσσήνη πριν και μετά - “ΑΕΝΑΩΣ”». 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος,  ενημέρωσε τα μέλη για τη διάθεση του Λευκώματος “Η 

Αρχαία Μεσσήνη πριν και μετά - “ΑΕΝΑΩΣ”», λέγοντας τα εξής: 

«Το Λεύκωμα “ΑΕΝΑΩΣ”, προτείνω να δοθεί σαν δώρο στο σάκο τους στα 300 μέλη μας που 

θα παραβρεθούν στις εργασίες της Γενικής μας Συνέλευσης. Προτείνω  ακόμη, να δοθούν 500 

αντίτυπα του ως δωρεά από το Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ” στην Εταιρεία Μεσσηνιακών 

Αρχαιολογικών Σπουδών και επίσης, άλλα 500 στο Ίδρυμα “Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν 

Κωνσταντακόπουλου”. Προτείνω τέλος, 200 να παραμείνουν στο “ΔΙΑΖΩΜΑ” για τα μέλη 

που δεν θα παραβρεθούν στη Γενική Συνέλευση.   

 

Θα ήθελα ακόμη να εξετάσουμε τις ακόλουθες δυνατότητες για τη διάθεση του Λευκώματος: 

α) τη διάθεση του Λευκώματος στον εκθεσιακό χώρο του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, μετά 

από συνεννόηση με το Δήμο Καλαμάτας και  

β) τη διάθεση του Λευκώματος στa πωλητήριαa του ΥΠ.ΠΟ.Α. σε όλη τη χώρα.  

 

Για την υλοποίηση των δυο αυτών προτάσεων θα γίνουν διαβουλεύσεις με το Δήμο Καλαμάτας 

και το Υπουργείο Πολιτισμού.  
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Πιστεύω πως θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα πώλησής του - έναντι μιας συμβολικής τιμής, 

της τάξης των 20 ευρώ-, και διάθεσης των εσόδων στην Εταιρεία Μεσσηνιακών 

Αρχαιολογικών Σπουδών». 

 

Ο κ. Θέμελης αμέσως μετά, ευχαρίστησε τον πρόεδρο για την παραπάνω πρόταση, και τη 

διάθεση 500 αντιτύπων του Λευκώματος με τίτλο «Η Αρχαία Μεσσήνη πριν και μετά - 

“ΑΕΝΑΩΣ”» στην Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών, πρότεινε ωστόσο να 

διερευνηθούν η δυνατότητα και οι επιλογές πώλησης του Λευκώματος σύμφωνα με όσα 

ορίζει ο κανονισμός του ΥΠ.ΠΟ.Α.  

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από συζήτηση συμφώνησαν ομόφωνα για τη 

δωρεάν διάθεση του Λευκώματος με τίτλο «Η Αρχαία Μεσσήνη πριν και μετά - “ΑΕΝΑΩΣ”» 

στα μέλη του Διαζώματος στη διάρκεια των εργασιών της 14ης Γενικής Συνέλευσης, καθώς 

και στη διάθεση 500 αντιτύπων του Λευκώματος στην Εταιρεία Μεσσηνιακών 

Αρχαιολογικών Σπουδών, 500 στο Ίδρυμα «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν 

Κωνσταντακόπουλου» και, 200 να παραμείνουν στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για τα μέλη που δεν θα 

παραβρεθούν στη Γενική Συνέλευση, 

 

Επίσης, τα μέλη συμφώνησαν ομόφωνα για τη  διερεύνηση της δυνατότητας πώλησης του 

Λευκώματος με τίτλο “Η Αρχαία Μεσσήνη πριν και μετά - “ΑΕΝΑΩΣ”». Αποφάσισαν τέλος, 

να ληφθεί σχετική απόφαση σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.    

 

 

7) Ανάθεση από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» της Σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων 

Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών στον κ. Βασίλη Τσαχάκη. Έγκριση των 

όρων του σχετικής σύμβασης. 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη για την ανάγκη σύναψης νέου 

συμφωνητικού με την εταιρεία παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών και το 

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», και πως η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά τη συνταξιοδότηση του κ. 

Ανδρέα Ποτηριάδη και την αντικατάστασή του από τον κ. Βασίλη Τσαχάκη. 

 

Αμέσως μετά, ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στην κα Κατερίνα Αβραμοπούλου, οικονομολόγο 

του Διαζώματος, για να ενημερώσει τα μέλη: 

« Μετά τη συνταξιοδότηση του κ. Ποτηριάδη, τη θέση του λαμβάνει ο κ. Βασίλης Τσαχάκης, 

που ήταν όλα αυτά τα χρόνια και ο σύνδεσμός μας με το λογιστικό γραφείο. Ουσιαστικά, 

αλλάζει μόνο ο νόμιμος εκπρόσωπος, καθώς τόσο οι υπηρεσίες, όσο και η αμοιβή παραμένουν 

ίδια. Το συμφωνητικό έχει διάρκεια μέχρι το τέλος του έτους, οπότε και θα ανανεωθεί 

αυτόματα, εκτός αν κάποιο από τα δυο μέρη ζητήσει το αντίθετο και η αμοιβή παραμένει στο 

ποσό των 475 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.» 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου ένα σχέδιο σύμβασης 

Παροχής Ανεξάρτητων Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών που θα υπογράψει το 

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» με τον κ. Βασίλη Τσαχάκη (Συν. 3). 
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Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την 

εισήγηση του προέδρου, κ. Σταύρου Μπένου για την ανάθεση του έργου: «Σύμβαση Παροχής 

Ανεξάρτητων Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» ανάμεσα στο Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» στον κ. Βασίλη Τσαχάκη, και ενέκριναν ομόφωνα τους όρους της σχετικής 

σύμβασης. 

Τέλος, τα μέλη εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 

8) Ενημέρωση για την πρόοδο του προγράμματος «Περιβαλλοντικές Ζώνες 

προστασίας των μνημείων» που σχεδιάζεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας 

και Περιβάλλοντος. 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη πως το πρόγραμμα «Περιβαλλοντικές 

Ζώνες προστασίας των μνημείων» προχωρά με ικανοποιητικό ρυθμό.  

 

Συγκεκριμένα,  ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη πως ο κ. Παναγιώτης Νταής, μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Διαζώματος και ταμίας, σε συνεργασία με την κα Βίκυ 

Τζατζάκη, Νομική Σύμβουλο στο ΥΠ.ΕΝ. προχώρησαν στην σύνταξη ενός σχεδίου 

νομοθετικής ρύθμισης με αντικείμενο την οριοθέτηση των ζωνών περιβαλλοντικής 

προστασίας: 

 

«To “ΔΙΑΖΩΜΑ”  βρίσκεται σε μια ώριμη στιγμή της διαβούλευσης. Για τις Ζώνες Προστασίας 

ακολουθούμε την ακόλουθη φιλοσοφική κλιμάκωση: από τις απαγορεύσεις της Ζώνης Α’ και 

τις επιτρεπόμενες χρήσεις της Ζώνης Β’ προτείνουμε  μια νέα Ζώνη Γ’, η οποία δίνει κίνητρα 

για ανθρώπινες δραστηριότητες υπό προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα κανόνες 

λειτουργικούς και πολεοδομικούς, δόμησης και λειτουργίας καταστημάτων, και επίσης παρέχει  

κινητροδότηση και προσαρμογή επιχειρήσεων, με τρόπο ώστε να υπάρχει ταυτοχρόνως 

παρατήρηση και έλεγχος για να μην προκύπτουν παρεκτροπές». 

 

Ο κ. Μπένος στο σημείο αυτό έθεσε υπόψη των μελών το σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης (Συν. 

4) 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την 

πρόοδο του Προγράμματος «Περιβαλλοντικές Ζώνες Προστασίας των Μνημείων» και 

εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο του Διαζώματος, κ. Σταύρο Μπένο και τον κ. Παναγιώτη Νταή, 

ταμία του Διαζώματος να συνεχίσουν τις διεργασίες με το Υπουργείο Ενέργειας και 

Περιβάλλοντος.  
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9) Ενημέρωση και λήψη απόφασης για τη διαδικασία απόδοσης κληρονομιάς από 

την Αικατερίνη Καρβέλη στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

Ο πρόεδρος του Διαζώματος ενημέρωσε τα μέλη πως το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

ενημερώθηκε με επιστολή ότι είχε συμπεριληφθεί  στις διαθήκες της Αικατερίνης χήρας 

Δημητρίου Καρβέλη, το γένος Ιωάννη και Αγγελικής Τσοτάκου,  η οποία απεβίωσε στην 

Αθήνα στις 6 Νοεμβρίου 2018 και κατέλιπε στο Σωματείο το συνολικό ποσόν των δεκαπέντε 

χιλιάδων (15.000) ευρώ (Συν. 5).  

Αμέσως μετά έδωσε το λόγο στην κα Κατερίνα Αβραμοπούλου, που είναι οικονομολόγος 

και υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης του σωματείου, προκειμένου να ενημερώσει τα 

μέλη: 

«Η Αικατερίνη Καρβέλη είχε συντάξει τρεις διαθήκες με τις οποίες κληροδότησε στο Σωματείο 

“ΔΙΑΖΩΜΑ”  το ποσό - συνολικά - των 15.000 ευρώ. Τη διεκπεραίωση των αναγκαίων 

γραφειοκρατικών ενεργειών για την απόδοση  στο “ΔΙΑΖΩΜΑ” του κληροδοτηθέντος ποσού, 

ανέλαβε η νομικός και τακτικό μέλος του Διαζώματος, κα Διδώ Σταθουλοπούλου, κατόπιν 

σχετικής εξουσιοδότησης του Δ.Σ. του Διαζώματος (Συν. 6). 

Η Εθνική Τράπεζα με το από 16/02/2021, έγγραφό της, μας ζήτησε να κηρυχθούν κύριες οι 

διαθήκες της αποβιώσασας, προκειμένου να μας αποδώσει τα χρήματα (Συν. 7) 

Η αρχική διαθήκη  κηρύχθηκε κυρία,αλλά για τις  δύο τροποποιητικές αυτής (δεύτερη και τρίτη)  

ζητήθηκε από την κ. Ειρηνοδίκη  Αθηνών πραγματογνωμοσύνη και όρισε για το σκοπό αυτό 

τον κ. Νικόλαο Καλαντζή, δικαστικό πραγματογνώμονα (Συν.8) , ο οποίος ζήτησε το υπέρογκο 

ποσό των 5.000 ΕΥΡΩ συνολικά. (Συν. 9) 

 Για την υπέρβαση του κωλύματος εκτέλεσης της επιθυμίας της διαθέτιδος, λόγω των 

υπέρογκων δαπανών, που θα απαιτούσε η πραγματογνωμοσύνη που μας όρισε το αρμόδιο 

Ειρηνοδικείο Αθηνών, κατά τα ανωτέρω, σχετικά με την δεύτερη και την τρίτη διαθήκη, 

απευθυνθήκαμε στο νομικό τμήμα της Εθνικής Τράπεζας, από όπου πληροφορηθήκαμε πως 

είναι δυνατή η απόδοση του ποσού των  δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ στο “ΔΙΑΖΩΜΑ” 

άνευ ολοκλήρωσης των διαδικασιών (γραφολογική πραγματογνωμοσύνη, κήρυξη διαθηκών ως 

κυρίων), εάν τηρηθούν οι κάτωθι διαδικασίες.  

Σας διαβάζω επί λέξει το σχετικό κείμενο:  

“Για την απόδοση του ποσού των 15.000,00 ευρώ στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΖΩΜΑ άνευ 

ολοκλήρωσης των διαδικασιών (γραφολογική πραγματογνωμοσύνη, κήρυξη διαθηκών ως 

κυρίων), σημειώνουμε ότι σκόπιμο θα ήταν στο Πρακτικό του Δ.Σ. του Σωματείου με το οποίο 

θα εξουσιοδοτηθεί συγκεκριμένο πρόσωπο προς είσπραξη του ποσού (καταρχήν θα πρέπει να 

συμπράξουν και οι εκτελεστές της διαθήκης της Αικατερίνης Καρβέλη) να συμπεριληφθεί: 

α) βεβαίωση ότι το ποσό των 15.000 ευρώ δεν έχει εισπραχθεί από τυχόν τηρούμενο σε άλλη 

Τράπεζα λογαριασμό της αποβιωσάσης Αικατερίνης Καρβέλη, και ότι θα εισπραχθεί από τον 

συγκεκριμένο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, ο οποίος άλλωστε θα δηλωθεί και στη Δ.Ο.Υ. 

και β) βεβαίωση περί ανάληψης πάσης ευθύνης και κάλυψης πάσης ζημίας που ήθελε 

προκύψει στην Τράπεζα από την απόδοση του ποσού των 15.000,00 ευρώ δυνάμει των από 

05/10/2015 και 22/02/2016 ιδιόγραφων διαθηκών της Αικατερίνης Καρβέλη, οι οποίες 
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δημοσιεύτηκαν με τα υπ’ αριθμ. 881/14-02-2019 και 882/14-02-2019 πρακτικά του 

Ειρηνοδικείου Αθηνών, και οι οποίες δεν κηρύχθηκαν ως κύριες, αν αυτές ήθελεν  τυχόν 

κριθούν ως μη γνήσιες». 

Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος του Διαζώματος εισηγήθηκε στα μέλη να δοθεί  εξουσιοδότηση 

τόσο στον ίδιο, ως πρόεδρο του Διαζώματος, όσο και στην κα Διδώ Σταθουλοπούλου του 

Κωνσταντίνου, νομικό και τακτικό μέλος του Διαζώματος,  ενεργούντων είτε μαζί είτε ο 

καθένας χωριστά, προκειμένου να αναλάβουν την είσπραξη του ποσού.   

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαζώματος, μετά από συζήτηση, συμφώνησαν 

ομόφωνα με την εισήγηση του προέδρου και εξουσιοδότησαν τους κ.κ. Σταύρο Μπένο, 

πρόεδρο του Διαζώματος και τη δικηγόρο Διδώ Σταθουλοπούλου του Κωνσταντίνου, 

κάτοικο Αθηνών Μαυρομιχάλη 18, ΑΜ ΔΣΑ 14613, τακτικό μέλος του Διαζώματος, 

ενεργούντων είτε μαζί είτε ο καθένας χωριστά, για την είσπραξη του ποσού της κληρονομιάς 

από τον υπ’ αριθ. 50007977346 (προθεσμιακό) Τραπεζικό λογαριασμό που διατηρούσε η 

αποβιώσασα στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Συν. 10) 

Επίσης τα μέλη εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο του Διαζώματος, κ. Σταύρο Μπένο, και τη 

δικηγόρο, κ. Διδώ Σταθουλοπούλου του Κωνσταντίνου (ΑΜ ΔΣΑ 14613), τακτικό μέλος του 

Διαζώματος, ενεργούντων είτε μαζί είτε ο καθένας χωριστά να προβούν σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της κληρονομιάς ήτοι την υπογραφή και την υποβολή 

της Δήλωσης φόρου κληρονομίας στην Αρμόδια ΔΟΥ, την παραλαβή επίσημου αντιγράφου 

αυτής, καθώς και την υπογραφή και υποβολή Αίτησης λήψης πιστοποιητικού περί μη 

οφειλής φόρου κληρονομίας και παραλαβή αυτού επίσης από την Αρμόδια ΔΟΥ και σε  κάθε 

άλλη απαιτούμενη ενέργεια. 

Στο σημείο αυτό  το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαίωσε ότι : 

1. Tο ποσό των 15.000 ευρώ δεν έχει εισπραχθεί από τυχόν τηρούμενο σε άλλη 

Τράπεζα λογαριασμό της αποβιωσάσης Αικατερίνης Καρβέλη, και ότι θα 

εισπραχθεί από τον συγκεκριμένο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, με αριθμό 

50007977346 (προθεσμιακό), ο οποίος άλλωστε θα δηλωθεί και στη Δ.Ο.Υ.  

 

2. Αναλαμβάνει  πάσα ευθύνη και κάλυψη πάσης ζημίας που ήθελε προκύψει στην 

Τράπεζα από την απόδοση του ποσού των 15.000,00 ευρώ, δυνάμει των από 

05/10/2015 και 22/02/2016 ιδιόγραφων διαθηκών της Αικατερίνης Καρβέλη, οι 

οποίες δημοσιεύτηκαν με τα υπ’ αριθ. 881/14-02-2019 και 882/14-02-2019 

πρακτικά του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και οι οποίες δεν κηρύχθηκαν ως κύριες, αν 

αυτές ήθελεν  τυχόν κριθούν ως μη γνήσιες». 

 

3. Άπαντες οι διορισθέντες ως εκτελεστές των διαθηκών της αποβιώσας Αικατερίνης 

Καρβέλη (ήτοι οι : 1) Καρβέλης Αντώνιος Ευφρονίου 27, 116 34 Αθήνα, Καρβέλης 

Νικόλαος Βικάτου 8, 115 24 Αθήνα και 3) Νικόλαος Φίλης), είτε  

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑΝ είτε ΑΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ του διορισμού τους. Συνεπώς δεν 

είναι εφικτή η σύμπραξη αυτών στη δεδομένη διαδικασία. Προσκομίζουμε τις 

αντίστοιχες ΕΚΘΕΣΕΙΣ που κατετέθησαν στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.  
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Ήτοι: 

 

α) Για τον ΑΝΤΩΝΙΟ ΚΑΡΒΕΛΗ την  ΕΚΘΕΣΗ υπ’ αριθ. 4615/21  

β) Για το ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΡΒΕΛΗ την  ΕΚΘΕΣΗ υπ’ αριθ. 4820/21  

γ) Για το ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΙΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟ ΚΑΡΒΕΛΗ τις ΕΚΘΕΣΕΙΣ υπ’ 

αριθ. 4919/21, 4908/21 και 4915/21. 

 

10) Ενημέρωση από τον κ. Ευδόκιμο Φρέγκογλου, υπεύθυνο προγραμμάτων του 

Διαζώματος, για την εξέλιξη των προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού που 

υλοποιούνται στη χώρα με τη συμβολή του σωματείου. 

 

Ο κ. Ευδόκιμος Φρέγκογλου, υπεύθυνος προγραμμάτων και συντονιστής της δομής του 

Διαζώματος με τίτλο: Θερμοκοιτίδα «D-HUB», ενημέρωσε τα μέλη για την πορεία των 

ολιστικών προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού που υλοποιούνται στη χώρα με τη 

συνδρομή του Διαζώματος, λέγοντας περίπου τα εξής: 

«Θα ήθελα να ξεκινήσω από την Ήπειρο, καθώς η Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων 

Θεάτρων της Ηπείρου είναι η πιο προωθημένη και πια έχουμε επικεντρωθεί στη 

λειτουργικότητά της. Αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η πρόσκληση για το Marketing, που αναμένεται  

μέσα στο καλοκαίρι. Επίσης και στο ψηφιακό κομμάτι έγινε η επιλογή του Αναδόχου και έχει 

βγει και η Προκήρυξη, ενώ τέλος είναι σε εξέλιξη ο μετασχηματισμός του D.M.O., δηλαδή της 

ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. σε Αναπτυξιακό Οργανισμό στα πρότυπα του Νόμου του Υπουργείου 

Τουρισμού, ώστε να μπορεί να είναι πιο ευέλικτος.  

Σχετικά με την Στερεά Ελλάδα και το Πρόγραμμα “ΟΙΔΙΠΟΥΣ” είναι σημαντικό να γίνει 

τροποποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού, καθώς έχει προκύψει η ανάγκη αλλαγής τόσο σε 

δικαιούχους, όσο και σε προϋπολογισμούς έργων. Για παράδειγμα διαπιστώθηκε πως το 

Marketing δεν μπορεί να το αναλάβει υπηρεσία της Περιφέρειας και μάλλον θα γίνει από τον 

D.M.O. Στην Στερεά έχουμε τέσσερα έργα υποδομών, από τα οποία η σήμανση προχωρά 

ικανοποιητικά, για το Ιστορικό Κέντρο Θερμοπυλών εκπονείται μελέτη που σύντομα 

ολοκληρώνεται, το Περιβαλλοντικό έργο Καρπενησίου επίσης ολοκληρώνεται και το μόνο που 

έχει δυσκολία είναι η Μελέτη Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων Ερέτριας, που υπάρχουν 

ορισμένες επιφυλάξεις από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων και πριν λίγες μέρες έγινε 

Τοπικό Συμβούλιο. Έχουμε τακτική επικοινωνία σχετικά με το Δήμαρχο Ερέτριας, και σύντομα 

θα έχω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πορεία του έργου. Για το Marketing είναι 

έτοιμη η υποβολή τεχνικού δελτίου και τέλος αναμένουμε νέα πρόσκληση για το Σύμφωνο 

Ποιότητας.  Τέλος, είναι σημαντικό να ξεκινήσει η μετάφραση του περιεχομένου της 

ιστοσελίδας της διαδρομής. 

 

Στο Πρόγραμμα “Via Egnatia”, αναμένουμε τη δημιουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού, για 

τον οποίο έχει ανατεθεί ήδη μελέτη από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

ενώ οι δράσεις φαίνεται πως θα μεταφερθούν στην επόμενη προγραμματική περίοδο. 
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Τέλος, στο Πρόγραμμα της Ο.Χ.Ε. Λιμών Δυτικής Μακεδονίας αναμένεται ο ορισμός του 

επικεφαλής του Cluster Επιχειρηματικότητας και θα πρέπει να γίνει τροποποίηση ανάλογη με 

αυτή του Προγράμματος της Στερεάς Ελλάδας.  

 

Σε επίπεδο δήμων, οι Δήμοι Κοζάνης και Καλαμάτας δείχνουν σημαντική πρόοδο και είμαστε 

σε συνεχείς διαβουλεύσεις. Στην Καλαμάτα συγκεκριμένα, έχουν βγει προσκλήσεις για το 

Branding και το Marketing και αναμένεται η υπογραφή σύμβασης για την εκπόνηση του 

Masterplan. Τέλος, σημαντική πρόοδο σημειώνει και η Λάρισα και επίσης η Νάξος». 

 

Αμέσως μετά, ο πρόεδρος του Διαζώματος πήρε το λόγο και ενημέρωσε τα μέλη για τις 

ακόλουθες ενέργειες του: 

 

«Έχω πραγματοποιήσει σειρά επαφών και τηλεδιασκέψεων με Δημάρχους, Περιφερειάρχες, 

τον Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Μανόλη Κουτουλάκη, τον συντονιστή του 

Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, κ. Κωστή Μουσουρούλη, καθώς και στελέχη της Γενική 

Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης (DG REGΙO) της με ένα μοναδικό στόχο :  

Όλα τα χρηματοδοτικά ταμεία (Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Recovery Resilience Facility, Πρόγραμμα 

“ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, Ταμείο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης κ.α.) να  υπηρετήσουν, 

αφενός μεν τα δυο μεγάλα προτάγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφιακή και πράσινη 

σύγκλιση), αφετέρου δε, τις προτάσεις και τα όνειρα των Δήμων και Περιφερειών της χώρας.  

 

Για το σκοπό αυτό, όπως μας ανέλυσε και πριν ο Ευδόκιμος, έχουμε επιδοθεί σε μια τιτάνια 

προσπάθεια μέσω του Προγράμματος “ΠΟΛΙΣ” και των “Πολιτιστικών Διαδρομών”, οι 

ΠΟΛΕΙΣ και οι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  της χώρας να οικοδομούν με τη συνδρομή του Διαζώματος, 

τα ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ τους σχέδια (τα ΟΝΕΙΡΑ τους) και θα καλέσουν και θα προσκαλέσουν όλες 

τις χρηματοδοτικές πηγές και όλους τους φορείς να σεβαστούν και να υπηρετήσουν τις μεγάλες 

προτεραιότητες και το μεγάλο πνευματικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 

Περιφερειών και των Δήμων της χώρας μας.  

Αυτή την κοινή μας προσπάθεια θα προβάλουμε στα πλαίσια της Γενικής μας Συνέλευσης». 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την πρόοδο που 

παρουσιάζουν τα προγράμματα πολιτιστικού τουρισμού που υλοποιούνται στη χώρα με τη 

συμβολή του Διαζώματος.  

Τέλος, τα μέλη εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πνευματική εξέλιξη που συντελείται 

στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και η οποία μεταφέρεται στο σχεδιασμό των ολιστικών 

προγραμμάτων της χώρας.  

 

11) Ενημέρωση από την κ. Μαρία Κουρασάνη, αρχαιολόγο του Διαζώματος για τον 

εμπλουτισμό του ιστότοπου του Διαζώματος με νέα σελίδα για τα «Ολιστικά 

Προγράμματα». 

Η κ. Μαρία Κουρασάνη, αρχαιολόγος του Διαζώματος και διαχειρίστρια των ιστοσελίδων 

του Διαζώματος, ενημέρωσε τα μέλη για την ανανέωση της αρχιτεκτονικής του ιστότοπου 
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του Διαζώματος με τη νέα σελίδα που παρουσιάζει τα «Ολιστικά Προγράμματα» του 

σωματείου, λέγοντας περίπου τα εξής: 

«Έχουμε προχωρήσει στην ανανέωση της αρχιτεκτονικής της ιστοσελίδας του Διαζώματος, με 

την επικαιροποίηση της πληροφορίας που αφορά τα ολιστικά προγράμματα πολιτιστικού 

τουρισμού. Πέρσι ασχοληθήκαμε με την Πρόοδο Εργασιών των Θεάτρων (κάτι που διαρκώς 

ενημερώνουμε) και τα Αρχαιολογικά Πάρκα και Περιβαλλοντικές – Πολιτιστικές Διαδρομές 

που είναι σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα. Μας ζητήθηκε από τον πρόεδρο να ανανεώσουμε 

συνολικά τη σελίδα με τα ολιστικά προγράμματα. Καθώς μέσα σε αυτή τη χρονιά είχαμε πολλές 

εξελίξεις.   

Η σελίδα για τις Πολιτιστικές-Περιβαλλοντικές Διαδρομές και τα Πολιτιστικά Πάρκα 

παρέμεινε ως είχε, αλλά πλέον αποτελεί ένα από τα τρία Ολιστικά Προγράμματα που 

υλοποιούντα. Τα δυο νέα προγράμματα που είναι σε εξέλιξη και ήδη αποδίδουν καρπούς: είναι 

το Πρόγραμμα “Πόλις”, που αφορά τη μεταφορά και προσαρμογή της φιλοσοφίας ολιστικού 

σχεδιασμού στον αστικό χώρο μέσα από παρεμβάσεις πολυεπίπεδης/ολοκληρωμένης 

αναβάθμισης στον δημόσιο χώρο και στο κτιριακό απόθεμα σε αστικές περιοχές ιδιαίτερης 

πολιτιστικής - ιστορικής σημασίας, όπως είναι π.χ. τα ιστορικά κέντρα και το Πρόγραμμα 

“Λεωφόροι Πολιτισμού”, που μετασχηματίζει τους οδικούς άξονες σε λεωφόρους πολιτισμού 

και ιδεών. 

Για το πρώτο πρόγραμμα έχουν δείξει ενδιαφέρον συμμετοχής ήδη 6+2 πόλεις: το Ηράκλειο, 

η Καλαμάτα, η Θήβα, η Λάρισα, η Κομοτηνή, η Κοζάνη και ακόμη η Νάξος και η Άρτα.  Για 

κάθεμία από αυτές έχουμε δημιουργήσει νέα σελίδα, ώστε ο επισκέπτης του ιστότοπου να 

ενημερώνεται για κάθε εξέλιξη που υπάρχει. Με τις πόλεις της  Κοζάνης, του Ηρακλείου και 

της Καλαμάτας έχει υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας και σε όλες σχεδόν εκπονείται ήδη 

μελέτη Masterplan. Αναμένεται συγκεκριμένα ανάθεση στην Άρτα, τη Νάξο και την Καλαμάτα.  

Όπως βλέπετε, έχει συστηματοποιηθεί ο τρόπος παρουσίασης της πληροφορίας και δίνεται με 

ομοιόμορφο τρόπο. Η δομή που ακολουθούμε στην παρουσίαση των προγραμμάτων είναι 

τυποποιημένη και περιλαμβάνει, ένα εισαγωγικό κείμενο που αποδίδει την ταυτότητα του 

προγράμματος σε 4-5 σειρές, και αμέσως μετά την περιγραφή και τη στόχευση του 

προγράμματος, την περιοχή παρέμβασης με χάρτη – εφόσον είναι διαθέσιμος -, τις πιθανές 

πηγές χρηματοδότησης και τον προϋπολογισμό, τα διαθέσιμα αρχεία που έχουμε και τα δελτία 

τύπου-δημοσιεύματα που υπάρχουν». 

Αμέσως μετά η κα Κουρασάνη αναφέρθηκε στους συντελεστές της νέας σελίδας: 

«Η ανάπτυξη της ιστοσελίδας έγινε εσωτερικά, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για το 

“ΔΙΑΖΩΜΑ”. Ο Σωκράτης Μεχτερίδης, σχεδίασε την αρχιτεκτονική της σελίδας και μας 

καθοδηγούσε όπου χρειαζόταν, επίσης με τον Ευδόκιμο Φρέγκογλου έφτιαξαν τους χάρτες. Ο 

κ. Φρέγογλου επίσης δημιούργησε τα λογότυπα και τα εικαστικά. Εγώ έφτιαξα όλη την 

απαραίτητη υποδομή – τις σελίδες δηλαδή για τα προγράμματα και έκανα τον εμπλουτισμό τους 

με αρχεία. Επίσης, σε συνεργασία με την Κατερίνα Αβραμοπούλου ετοιμάσαμε τα κείμενα των 

προγραμμάτων. Επίσης, η Κατερίνα Αβραμοπούλου ετοίμασε το περιεχόμενο-την πληροφορία 

που υπάρχει στους πίνακες. Τέλος, η Κατερίνα Σέρβη, ως κειμενογράφος και storyteller, 

ετοίμασε τα σύντομα εισαγωγικά που δίνουν την ταυτότητα των προγραμμάτων με εύληπτο 

τρόπο. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά». 

https://www.diazoma.gr/routes/
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Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για τη νέα σελίδα του 

Διαζώματος για τα «Ολιστικά Προγράμματα», η οποία παρουσιάζει με τρόπο ευσύνοπτο και 

ευχάριστο τα ολιστικά προγράμματα πολιτιστικού τουρισμού  που σχεδιάζονται στη χώρα με 

τη συμβολή του Διαζώματος.  

 

 

12) Αποδοχή της χορηγίας της εταιρείας «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» προς το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», ύψους 12.400 ευρώ για την  κάλυψη μέρους του κόστους της 7ης 

Συνάντησης του Σωματείου με τα Εταιρικά του Μέλη. 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», εταιρικό 

μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε χορηγία προς το Σωματείο, ύψους 12.400 

ευρώ για την κάλυψη μέρους του κόστους της 7ης Συνάντησης του Σωματείου με τα Εταιρικά 

του Μέλη. 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 12.400 ευρώ, της 

Εταιρείας «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», για την κάλυψη μέρους του κόστους της 7ης Συνάντησης του 

Σωματείου με τα Εταιρικά του Μέλη. 

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. 

 

13) Αποδοχή της χορηγίας της εταιρείας «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» προς το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», ύψους 24.800 ευρώ, για την κάλυψη του κόστους ανάθεσης της μελέτης 

- masterplan «Στρατηγική μελέτη για την ανάπτυξη του προγράμματος “Λεωφόροι 

Φύσης και Πολιτισμού”», που ανάθεσε το Σωματείο στην εταιρεία «ΔΡΟΜΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΠΕ». 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», εταιρικό 

μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε χορηγία προς το Σωματείο, ύψους 24.800 

ευρώ για την κάλυψη του κόστους  ανάθεσης της μελέτης - masterplan «Στρατηγική μελέτη 

για την ανάπτυξη του προγράμματος “Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού”», που ανάθεσε το 

Σωματείο στην εταιρεία «ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΠΕ». 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 24.800 ευρώ, της 

Εταιρείας «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», για την κάλυψη του κόστους ανάθεσης της μελέτης - 

masterplan «Στρατηγική μελέτη για την ανάπτυξη του προγράμματος “Λεωφόροι Φύσης και 

Πολιτισμού”», που ανάθεσε το Σωματείο στην εταιρεία «ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΠΕ». 

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. 
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14) Αποδοχή της χορηγίας της εταιρείας «Κτήμα Γεροβασιλείου» προς το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», ύψους 6.200 ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το 2021.  

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία «Κτήμα Γεροβασιλείου», εταιρικό 

μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή της προς το Σωματείο, 

ύψους 6.200 ευρώ, για το έτος 2020. 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 6.200 ευρώ, της 

Εταιρείας «Κτήμα Γεροβασιλείου», ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 

2020. 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία «Κτήμα Γεροβασιλείου» για τη 

συμβολή της στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο 

να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

15) Αποδοχή της χορηγίας του Ιδρύματος «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν 

Κωνσταντακόπουλου» ύψους 40.000 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης 

της 14ης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το Ίδρυμα «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν 

Κωνσταντακόπουλου», εταιρικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε χορηγία 

προς το Σωματείο, ύψους 40.000 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης της 14ης 

Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 40.000 ευρώ, του 

Ιδρύματος «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου» προς το «ΔΙΑΖΩΜΑ», για 

την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης της 14ης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ». 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το Ίδρυμα «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν 

Κωνσταντακόπουλου» για την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης της 14ης Γενικής 

Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Τέλος, τα μέλη εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να 

προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

16) Έγκριση του Οικονομικού και Διαχειριστικού Απολογισμού του Σωματείου έως 

και 30 Ιουνίου 2021. 

Ο πρόεδρος του Διαζώματος, κ. Σταύρος Μπένος, λόγω της απουσίας του ταμία, κ. 

Παναγιώτη Νταή, εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση του Οικονομικού και Διαχειριστικού 

Απολογισμού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έως και 30 Ιουνίου 2021 (Συν. 11). 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τον Οικονομικό και Διαχειριστικό Απολογισμό 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έως και 30 Ιουνίου 2021. 
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17) Αποδοχή νέου μέλους:  

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση αίτησης του 

παρακάτω φυσικού προσώπου για την εγγραφή του στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ως τακτικό μέλος: 

• Καραγκιουλμέζης Ιωάννης, σκηνογράφος, ως τακτικό μέλος 

 

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

προέδρου. 

 

 

 

Συντάκτρια: 

Μαρία Κουρασάνη 

 

 

 

 

Ο  πρόεδρος Ο γενικός γραμματέας 

 

 

 

 

 
 

 

Σταύρος Μπένος Βασίλης Λαμπρινουδάκης 

 



ΣΧΕΔΙΟ 
 

 

Σύμβαση για την ανάθεση του έργου: 

«Γραφιστικός Σχεδιασμός και Καλλιτεχνική Επιμέλεια έντυπου Λευκώματος με τίτλο  

“Η Αρχαία Μεσσήνη πριν και μετά - “ΑΕΝΑΩΣ”» 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, …… του έτους …., μετά την υπ’ αριθμόν …. απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του στις …… Ιουλίου 2021, οι κάτωθι 

υπογεγραμμένοι: 

▪ αφ’ ενός το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί 

της οδού Μπουμπουλίνας, αριθμό 30, κάτοχο Α.Φ.Μ 998191496 που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ Δ΄ 

Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο αυτού, κο Σταύρο Μπένο, εφ’ εξής 

καλούμενο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ», 

▪ αφ’ ετέρου η εταιρεία με την επωνυμία Α4 Design Ε.Ε. Γραφικές Τέχνες που εδρεύει στην 

Αθήνα στην Οδό Ασκληπιού στον Αριθμό 189, ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών, ΑΦΜ 801424379 και 

εκπροσωπείται νόμιμα από την Βασιλική Αβραμοπούλου, ως “ΑΝΑΔΟΧΟΣ”, 

 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

H 14η Γενική Συνέλευση του Σωματείου θα πραγματοποιηθεί από την 1η έως της 3 Οκτωβρίου 

2021 στην Καλαμάτα και στον Αρχαιολογικό Χώρο της Μεσσήνης σε συνδιοργάνωση με το 

Ίδρυμα «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου». 

Η απόφαση για την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης στην Πελοπόννησο απορρέει από 

τη σπουδαία πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Παναγιώτη Νίκα για την 

υλοποίηση του προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή ΜΟΡΕΑΣ», η οποία έχει ως επίκεντρο 

τις ιστορικότερες πόλεις της Πελοποννήσου και τα μνημεία τους και θα αναδείξει την 

Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο σύνολό της.  

Επίσης, η Γενική Συνέλευση τιμά τον σπουδαίο Καθηγητή Αρχαιολογίας και Αντιπρόεδρο του 

Σωματείου, κ. Πέτρο Θέμελη και το έργο του για την ανάδειξη και προστασία των μνημείων της 

Αρχαίας Μεσσήνης. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  1 Οκτωβρίου 2021 

έκθεση, στο φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, με φωτογραφικό και οπτικοακουστικό 

υλικό, η οποία θα παρουσιάζει το πολυετές ταξίδι του κ. Θέμελη στον επιβλητικό αρχαιολογικό 

χώρο. Η έκθεση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εικαστικό Σχολείο Καλαμάτας και τον 
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Διευθυντή του κ. Παναγιώτη Λαμπρινίδη. Επιπλέον, στις 2 Οκτωβρίου ο μουσικός και μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαζώματος, κ. Γιώργος Κουρουπός μαζί με το Δημοτικό 

Ωδείο Καλαμάτας και τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του κ. Στάθη Γυφτάκη, θα παρουσιάσουν 

στο Αρχαίο Θέατρο Μεσσήνης δύο πρωτότυπα έργα που συνέθεσαν προς τιμήν της Αρχαίας 

Μεσσήνης και του Πέτρου Θέμελη. 

Στο πλαίσιο αυτό το «ΔΙΑΖΩΜΑ» αναλαμβάνει την ανάθεση του έργου «Γραφιστικός 

Σχεδιασμός και Καλλιτεχνική Επιμέλεια έντυπου Λευκώματος με τίτλο “Η Αρχαία Μεσσήνη πριν 

και μετά - ΑΕΝΑΩΣ”», το οποίο αποτυπώνει το συναρπαστικό ταξίδι της αποκάλυψης του 

Αρχαιολογικού Χώρου της Αρχαίας Μεσσήνης, μέσα από το σπάνιο φωτογραφικό αρχείο και 

κείμενα του ανασκαφέα της Καθηγητή Πέτρου Θέμελη.  

ΑΡΘΡΟ 1  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην ανάθεση του έργου «Γραφιστικός Σχεδιασμός και 

Καλλιτεχνική Επιμέλεια έντυπου Λευκώματος με τίτλο  “Η Αρχαία Μεσσήνη πριν και μετά - 

“ΑΕΝΑΩΣ”». 

Στο πλαίσιο αυτό η ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα αναλάβει, δια της παρούσης σύμβασης, την εκπόνηση του 

γραφιστικού σχεδιασμού και της καλλιτεχνικής επιμέλειας του Λευκώματος  και συγκεκριμένα 

τα εξής:  

▪ Σχεδιασμός λευκώματος διάστασης 24 x 30 c.m., με αριθμό σελίδων 384 (24 

τυπογραφικά), και επεξεργασία περίπου 700 εικόνων. 

 

ΑΡΘΡΟ 2  

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο χρόνος εκπόνησης του έργου ορίζεται στις 40 ημέρες. Ως χρόνος έναρξης του έργου θεωρείται 

η υπογραφή της παρούσης σύμβασης. 

Παράταση του χρόνου αποπεράτωσης του έργου, πέρα από τις προθεσμίες που αναγράφονται 

στο άρθρο αυτό, δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του Εργοδότη, εάν κατά την εκπόνησή του 

προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, 

κατά την κρίση του εργοδότη. 

 

ΑΡΘΡΟ 3  

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η αμοιβή της ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την εκτέλεση του έργου ορίζεται στο ποσόν των 5.000 ευρώ, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (ήτοι  6.200 ευρώ). 

Η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικώς, ως ακολούθως: 

o 50 % με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, 

o 50 % με την ολοκλήρωση του έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 4  

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ  με την υπογραφή της συμβάσεως μεταβιβάζει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ χωρίς 

επιπλέον αμοιβή όλα τα περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το πνευματικό του 

δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993. 

 

ΑΡΘΡΟ 5  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗ 

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει το ανατιθέμενο έργο με τη δέουσα 

προσοχή και επιμέλεια, κατά επιστημονικά άρτιο τρόπο και σύμφωνα με τους όρους, τις 

προϋποθέσεις και τις προθεσμίες της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6  

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παραβάσεως των 

υποχρεώσεων της ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Στην περίπτωση αυτή ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δικαιούται να αναθέσει 

το έργο σε άλλο ΑΝΑΔΟΧΟ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7  

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 

Σε περίπτωση επελεύσεως εξαιρετικού μη προβλέψιμου και μη αποτρέψιμου γεγονότος, που 

καθιστά αδύνατη την έναρξη, πρόοδο ή ολοκλήρωση του έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη 

ελευθερώνονται αμοιβαίως από τις εκ της συμβάσεως απορρέουσες υποχρεώσεις τους, πλην 

της καταβολής στην ΑΝΑΔΟΧΟ της αμοιβής για τις μέχρι τότε εκτελεσθείσες εργασίες της 

σύμβασής του. 
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ΑΡΘΡΟ 8  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Όλοι οι όροι της παρούσης σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίηση ή συμπλήρωση 

οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου παντός άλλου 

αποδεικτικού μέσου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9  

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και το υπ’ αριθμόν άρθρο 15 του καταστατικού 

του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ». 

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και η ΑΝΑΔΟΧΟΣ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια φιλικής επίλυσης τυχόν 

διαφοράς, σχετικής με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της σύμβασης, σύμφωνα με τους κανόνες 

της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Σε περίπτωση αποτυχίας της ανωτέρω προσπάθειας, αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς 

ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 

Σε πίστωση όλων των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία, αφού αναγνώσθηκε 

από τους συμβαλλομένους, υπογράφεται από αυτούς σε δύο αντίτυπα, από τα οποία έλαβε από 

ένα έκαστος εξ’ αυτών. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

 

Για το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»:                                     Για την Α4 Design Ε.Ε. Γραφικές Τέχνες:    

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ                                                   Η νόμιμη εκπρόσωπος 

 

                                                                                          

 

 

 

                                              

            Σταύρος Μπένος                                                             Βασιλική Αβραμοπούλου 
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Σύμβαση για την ανάθεση του έργου: 

«Επιμέλεια κειμένων του έντυπου Λευκώματος με τίτλο  

“Η Αρχαία Μεσσήνη πριν και μετά - “ΑΕΝΑΩΣ”» 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, …… του έτους …., μετά την υπ’ αριθμόν …. απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του στις …… Ιουλίου 2021, οι κάτωθι 

υπογεγραμμένοι: 

▪ αφ’ ενός το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί 

της οδού Μπουμπουλίνας, αριθμό 30, κάτοχο Α.Φ.Μ 998191496 που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ Δ΄ 

Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο αυτού, κο Σταύρο Μπένο, εφ’ εξής 

καλούμενο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ», 

▪ αφ’ ετέρου η κα Αικατερίνη Σέρβη, κάτοικος Μελισσίων, οδός Πρώτων Εποικιστών, 

αριθμός 12Α, με Α.Φ.Μ. 035393349, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, εφ’ εξής καλούμενη 

«ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

H 14η Γενική Συνέλευση του Σωματείου θα πραγματοποιηθεί από την 1η έως της 3 Οκτωβρίου 

2021 στην Καλαμάτα και στον Αρχαιολογικό Χώρο της Μεσσήνης σε συνδιοργάνωση με το 

Ίδρυμα «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου». 

Η απόφαση για την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης στην Πελοπόννησο απορρέει 

από τη σπουδαία πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Παναγιώτη Νίκα για την 

υλοποίηση του προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή ΜΟΡΕΑΣ», η οποία έχει ως επίκεντρο 

τις ιστορικότερες πόλεις της Πελοποννήσου και τα μνημεία τους και θα αναδείξει την 

Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο σύνολό της.  

Επίσης, η Γενική Συνέλευση τιμά τον σπουδαίο Καθηγητή Αρχαιολογίας και Αντιπρόεδρο του 

Σωματείου, κ. Πέτρο Θέμελη και το έργο του για την ανάδειξη και προστασία των μνημείων 

της Αρχαίας Μεσσήνης. Ειδικότερα την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί 

έκθεση, στο φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, με φωτογραφικό και οπτικοακουστικό 

υλικό, η οποία θα παρουσιάζει το πολυετές ταξίδι του κ. Θέμελη στον επιβλητικό αρχαιολογικό 

χώρο. Η έκθεση αυτή πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εικαστικό Σχολείο Καλαμάτας 

και τον Διευθυντή του κ. Παναγιώτη Λαμπρινίδη. Επιπλέον, στις 2 Οκτωβρίου  2021 ο 

μουσικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαζώματος, κ. Γιώργος Κουρουπός μαζί 
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με το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας και τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του κ. Στάθη Γυφτάκη, θα 

παρουσιάσουν στο Αρχαίο Θέατρο Μεσσήνης δύο πρωτότυπα έργα που συνέθεσαν προς τιμήν 

της Αρχαίας Μεσσήνης και του Πέτρου Θέμελη. 

Στο πλαίσιο αυτό το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέθεσε το έργο «Γραφιστικός Σχεδιασμός και Καλλιτεχνική 

Επιμέλεια έντυπου Λευκώματος με τίτλο “Η Αρχαία Μεσσήνη πριν και μετά - ΑΕΝΑΩΣ”», το 

οποίο αποτυπώνει το συναρπαστικό ταξίδι της αποκάλυψης του Αρχαιολογικού Χώρου της 

Αρχαίας Μεσσήνης, μέσα από το σπάνιο φωτογραφικό αρχείο και κείμενα του ανασκαφέα της 

Καθηγητή Πέτρου Θέμελη. 

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» αναλαμβάνει, επίσης, να αναθέσει την εκπόνηση του έργου «Επιμέλεια 

κειμένων του έντυπου Λευκώματος  με τίτλο “Η Αρχαία Μεσσήνη πριν και μετά - ΑΕΝΑΩΣ”» 

στην κειμενογράφο, κα Αικατερίνη Σέρβη, προκειμένου να επιμεληθεί τα κείμενα του 

Λευκώματος.  

 

ΑΡΘΡΟ 1  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην ανάθεση του έργου «Επιμέλεια κειμένων του 

Λευκώματος σε έντυπη μορφή με τίτλο “Η Αρχαία Μεσσήνη πριν και μετά - “ΑΕΝΑΩΣ”» 

Στο πλαίσιο αυτό η εξειδικευμένη και έμπειρη κειμενογράφος, κα Αικατερίνη Σέρβη θα 

αναλάβει, δια της παρούσης σύμβασης, να επιμεληθεί γλωσσικά τα παραχθέντα κείμενα του 

Λευκώματος και συγκεκριμένα τα εξής: 

▪ Αποσαφήνιση ή αναδιοργάνωση του κειμένου ως προς το περιεχόμενο και τη 

διάρθρωσή του.  

▪ Αποσαφήνιση νοήματος, βελτίωση γλώσσας και άλλες μη τεχνικές επεμβάσεις 

επιμέλειας, που θα εφαρμοστούν σε όλο το κείμενο.  

▪ Έλεγχος και διόρθωση υφολογικών επιπέδων.  

▪ Έλεγχος και επιμέλεια αναγραφής κεφαλίδων, ευρετηρίων, παραπομπών και 

παραθεμάτων.  

▪ Έλεγχος των στοιχείων στην ταυτότητα του βιβλίου. 

▪ Τυπογραφική επιμέλεια και διόρθωση:  έλεγχος της γραμματικής, της ορθογραφίας, της 

στίξης και άλλων τεχνικών γλωσσικών ζητημάτων, τον έλεγχο της συνοχής των 

γλωσσικών στοιχείων του κειμένου και της συνέπειας των δεδομένων, την  εισαγωγή 

τίτλων και πλαγιότιτλων και αντίστοιχη τοποθέτηση γραφικών στοιχείων.  

▪ Ευρετηριασμός: Διαμόρφωση λίστας των περιεχομένων του έργου.  

 

ΑΡΘΡΟ 2  

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο χρόνος εκπόνησης του έργου ορίζεται στις 40 ημέρες. Ως χρόνος έναρξης του έργου 

θεωρείται η υπογραφή της παρούσης σύμβασης. 

Παράταση του χρόνου αποπεράτωσης του έργου, πέρα από τις προθεσμίες που αναγράφονται 
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στο άρθρο αυτό, δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του Εργοδότη, εάν κατά την εκπόνησή του 

προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, 

κατά την κρίση του εργοδότη. 

ΑΡΘΡΟ 3  

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου ορίζεται στο ποσόν των 3.000,00 ευρώ, 

μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ήτοι 3.720,00 ευρώ) 

Η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικώς, ως ακολούθως: 

o 50 % με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, 

o 50 % με την ολοκλήρωση του έργου. 

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε κρατήσεις, εκτός τυχόν παρακράτησης φόρου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4  

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Η Ανάδοχος με την υπογραφή της συμβάσεως μεταβιβάζει στον εργοδότη χωρίς επιπλέον 

αμοιβή όλα τα περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το πνευματικό του δικαίωμα 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993. 

 

ΑΡΘΡΟ 5  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗ 

Η Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει το ανατιθέμενο έργο με τη δέουσα 

προσοχή και επιμέλεια, κατά επιστημονικά άρτιο τρόπο και σύμφωνα με τους όρους, τις 

προϋποθέσεις και τις προθεσμίες της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6  

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παραβάσεως των 

υποχρεώσεων της Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης δικαιούται να αναθέσει το 

έργο σε άλλο Ανάδοχο. 

 

 

 



ΣΧΕΔΙΟ 
 

ΑΡΘΡΟ 7  

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 

Σε περίπτωση επελεύσεως εξαιρετικού μη προβλέψιμου και μη αποτρέψιμου γεγονότος, που 

καθιστά αδύνατη την έναρξη, πρόοδο ή ολοκλήρωση του έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη 

ελευθερώνονται αμοιβαίως από τις εκ της συμβάσεως απορρέουσες υποχρεώσεις τους, πλην 

της καταβολής στην Ανάδοχο της αμοιβής για τις μέχρι τότε εκτελεσθείσες εργασίες της 

σύμβασής του. 

 

ΑΡΘΡΟ 8  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Όλοι οι όροι της παρούσης σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίηση ή συμπλήρωση 

οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου παντός άλλου 

αποδεικτικού μέσου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9  

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και το υπ’ αριθμόν άρθρο 15 του καταστατικού 

του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ». 

Ο Εργοδότης και η Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια φιλικής επίλυσης τυχόν 

διαφοράς, σχετικής με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της σύμβασης, σύμφωνα με τους κανόνες 

της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Σε περίπτωση αποτυχίας της ανωτέρω προσπάθειας, αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς 

ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 

Σε πίστωση όλων των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία, αφού αναγνώσθηκε 

από τους συμβαλλομένους, υπογράφεται από αυτούς σε δύο αντίτυπα, από τα οποία έλαβε από 

ένα έκαστος εξ’ αυτών. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

 

Για το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»:                                                         Η Ανάδοχος του έργου: 

 

 

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 

            Σταύρος Μπένος                                                                           Κατερίνα Σέρβη 



lAIQTIKO lYMOQNHTIKO 

ZYMBAZH nAPOXHZ ANEEAPTHTHN 
AOnZTIKftN-OOPOTEXNIKftN YHHREZmN 

ZTHV ASiiva oiiiJEpa, xnv 01/07/2021, IJETO^U TCOV KOTCOBI 
au|jpaAAo|j£vcov : 

A)TaaxaKnc; BaaiAEioq TOU ApicjTEi5r| KOTOIKOQ IAIOU MoKOpiou 5 
KOTOXOc; TOU a5T. X 525383 |JE AOM.035785413 AOY NIKAIAI, pe OVTIKEIMEVO 
EpYoaicbv AoyiOTiKEq -OopoTEXViKEq unriPEoiEq, [iE sSpo THV Ayio Boppopa 
Po5ou 63 , [JEAoq TOU OIKOVO|JIKOU EnipEAriTripiou EAAoSoq |JE apiOpo ASEioq 
21821 nou EcpE^nq 9a anoKoAEiTOi «AoYiaTiK6 Ypacp£io», KOI 

B)Mn£Voq iTOUpoq TOU 0£o5(bpou ,KaTOiKoq A9r|vcbv Zaipn 26, 
KOTOXoq TOU a5T. AK 956066 ,np6£6poq KOI vopipoq EKnpooconoq TOU PH 
KepSooKoniKou aco|jaT£iou |je Tr|V £ncovu|jia "AIAZQMA" [^E AOM.998191496 
AOY A ' A O H N Q N ,|j£ £6pa Tr|v AOiiva £ni Tnq o5ou MnoupnouAivoq 30 ,p£ 
OKono Tf) npocrraaia KOI THV ava5£i^n TCOV apxaicov x^pcov Geaonq KOI 
OKpoaanq ,nou £cp£^nq Qa anoKaAEJTai «aco|jaT£io» auMO^ovouv KQI 
auvanoSEXovTOi TO OKoAouOa : 

To acopoTEio avaOETEi crro AOYIOTIKO \pa(pE\o KOI OUTO ano5£X£Tai KOI 
avaAa|j|3avEi va npoacpEpEi Tiq unripEOJEq TOU \\a THV EnipAEiiJri TCOV 
AoYiOTiKcbv |3i(3Aicov KOI OACOV TCOV cpopoAoyiKcbv unbxpEcboEcov nou opiĉ Ei n 
EKOOTOTE laxuouaa vojJoBEaia. 

A. HAPEXOMENEZ YHHPEZIEZ 

1. EnipAEipn TCOV AoYicrriKcbv pipAicov nou npo(3AEnovTai ano 
Tov K.O.A.I. MnxovoYpacpiKci. 

2. 'EAEYXOQ TCOV AoYiOTiKcbv KOTaxcopnaEcov KOI TCOV Mnvioicov 
IJioOoSoTiKcbv KOTacrrdoEcov KOI npOYpOMMOTCOV EpYoaioq. 

3. luijcpcovia AoYapiaa[Jcbv TEViKnq AoyioTiKriq KQI E|jnopiKnq 
AiaxEipiaqq • 

4.IuvTa^ri TCOV SnAcboECDv napaKpaTou|JEVcov cpopcov , TCOV 
SriAcboEcov OriA KoOcbq KQI Tr|q 5riAcoanq cpopoAoYiaq EiaoSruJOToq KOI TCOV 
Aoincbv ETqaicov SnAcoaecov cpopou . 



5. KaTaxtopnan TWV svYpaptov raKTonoinan^^ KOI npopAsnJECov 
KoScbq KQI KAeiaiiJO TCOV AoyiOTiKcbv PipAicov OTO TEAOQ Tr\q 
Xptionc;. 

6. ZuvTG^n TOU looAoyiapou KOI Tqq KaTaoTaarjc; onoTEAEOiJaTcov. 

B. AMOIBH. KATABOAH KAI E5O0AHZH HAPEXOMENflN YHMPEZinN 

00 KOTapdAAEroi Mnvioio opoiPn Y'ci Tiq unripEoiEc; , n onoio QVEPXETOI 
crro nooo TCOV 4 7 5 , 0 0 € nAsov O H A 2 4 % . KOI r| onoio pnopEi vo KOTopdAAETai 
EVToq TOU npcoTOU SEKonEvOriMEpou TOU EndpEVOu pnvo.. 

00 KOTopdAAETOi ETHOio oijoipn yiQ Tiq unnpEoiEq nou acpopouv TO 
KAEiai|J0 TCOV pipAicov KOI TH auvTO^n TOU looAoyioiJOU 5 0 0 , 0 0 € nAEOV OFIA 
ecpdna^. 

Ha T q v Eionpo^n Tnq opoipnq EKSiSErai and TO AoyicrriKd ypacpEio TO 
oiKEio cpopoAoyiKO crroixEio nou npopAsnEToi and TOV vd|J0 evco 
01 ndaqq cpuoEcoq KpoTnoEiq, nopoKpoToupEvoi cpdpoi KAn. papuvouv 
E^ oAoKAiipou TO acoiJOTEio. 

A. AIAPKEIA ZYMBAZHZ - KATAFFEAIA AYTHZ 

H auvepyaaio apxi^Ei Trjv 0 1 - 0 7 - 2 0 2 1 KOI Anyei THV 3 1 - 1 2 - 2 0 2 1 pe TO TEAOQ 
TOU niJEpoAoyiOKOu ETOUq. 

H ouppaari avavEcovETOi auTOiJOTa yia evo EninAEov nMspoAoyiOKd EToq ov 
KavEva and TO 6UO [itpr\V TO ^nTnasi £vri|J£pwvovTaq TO dAAo ypanTcoq 
TouAdxicrrov 1 5 [JEpEq npiv TH A n ^ n TOU nMspoAoyiaKou STOuq KOI OUTCO KOO' 
E^nq yia KdGE EndjJEVo nMepoAoyiOKO Eroq av KOVEVO and TO 6UO JJEPH 6EV TO 
^HTnaEi Evr|M£Pf»>vovTaq TO dAAo yponTcoq TOuAdxicrrov 1 5 jJEpEq npiv Tr| A n ^ n 
TOU EKdoTOTE nMepoAoyioKou CTOuq. 

H auvEpyoaio AUETOI onoTESnnoTE Kordniv KOiviiq aupcpcoviaq TCOV 6UO 
[jEpcbv. H auvEpyaaio AUETOI KOI OV TO ^HTHCJEI Evoq EK TCOV 5UO 
au|jpaAAo|j£vcov, Ecpdoov E\/r\[ji£pu>ae\q TOV ETEPO OUMPOAAOPEVO 
TOuAdxicrrov EVO ( 1 ) jjrjva npiv. 

ZE nEpinTcoan Auanq Tnq auvEpyoaioq TO aoofjaTEio OCPEIAEI va KOTopdAEi Tqv 
apoiPn nou ovTioToiXEi OTO Epyo nou EXEI oAoKAr|pco6Ei psxP' Tqv r\\jEpo Tqq 
KOToyyEAlaq n MeXP' THV r|M£PO Auonq Tqq auvEpyoaioq. 



E. fENIKOTEPOI OPOI KAI ZYMOflNIEZ HAPEXOMENflN YnHPEZIf lN 

To AoyiOTiKO YPa^sio ocpeiAei vo evnM^pwvEi TO ocapoTEio yio Tr|v 
nopsio TCOV epyooicbv ae TOKTO XPOVIKO SiaoTrnjoTO. H £vn|Jepwari pnopEi vo 
VivETQi |JE TfiAsoiJOioTunia (fax) r) pE n^SKTpoviKO Mnvupo (e-mail) li |JE 
TrjAEcpcovo. 

To AoyiOTiKO YPa^psio ocpEJAei vo £vn|J£p^v£i EYKoipcoc; TO ocoiJOTEio \\a 
Touq o(p£iA6|jEvouq cpopouc;, TEAH KOI oocpaAicmKEq EiocpopEc; nou ocpEiAEi. 

EniariMaivou|JE OTI OI EPYOOIEC; nou Qa avaAa(3oup£ 6EV nEpiAa|j|3avouv THV 
SioxEipion pETpHTcbv YIO AoYOpiooiJO TOU 0co|jaTEiou KOI Tr|v avd|JEî n MOQ crrn 
Kr]i\)r\v onocpooEcov. 

Qq onoSEi^n Tnq napandvco au|Jcpcoviaq ouvTdxSriKE auTO TO i\Ypa(po, TO 
onoio ocpou 6iapdcrrr|KE unoYpdcpETOi and Touq au|j|3aAAd|JEvouq coq 
OKoAouScoq: 

OI ZYMBAAAOMENOI 

THA.: 210 5448800 
BoaiAsioq TaoxoKriq 

o 
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Άρθρο 
Οριοθέτηση ζωνών περιβαλλοντικής προστασίας 

1.Γύρω από αρχαιολογικούς χώρους ή μνημεία και πέραν των ορίων τυχόν κηρυγμένων 
Ζωνών προστασίας των μνημείων Α΄ και Β΄, μπορούν να κηρύσσονται ευρύτερες ζώνες με 
στόχο την προστασία και ανάδειξη του φυσικού ή οικιστικού περιβάλλοντος και τον καθορισμό 
του τρόπου συλλειτουργίας με τους αρχαιολογικούς χώρους. Οι ζώνες αυτές κηρύσσονται με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του  αρμόδιου Συμβουλίου του ν. 3028/ 2002, καθώς και 
των αρμόδιων γνωμοδοτικών οργάνων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα. 

2. Στις ζώνες αυτές επιτρέπεται η άσκηση δραστηριοτήτων τουρισμού, εστίασης, αθλητισμού, 
ψυχαγωγίας, γεωργίας,  κτηνοτροφίας ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και 
η  οικοδομική δραστηριότητα μετά από άδεια, που χορηγείται με  απόφαση του οικείου 
Δημάρχου, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας ή στην περίπτωση όπου η ζώνη 
εκτείνεται στα όρια δύο (2) ή περισσοτέρων Δήμων, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, 
μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. Ειδικά, επιτρέπεται: 

α) η ήπια οικιστική ανάπτυξη, είτε με τη δημιουργία νέων οικισμών είτε με την αναμόρφωση – 
ανάπλαση υπαρχόντων, 

β) η ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής περιβαλλοντικής όχλησης στους 
τομείς τουρισμού, γεωργικής παραγωγής, αθλητισμού, παροχής υπηρεσιών ψυχαγωγίας, 
ανάδειξης του περιβάλλοντος, όπως: 

βα) οι παραδοσιακοί ξενώνες, των οποίων η λειτουργία προωθεί την ανάπτυξη μορφών 
εναλλακτικού τουρισμού (αθλητικές δραστηριότητες, οικολογικός τουρισμός, συμμετοχική 
γεωργία κ.α.), 

ββ) τα δασικά χωριά, 

βγ) οι βιολογικές καλλιέργειες, 

βδ) η τυποποίηση βιολογικών αγροτικών προϊόντων, 

βε) τα παραδοσιακά οινοποιεία, 

βστ) οι εγκαταστάσεις διεξαγωγής εκδηλώσεων γευσιγνωσίας με παραδοσιακά και βιολογικά 
προϊόντα, 

βζ) η δημιουργία διαδρομών για ψυχαγωγία και άθληση (πεζοπορία, ποδηλασία κ.τ.λ.), 

βη) οι δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και ενημέρωσης. 

γ) Οι όροι  άσκησης των εν λόγω δραστηριοτήτων τίθενται κανονιστικά με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ενέργειας και Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που  εκδίδεται 
ύστερα από γνώμη των οικείων γνωμοδοτικών οργάνων,  στην οποία καθορίζονται οι ειδικοί 
όροι δόμησης, οι χρήσεις γης, οι  προϋποθέσεις των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων, καθώς 
και η δυνατότητα και οι όροι συνέχισης της λειτουργίας υφιστάμενων νόμιμων 
δραστηριοτήτων.  

3.Τα όρια των ζωνών μπορεί να ανακαθορίζονται με την ίδια  διαδικασία όταν προκύπτουν 
νέα δεδομένα από την αρχαιολογική έρευνα ή όταν διαφοροποιούνται οι  συνθήκες 
προστασίας των αρχαιολογικών χώρων/ μνημείων, καθώς και του φυσικού ή οικιστικού 
περιβάλλοντος. 



4.Στους ενεργούς παραδοσιακούς οικισμούς που βρίσκονται εντός των ζωνών απαγορεύονται 
οι επεμβάσεις που αλλοιώνουν το  χαρακτήρα και τον πολεοδομικό ιστό ή διαταράσσουν τη 
σχέση μεταξύ των  κτιρίων και των υπαίθριων χώρων. Επιτρέπεται μετά από άδεια 
που  χορηγείται με απόφαση του αρμόδιου Δημάρχου: 

α) η ανέγερση νέων κτισμάτων, εφόσον συνάδουν από πλευράς όγκου, δομικών  υλικών και 
λειτουργίας με το χαρακτήρα του οικισμού, 

β) η αποκατάσταση ερειπωμένων κτισμάτων, εφόσον τεκμηριώνεται η αρχική τους μορφή και 
δεν  εμπίπτουν σε κοινόχρηστο χώρο του οικισμού ή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. 

γ) η κατεδάφιση υφιστάμενων κτισμάτων, εφόσον δεν αλλοιώνεται ο  χαρακτήρας του συνόλου 
ή χαρακτηρισθούν ετοιμόρροπα κατά τις κείμενες διατάξεις.   

δ) η εκτέλεση οποιουδήποτε έργου στα υφιστάμενα κτίσματα, στους  ιδιωτικούς ακάλυπτους 
χώρους και τους κοινόχρηστους χώρους, λαμβανομένου  πάντα υπόψη του χαρακτήρα του 
οικισμού. 

ε) η χρήση κτίσματος ή και των ελεύθερων χώρων του, εάν εναρμονίζεται με  το χαρακτήρα 
και τη δομή τους. 

5.Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης για την αποτροπή άμεσου κινδύνου  είναι δυνατή η 
εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βλάβης χωρίς την παραπάνω  άδεια μετά από 
ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία μπορεί να διακόψει τις  εργασίες με 
σήμα της. 

6.Στους παραπάνω οικισμούς απαγορεύονται δραστηριότητες,  καθώς και χρήσεις των 
κτισμάτων, των ελεύθερων χώρων τους και των  κοινόχρηστων χώρων, που αλλοιώνουν 
το  χαρακτήρα και τον πολεοδομικό ιστό ή διαταράσσουν τη σχέση μεταξύ των  κτιρίων και 
των υπαίθριων χώρων. Για τον καθορισμό  της χρήσης κτίσματος ή ελεύθερου χώρου αυτού 
ή κοινόχρηστου χώρου  χορηγείται άδεια με απόφαση του οικείου Δημάρχου, ύστερα από 
εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται τα κίνητρα προς τους επιχειρηματίες 
που θα επενδύσουν σε παραγωγικές δραστηριότητες όπως αυτές που περιγράφονται 
ενδεικτικά στο εδάφιο (β) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις που τίθενται από την κοινή υπουργική απόφαση του εδαφίου (γ) της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 

 









































ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 

 

 

Σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020, έγινε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των ειδικών συνθηκών που διανύει η χώρα 

μας εξαιτίας του κορωνοϊού, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 15 του Καταστατικού του 

Σωματείου. 

 

Συμμετείχαν οι κ.κ.: 

Σταύρος Μπένος, πρόεδρος,  

Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος,  

Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας, 

Παναγιώτης Νταής, ταμίας, 

Γιώργος Κουρουπός, μέλος, 

Γεωργία Μανωλοπούλου, μέλος, 

Άρτεμις Τσολάκη, μέλος, 

Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος. 

 

Συμμετείχαν, επίσης, τα αναπληρωματικά μέλη, κ.κ. Νίκος Ορφανός, Δώρα Πρασίνου και 

Ευθύμιος Τσάμης. 

 

Την τηλεδιάσκεψη παρακολούθησαν, επίσης, διαδικτυακά, η Προϊσταμένη της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Άρτας, κα Βαρβάρα Παπαδοπούλου, οι κ.κ. Γιάννης Παπαλέξης, πολιτικός – 

μηχανικός και Χρυσάνθη Αναγνώστου, αρχιτέκτων – μηχανικός της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Άρτας, καθώς και ο κ. Νίκος Χατζηδάκης, αρχιτέκτων – μηχανικός. 

 

Τέλος, στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν και οι εργαζόμενοι στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ.κ. 

Ευδόκιμος Φρέγκογλου, υπεύθυνος προγραμμάτων, Κατερίνα Αβραμοπούλου, οικονομολόγος, 

υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και γραμματειακής υποστήριξης, Μαρία Κουρασάνη 

και Μαρία Σοφικίτου, αρχαιολόγοι και υπεύθυνες για την παραγωγή περιεχομένου. 

 

 

  



6. Ενημέρωση από τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο για τη συμπερίληψη του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» στη διαθήκη της Καρβέλη Αικατερίνης (Συν. 6). Εξουσιοδότηση στη 

δικηγόρο Αθηνών και τακτικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κα Διδώ 

Σταθουλοπούλου να αποδεχθεί για λογαριασμό του Σωματείου την υπαχθείσα σ' αυτό, 

εκ διαθηκών, κληρονομία, της Αικατερίνης, χήρας Δημητρίου ΚΑΡΒΕΛΗ και να 

προβεί για λογαριασμό του Σωματείου σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια στις Τράπεζες 

ΕΘΝΙΚΗ, ALPHAΒΑΝΚ, EUROBANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, καθώς αντιστοίχως και σε κάθε 

άλλη τυχόν Τράπεζα, Πιστωτικό Ίδρυμα κ.λπ., προς είσπραξη του ποσού των 15.000 

που του αναλογεί, σύμφωνα με τη διαθήκη. Έγκριση της διάθεσης του ποσού των 500 

ευρώ στη κα Διδώ Σταθουλοπούλου για την εκπροσώπηση του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος ανέφερε στα μέλη του Συμβουλίου 

τα εξής: 

 

«Με το από 9-10-2020 με Α.Π. 65824/4527 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Συν. 6), καθώς και την από 20-10-2020 ΕΓΓΡΑΦΗ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ του Αντωνίου Καρβέλη του Ιωάννη, εκτελεστή διαθήκης της Αικατερίνης 

Καρβέλη, ανακοινώθηκε στο Σωματείο ότι:  

 

την 16-11-2018 απεβίωσε στην Αθήνα η Αικατερίνη, χήρα Δημητρίου Καρβέλη, το γένος Τσοτάκου. 

Η κληρονομούμενη κατέλειπε τρεις διαθήκες που είχαν συνταχθεί ιδιοχείρως από την ίδια και είχαν 

κατατεθεί εσώκλειστες σε φάκελο (μυστικές) στη συμβολαιογράφο Αθηνών, κα Θωμίδου Χρυσούλα, 

από την οποία φυλάσσονταν μέχρι το θάνατο της κληρονομουμένης και ακολούθως μετά το θάνατο 

αυτής, νομίμως δημοσιεύτηκαν στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, κατόπιν αιτήσεως και με επιμέλεια της 

ως άνω συμβολαιογράφου (Χρυσούλας Θωμίδου), τεθέντος στο περικάλυμμα και στο σώμα αυτών 

υπογραφής και θεώρησης από την κα Ειρηνοδίκη Αθηνών, όπως ο Νόμος ορίζει.  

 

Συγκεκριμένα: 

α) Η από 2-3-2013 διαθήκη, η οποία δημοσιεύτηκε με το υπ’ αριθμόν 880/14-2-2019 πρακτικό του 

Ειρηνοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο διαθηκών του Ειρηνοδικείου Αθηνών 

στον τόμο 350, με αυξ. αριθ. 22.  

 β) Η από 5-10-2015 διαθήκη, η οποία δημοσιεύτηκε με το υπ’ αριθμόν 881/14-2-2019 πρακτικό 

του Ειρηνοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στο γενικό βιβλίο διαθηκών του Ειρηνοδικείου 

Αθηνών, στον τόμο 350 και με αυξ. αριθ. 23. 

γ) Η από 22-2-2016 διαθήκη, η οποία δημοσιεύτηκε με το υπ’ αριθμόν 882/14-2-2019 πρακτικό του 

Ειρηνοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στο γενικό βιβλίο διαθηκών του Ειρηνοδικείου Αθηνών 

στον τ. 350, με αυξ. αριθμό 24. 

 

Η κληρονομούμενη με την από 2-3-2013 διαθήκη της, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις από 5-10-

2015 και 22-2-2016 διαθήκες, κατέλειπε στο Σωματείο με την επωνυμία «ΔΙΑΖΩΜΑ» το συνολικό 



ποσό των δεκαπέντε (15.000,00) χιλιάδων ευρώ, τα οποία βρίσκονται κατατεθειμένα σε Τραπεζικά 

Ιδρύματα της χώρας». 

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος του Σωματείου εισηγήθηκε στα μέλη, προκειμένου να αποδεχθούν για 

λογαριασμό του Σωματείου την κληρονομία-κληροδοσία αυτή, να χορηγήσουν την ειδική εντολή, 

την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στη δικηγόρο Αθηνών, κα Διδώ Σταθουλοπούλου του 

Κωνσταντίνου, κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Μαυρομιχάλη, αρ. 18, με ΑΜ ΔΣΑ 14613, να 

προβεί στις κάτωθι, απαιτούμενες για το σκοπό αυτό, ενέργειες: 

• Να αποδεχθεί για λογαριασμό του Σωματείου την υπαχθείσα σ’ αυτό, εκ διαθηκών, 

κληρονομία, της Αικατερίνης, χήρας Δημητρίου ΚΑΡΒΕΛΗ, το γένος Τσοτάκου, η οποία 

απεβίωσε στην Αθήνα στις 16-11-2018. 

• Να προβεί για λογαριασμό του Σωματείου σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια στις Τράπεζες 

ΕΘΝΙΚΗ, ALPHAΒΑΝΚ, EUROBANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, στις οποίες η αποβιώσασα 

διατηρούσε τραπεζικούς λογαριασμούς ή άλλα τραπεζικά προϊόντα, καθώς αντιστοίχως 

και σε κάθε άλλη τυχόν Τράπεζα, Πιστωτικό Ίδρυμα κ.λπ., προς είσπραξη του ποσού που 

του αναλογεί, σύμφωνα με τις διαθήκες. 

• Ενδεικτικά, να υποβάλει προς τις άνω Τράπεζες Αιτήσεις Ερευνών λογαριασμών και 

λοιπών τραπεζικών προϊόντων, να καταβάλει τα απαιτούμενα ποσά για τις έρευνες αυτές, 

να υπογράφει και να παραλαμβάνει κάθε σχετικό έγγραφο, μέχρι και την απόδοση του 

ποσού. 

• Να υπογράφει και να εγχειρίζει ενώπιον του αρμόδιου Οικονομικού Εφόρου τις δηλώσεις 

φόρου κληρονομιάς (αρχικές, συμπληρωματικές ή διορθωτικές). 

• Να παραλαμβάνει τα σχετικά πιστοποιητικά περί υποβολής δηλώσεως φόρου κληρονομιάς 

και να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο.  

• Να υπογράφει, υποβάλει και καταθέτει κάθε φύσεως αιτήσεις και απαιτούμενες δηλώσεις 

όπως υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, με οποιοδήποτε περιεχόμενο, καθώς και 

οποιαδήποτε άλλη δήλωση απαιτείται ή θα απαιτηθεί κατά το χρόνο της αποδοχής της 

κληρονομιάς, της πληρωμής του φόρου και της απόδοσης του κληροδοτηθέντος ποσού και 

επιβάλλεται από οποιαδήποτε διάταξη νόμου, καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 1599/1986, με οποιοδήποτε περιεχόμενο. 

• Να προσκομίζει τα σχετικά πιστοποιητικά που απαιτούνται, ζητώντας την έκδοση αυτών 

από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ή άλλη δημόσια Αρχή, όπως ληξιαρχική 

πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή 

μη διαθήκης, πρακτικά δημοσίευσης διαθήκης, κληρονομητήριο, πιστοποιητικό περί μη 

αποποίησης, πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος, καθώς 

επίσης και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση απαιτείται ή θα απαιτηθεί από το 

νόμο για την αποδοχή και την απόδοση σε αυτό της κληρονομιάς και επιβάλλεται από 

οποιαδήποτε διάταξη νόμου. 

• Να αιτείται και παραλαμβάνει από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. πιστοποιητικά περί μη οφειλής 

φόρου κληρονομίας, ή να υπογράφει υπεύθυνες δηλώσεις με σχετικό περιεχόμενο. 



• Να προβαίνει και σε τυχόν άλλες ενέργειες, προς εκπλήρωση του ως άνω σκοπού, ακόμη 

και εάν δεν περιλαμβάνονται ρητά στο παρόν.  

Τέλος, ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη: 

• την καταβολή των ποσών (ύψους περίπου 200 έως 300 ευρώ) που θα απαιτήσει η κάθε 

Τράπεζα για την Έρευνα λογαριασμών και την Απόδοση στο Σωματείο του ως άνω 

κληροδοτηθέντος ποσού. 

• την καταβολή ποσού 500 ευρώ συν ΦΠΑ 24% ως αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου, 

κας Διδώς Σταθουλοπούλου για τις παραπάνω ενέργειες, πλην της εκδόσεως 

κληρονομητηρίου. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η έκδοση κληρονομητηρίου ο πρόεδρος 

ενημέρωσε τα μέλη ότι θα οριστεί ξεχωριστή αμοιβή. 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από εκτενή συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση 

του προέδρου, κ. Σταύρου Μπένου, να χορηγήσουν την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και 

το δικαίωμα στη δικηγόρο Αθηνών, κα Διδώ Σταθουλοπούλου του Κωνσταντίνου, κάτοικο 

Αθηνών, επί της οδού Μαυρομιχάλη, αρ. 18, με ΑΜ ΔΣΑ 14613, να προβεί στις προαναφερθείσες 

απαιτούμενες ενέργειες, με σκοπό την αποδοχή για λογαριασμό του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» της 

υπαχθείσας σ' αυτό, εκ διαθηκών, κληρονομία, της Αικατερίνης, χήρας Δημητρίου ΚΑΡΒΕΛΗ. 

 

Τέλος, ενέκριναν ομόφωνα: 

α) την καταβολή των ποσών (ύψους περίπου 200 έως 300 ευρώ) που θα απαιτήσει η κάθε Τράπεζα 

για την Έρευνα λογαριασμών και την απόδοση στο Σωματείο του ως άνω κληροδοτηθέντος 

ποσού. 

β) την καταβολή ποσού 500 ευρώ συν ΦΠΑ 24% ως αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου, κας 

Διδώς Σταθουλοπούλου για τις παραπάνω ενέργειες, πλην της εκδόσεως κληρονομητηρίου.  

 

 

 

 

Συντάκτης: 

Μαρία Σοφικίτου 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ο  πρόεδρος Ο γενικός γραμματέας 

 

  

Σταύρος Μπένος Βασίλης Λαμπρινουδάκης 

 

 

 

 

 

Το παρόν συνιστά ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ». 

 

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» 

 

 
 

 

Σταύρος Μπένος 

 

  



Επισυναπτόμενο 6ο:   

 



 



 



























Εσοδα  ΧΡ 2008-20 ΧΡΗΣΗ 2021 30/6/2021 Έξοδα ΧΡ 2008-20 ΧΡΗΣΗ 2021 30/6/2021

Τακτικές Εισφορές Μελών 483.781,64 € 20.050,00 € 503.831,64 € Έξοδα Ίδρυσης 139,02 0,00 139,02

Εισφορές Τακτικών Μελών 483.781,64 € 20.050,00 € 503.831,64 € Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης 139,02 139,02

0,00 €

Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ 62.252,93 € 314,00 € 62.566,93 €

Δωρεές Μελών-Φίλων 62.252,93 € 214,00 € 62.466,93 €

Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα Πάγια 19.026,69 848,59 19.875,28

Σωτήριος Γκίκας εις μνήμη Νικολάου Γκίκα 100,00 € 100,00 € Η/Υ και Εξοπλισμός 17.708,69 848,59 18.557,28

0,00 € Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων 1.318,00 1.318,00

0,00 € Έξοδα μίσθωσης ακινήτων 99.817,08 4.125,69 103.942,77

0,00 € Μίσθωση ακινήτων (έδρα )

0,00 € Ενοίκια 89.072,20 3.600,00 92.672,20

Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή  Εταιρικών Μελών-Χορηγίες 2.034.576,31 € 132.500,00 € 2.167.076,31 € Κοινόχρηστα 9.243,88 525,69 9.769,57

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 353.642,95 € 353.642,95 € Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ) 1.501,00 1.501,00

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 102.150,00 € 102.150,00 €

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 58.085,36 € 58.085,36 € 'Εξοδα λειτουργίας 292.036,52 7.525,27 299.561,79

ELPEN A.E ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 111.500,00 € 5.000,00 € 116.500,00 € Εξοδα λειτουργίας 

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ  Α.Ε. 49.600,00 € 12.400,00 € 62.000,00 € Δ.Ε.Η 20.155,00 693,00 20.848,00

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 89.600,00 € 12.400,00 € 102.000,00 € Ο.Τ.Ε 31.058,52 859,50 31.918,02

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ 82.400,00 € 12.400,00 € 94.800,00 € COSMOTE 5.883,31 338,94 6.222,25

ΤΕΜΕS-COSTA NAVARINO  Α.Ε. 65.000,00 € 65.000,00 € Ε.Υ.Δ.Α.Π 627,00 14,00 641,00

FOURLIS A.E 55.000,00 € 5.000,00 € 60.000,00 € Επισκευές Συντήρησεις 29.187,85 210,80 29.398,65

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 42.280,00 € 42.280,00 € ΄Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας 16.644,92 22,61 16.667,53

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  Α.Ε. 10.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 € Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά 29.032,54 180,24 29.212,78

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ  Α.Ε. 37.150,00 € 37.150,00 € Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες 29.292,54 356,13 29.648,67

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 55.740,00 € 55.740,00 € Ταχυδρομικά -Μεταφορικά 27.614,93 632,23 28.247,16

ΚΟΣΜΟΤΕ 108.000,00 € 18.600,00 € 126.600,00 € Διάφορα Εξοδα λειτουργίας 13.643,36 1.069,87 14.713,23

ΒΙΚΟΣ Α.Ε 40.000,00 € 5.000,00 € 45.000,00 € Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή 5.326,99 300,08 5.627,07

ZARA  Α.Ε. 40.000,00 € 40.000,00 € Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη 66.773,08 2.265,10 69.038,18

ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε. 44.000,00 € 5.000,00 € 49.000,00 € Συνδρομές σε συλλόγους 12.284,95 12.284,95

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  Α.Ε. 49.000,00 € 5.000,00 € 54.000,00 € Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές 4.511,53 220,72 4.732,25

ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 30.400,00 € 3.000,00 € 33.400,00 € Έξοδα κληρονομιάς 60,00 60,00

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 55.800,00 € 5.000,00 € 60.800,00 € Εκ παραδρομής χρέωση Τραπεζικού Λογαριασμού 302,05 302,05

INTERAMERICAN  Α.Ε. 24.000,00 € 3.000,00 € 27.000,00 €  Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων 895.921,82 47.635,78 943.557,60

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 44.840,00 € 5.000,00 € 49.840,00 € Κόστος μισθοδοσίας 659.186,49 30.782,71 689.969,20

ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ 60.000,00 € 60.000,00 € Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ) 236.735,33 16.853,07 253.588,40

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ 40.000,00 € 10.000,00 € 50.000,00 € 0,00 0,00

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ 35.000,00 € 5.000,00 € 40.000,00 €  Φ.Π.Α. 87.672,87 24.073,54 111.746,41

Σ.Ε.Β. 25.000,00 € 25.000,00 € Φ.Π.Α. 24.073,54 24.073,54

ΣΑΝΗ Α.Ε. 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00

APIVITA ΑΕΒΕ 12.000,00 € 3.000,00 € 15.000,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων 99.180,00 0,00 99.180,00

ΣΕΤΕ 15.000,00 € 3.000,00 € 18.000,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων 99.180,00 99.180,00

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ  Α.Ε. 12.000,00 € 2.000,00 € 14.000,00 €

ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ 43.400,00 € 6.200,00 € 49.600,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 897.410,27 62.394,89 959.805,16

ΗΠΕΙΡΟΣ  ΑΕΒΕ 15.804,00 € 15.804,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 751.063,84 751.063,84

ΟΠΤΙΜΑ ΑΕΒΕ 15.842,00 € 15.842,00 € Εθνική Τράπεζα,Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού 43.400,00 43.400,00

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ 15.842,00 € 15.842,00 € Ίδρυμα Μποδοσάκη,μελέτες Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας 11.160,00 11.160,00

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 18.000,00 € 1.500,00 € 19.500,00 € Νέα Οδός,Ψηφιακές εφαρμογές Τριλογίας της Αττικής 9.654,89 9.654,89

ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 32.800,00 € 32.800,00 € Unisystems A.E.,χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας 12.400,00 12.400,00

ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 12.400,00 € 12.400,00 € Εθνική Τράπεζα,χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας 0,00

EUROBANK  ERGASIAS 21.200,00 € 21.200,00 € Κεντρική Οδός,Δράσεις στη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας 15.508,44 1.000,00 16.508,44

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ  Α.Ε. 14.500,00 € 14.500,00 € Ίδρυμα ι.Λάτσης για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 30.000,00 15.000,00 45.000,00

ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 12.000,00 € 12.000,00 € Ίδρυμα Π@Α Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης 19.977,99 19.977,99

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ  Α.Ε. 23.600,00 € 23.600,00 € Ίδρυμα Μποδοσάκη,για κάλυψη εξόδων Θερμοκοιτίδας 7.500,00 7.500,00

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 6.000,00 € 6.000,00 € Τσιμέντα Τιτάν Α.Ε.,για το Πρόγραμμα 'Η Τριλογία της Αττικής' 6.400,00 6.000,00 12.400,00

ΟΜΙΛΟΣ QUEST 20.000,00 € 20.000,00 € Αεροπορία Αιγαίου,Marketing Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου 14.000,00 14.000,00

ΓΣΕΒΕΕ 12.000,00 € 12.000,00 € Ίδρυμα j m Kaplan,Πρόγραμμα ΄΄Τριλογία της Αττικής 16.740,00 16.740,00

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00

SYMBEEOSIS  AE 6.000,00 € 6.000,00 € Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος 90.738,22 0,00 90.738,22

0,00 € Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος 0,00

0,00 € 0,00 0,00

0,00 € Εξοδα προβολής & διαφήμισης 32.677,96 844,03 33.521,99

Μεταβιβαστικές εισροές 995.270,59 € 133.065,99 € 1.128.336,58 € Διαδραστικές εφαρμογές 0,00

Μεταβιβαστικές εισροές 829.370,59 € 829.370,59 € Ανάπτυξη Ιστοσελίδας 0,00

ΕθνικήΤράπεζα,χορηγία για τη κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 24.800,00 € 24.800,00 € Προβολή Διαζώματος 844,03 844,03

Κεντρική Οδός,Δράσεις για τη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας 18.600,00 € 18.600,00 € 0,00

Νέα Οδός,Ψηφιακά Τριλογίας της Αττικής 24.800,00 € 24.800,00 € 0,00 0,00

Εθνική Τράπεζα,Πρόγραμμα Πολιτ. Διαδρομής Εγνατίας Οδού      24.800,00 € 24.800,00 € 0,00 0,00

Ίδρυμα j m Kaplan,Πρόγραμμα ΄΄Τριλογία της Αττικής΄΄ 81.665,99 € 81.665,99 € ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 456.995,49 600,00 457.595,49

Unisystems A.E.(Χορηγία για τη θερμοκοιτίδα του Διαζώματος) 12.400,00 € 12.400,00 € Γενικές Συνελεύσεις εως και 2020 456.995,49 456.995,49

Ίδρυμα Ι.Λάτσης,για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 30.000,00 € 15.000,00 € 45.000,00 € ΙΓ΄Γεν.Συνέλευση στην Αρχαία Μεσσήνη 600,00 600,00

Ιδρυμα Π@Α Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης 23.000,00 € 23.000,00 €

Τσιμέντα Τιτάν Α.Ε.,για το πρόγραμμα "Η Τριλογία της Αττικής' 12.400,00 € 12.400,00 € Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις 306.193,73 31.541,56 337.735,29

Ίδρυμα Μποδοσάκη,για κάλυψη εξόδων της θερμοκοιτίδας 7.500,00 € 7.500,00 € Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις 189.670,44 189.670,44

Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.,Μάρκετινκ Πολ.Διαδρομής Νάξου 14.000,00 € 14.000,00 € 1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών 28.418,53 28.418,53

Αιγέας ΑΜΚΕ,Μελέτη Marketing Τριλογίας Αττικής 10.000,00 € 10.000,00 € 2.Εκδόσεις Διαζώματος 78.662,84 78.662,84

Διάφορα έσοδα 6.276,75 € 1,32 € 6.278,07 € 3.Μεταφράσεις κειμένων 2.735,45 1.371,97 4.107,42

Τόκοι καταθέσεων 1,32 € 1,32 € 4.Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας,Επίσκεψη Θεσσαλονίκη 1.770,59 1.770,59

0,00 € 5.Πολιτιστική Διαδρομή Μίνωος,Επίσκεψη Κρήτη 761,97 761,97

Επιστροφές διαθεσίμων 25.578,85 € 324,53 € 25.903,38 € 6.Ημερίδα στη Καλαμάτα,πρόγραμμα Μορέας 184,22 184,22

324,53 € 324,53 € 7.Ημερίδα στη Λαμία,Πρόγραμμα Οιδίπους 366,10 366,10

0,00 € 8.Μελέτη  ΟΧΕ Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας 3.720,00 3.720,00

Σύνολο Εσόδων 3.607.737,07 € 286.255,84 € 3.893.992,91 € 9.Δημιουργία ψηφιακών εργαλείων της Πολ.Διαδρομής  Ηπείρου 2.480,00 2.480,00

Χρηματικά Διαθέσιμα Υπόλοιπο 206,99 € 10,Μισθοδοσία προσωπικού Θερμοκοιτίδας 1.143,59 20.049,59 21.193,18

Ταμείο στο Διάζωμα 206,99 € 11.Μελέτη Φύση και Πολιτισμός 4.960,00 4.960,00

Λογαριασμοί Καταθέσεων 0,00 € 257.612,90 € 12.Master Plan Τριλογίας της Αττικής 1.440,00 1.440,00

Τράπεζα ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ 0,00

ΑLPHA BANK               21.819,79 € 21.819,79 € Λοιπές Εκδηλώσεις 158.789,61 12.493,20 171.282,81

Eurobank Ergasias         25.326,80 € 25.326,80 € Εκδηλώσεις 158.789,61 158.789,61

Εθνική Τράπεζα              41.462,53 € 41.462,53 € Έβδομη συνάντηση του Διαζώματος με τα Eταιρικά του Μέλη 12.493,20 12.493,20

Τράπεζα Αττικής           14.085,89 € 14.085,89 € Έκτη συνάντηση Άνω Διαζώματος 0,00

Τράπεζα Πειραιώς          154.632,04 € 154.632,04 € Διάφορα Έξοδα 7.151,96 339,23 7.491,19

PAY PAL 285,85 € 285,85 € Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα 339,23 339,23

0,00 € Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  257.819,89 € Σύνολο Εξόδων 3.443.751,24 192.421,78 3.636.173,02

To μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2019 ανέρχεται στο ποσό των  ευρώ . 98.142,50 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΌ 01/09/2008 ΕΩΣ 30/6/2021



Μελέτες Αδιάθετο

Ύψος κατάθεσης Εξοδα Θεάτρων Υπόλοιπο

1 Αρχαίο Θέατρο Σικυώνος 13.000,00 € 12.914,40 85,60

2 Αρχαίο Θέατρο Αρκαδικού Ορχομενού 49.278,76 € 49.133,85 144,91

3 Αρχαίο Θέατρο Δήλου 105.492,28 € 96.745,39 8.746,89

4 Αρχαίο Θέατρο Δελφών 106.004,79 € 104.861,15 1.143,64

5 Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης 22.905,56 € 21.796,88 1.108,68

6 Αρχαίο Θέατρο Αβδήρων 780,00 € 550,00 230,00

7 Αρχαίο Θέατρο Σπάρτης 101.469,61 € 99.894,23 1.575,38

8 Αρχαίο Θέατρο Καρθαίας Κέας 17.350,00 € 16.824,61 525,39

9 Αρχαίο Θέατρο Χερσονήσου 200,00 € 200,00

10 Αρχαίο Θέατρο Γόρτυνας 1.464,90 € 0,00 1.464,90

11 Αρχαίο Θέατρο Απτέρας 700,00 € 700,00

12 Αρχαίο Θέατρο Βεργίνας 420,00 € 420,00

13 Αρχαίο Θέατρο Μακύνειας 22.360,00 € 21.156,97 1.203,03

14 Αρχαίο Θέατρο Καλυδώνας 19.580,00 € 19.495,91 84,09

15 Αρχαίο Θέατρο Νέας Πλευρώνας 350,00 € 350,00

16 Αρχαίο Θέατρο Οινιάδων 400,00 € 400,00

17 Αρχαίο Θέατρο Στράτου 346,00 € 346,00

18 Αρχαίο Θέατρο Αμφιλοχικού Άργους 320,00 € 320,00

19 Ωδείο Ηρώδου του Αττικού 102,00 € 102,00

20 Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου 100,00 € 100,00

21 Ρωμαϊκό Ωδείο Επιδαύρου 2.500,00 € 2.470,32 29,68

22 Αρχαίο Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών 8.350,00 € 6.416,00 1.934,00

23 Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων 3.070,00 € 2.460,00 610,00

24 Αρχαίο Θέατρο στο Κουφονήσι / Λεύκης 200,00 € 200,00

25 Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης 885,00 € 885,00

26 Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών 27.159,60 € 21.467,93 5.691,67

27 Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης 1.400,00 € 1.400,00

28 Αρχαίο Θέατρο Θήρας 400,00 € 400,00

29 Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού Βοιωτίας 198.767,75 € 198.710,62 57,13

30 Αρχαίο Θέατρο Θορικού 715,00 € 715,00

31 Αρχαίο Θέατρο Μεσσήνης 21.890,80 € 21.564,19 326,61

32 Αρχαίο Θέατρο Αιγείρας 230,00 € 230,00

33 Αρχαίο Θέατρο Τραχωνων 1.370,00 € 1.370,00

34 Ελληνιστικό Θέατρο Αργους 3.293,00 € 2.640,40 652,60

35 Αρχαίο Θέατρο Μήλου 3.000,00 € 2.152,50 847,50

36 Αρχαίο Θέατρο Φερών 3.110,00 € 3.110,00

37 Αρχαίο Θέατρο Ερέτριας 33.780,00 € 33.751,00 29,00

38 Αρχαίο Θέατρο Νικοπόλης 26.218,60 € 23.608,60 2.610,00

39 Αρχαίο Θέατρο Αμφιαρείου 1.270,10 € 1.270,10

40 Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης 1.160,00 € 1.160,00

41 Αρχαίο Θέατρο Διονύσου 4.890,61 € 300,00 4.590,61

42 Αρχαίο Θέατρο Λευκάδας 200,00 € 200,00

43 Αρχαίο Θέατρο Αμφίπολης 6.210,00 € 5.842,53 367,47

44 Αρχαίο Θέατρο Ικαρίας Αττικής 5.364,69 € 2.406,67 2.958,02

45 Αρχαίο Θέατρο Πλατιάνας 4.500,00 € 4.500,00

46 Αρχαίο Θέατρο Μιεζας 350,00 € 350,00

47 Αρχαίο Θέατρο Λίνδου 350,00 € 350,00

48 Αρχαίο Θέατρο Καβιρείου 3.690,00 € 3.690,00

49 Αρχαίο Θέατρο Γυθείου 550,00 € 550,00

50 Αρχαίο Θέατρο Σάμου 400,00 € 400,00

51 Αρχαίο Θέατρο  Ιεράπετρας 100,00 € 100,00

52 Αρχαίο Θέατρο  Λάρισας (Μικρό). 100,00 € 100,00

53 Αρχαίο Θέατρο Σαμοθράκης 5.365,00 € 4.982,00 383,00

54 Μικρό Θέατρο Αμβρακίας 100,00 € 100,00

55 Αρχαίο Θέατρο Λάρισας Α΄ 54.097,10 € 53.977,40 119,70

56 Aρχαίο Θέατρο Δημητριάδος 1.340,00 € 1.109,00 231,00

57 Αρχαίο Θέατρο Ασκληπιείου Επιδαύρου 49.600,00 € 15.148,68 34.451,32

58 Τελεστήριο Ελευσίνας 188,00 € 188,00

59 Αρχαίο Ωδείο Πάτρας 100,00 € 100,00

60 Αρχαίο Ωδείο Κορίνθου 125,00 € 125,00

61 Αρχαίο θέατρο Μαρώνειας 1.000,00 € 1.000,00

62 Αρχαίο θέατρο Τανάγρας 150,00 € 150,00

63 Αρχαίο θέατρο Λεωντίου 100,00 € 100,00

Τόκοι καταθέσεων-φόρος,τραπεζικά έξοδα 5.996,43 € 5.442,64 553,79

Αδιευκρίνιστες καταθέσεις 789,00 € 760,00 29,00

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ 947.049,58 € 848.583,87 98.465,71

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΣΥΝΟΛΑ

ALPHA BANK 6.559,82 6.559,82

ΤΡΑΠΕΖΑ   ΑΤΤΙΚΗΣ 11.648,94 11.648,94

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 28.633,65 28.633,65

EUROBANK 8.973,83 8.973,83

ΤΡΑΠΕΖΑ   ΠΕΙΡΑΙΩΣ 42.649,47 42.649,47

0,00

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΡΑΣΗ ΥΕΑΘ 98.465,71 0,00 98.465,71

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΓΙΑ ΤH ΔΡΑΣΗ Υ.Ε.Α.Θ ΤΗΝ  30/6/2021


