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Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 

 

Σήμερα, Τρίτη 19 Μαρτίου 2019, στο επι της οδού Μπουμπουλίνας 30, γραφείο του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», έγινε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

Παρόντες ήσαν οι κ.κ.: 

Σταύρος Μπένος, πρόεδρος, 

Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος, 

Γιώργος Κουρουπός, ταμίας, 

Γεωργία Μανωλοπούλου, μέλος 

Άρτεμις Τσολάκη, μέλος, 

Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος. 

Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν ακόμη οι κ.κ.: Στακιάς Νίκος, Διπλωματούχος 

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π., με  ειδίκευση στη 

Διοργάνωση Εκδηλώσεων (Πανεπιστήμιο Μάντσεστερ), Παπαδόπουλος Αντώνης 

διαχειριστή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Ματαρόα», Χρήστος Ράμμος, 

πρ. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και τακτικό μέλος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», Γαβριήλ Καμπάνης, τ. Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του 

Οργανισμού «ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021», Βίκυ Παπαϊωάννου, φιλόλογος και Βασιλική 

Αργυρίου, αρχαιολόγος.  

 

1. Eνημέρωση και έγκριση προϋπολογισμού για την εκδήλωση «Κοιμώμενα 

Θέατρα σε τροχιά αφύπνισης». 

Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος υπενθύμισε στα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πως στις 29 Μαρτίου 2019 θα πραγματοποιηθεί 

στο αμφιθέατρο του Νέου Μουσείου Ακρόπολης, η πρώτη επιστημονική 

συνάντηση του Διεθνούς Δικτύου Αρχαίων Θεάτρων. Ενημέρωσε επίσης τα μέλη, 

πως ο κ. Βασίλης Λαμπρινουδάκης, επιστημονικός υπεύθυνος της σπουδαίας αυτής 

πρωτοβουλίας για την καταγραφή και επιστημονική τεκμηρίωση των αρχαίων 

θεάτρων που εντοπίζονται στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της λεκάνης της 

Μεσογείου, δεν μπόρεσε να παραβρεθεί στη συνεδρίαση εξαιτίας πολύ σημαντικής 

επαγγελματικής υποχρέωσης. Στο σημείο αυτό έδωσε το λόγο στην κ Μαρία 

Κουρασάνη, αρχαιολόγο του Διαζώματος, για να ενημερώσει τα μέλη ως προς την 

πρόοδο προετοιμασίας της εκδήλωσης. 
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Η κ. Κουρασάνη αρχικά υπενθύμισε  στα μέλη πως τίτλος της εκδήλωσης είναι 

«Κοιμώμενα Θέατρα σε τροχιά αφύπνισης» και θέμα της η παρουσίαση 

περιπτώσεων αποκάλυψης και ανάδειξης αρχαίων θεάτρων εντός πυκνού αστικού 

ιστού, τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία και τα οποία 

έχουν αποδοθεί ή πρόκειται να αποδοθούν σε χρήση. Στόχος της εσπερίδας, 

πρόσθεσε, είναι να προσφέρει το κατάλληλο έδαφος για την ανταλλαγή εμπειριών, 

δυνατοτήτων λύσεων και τεχνογνωσίας για τη δύσκολη αυτή περίπτωση 

διαχείρισης αρχαίων θεάτρων. Για να ενθαρρύνει το ΔΙΑΖΩΜΑ την παραπάνω 

προσπάθεια, έχει προσκαλέσει ομιλητές από το Πανεπιστήμιο IUAV της Βενετίας, 

το επιστημονικό περιοδικό Engramma, το Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης, καθώς και 

έλληνες αρχαιολόγους και επιστήμονες. Αμέσως μετά η κ Κουρασάνη έθεσε υπόψη 

των μελών το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης (Συν. 1). 

Στη συνέχεια, η κ. Κουρασάνη υπενθύμισε τα μέλη πως το Ίδρυμα Παύλου και 

Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, προσέφερε στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

Πολιτιστική Χορηγία ύψους 9.900 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την 

κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης της εκδήλωσης, αλλά και της δημιουργίας 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας - ιστοσελίδας γτου Προγράμματος. Στη συνέχεια έθεσε 

υπόψη των μελών τον οικονομικό προϋπολογισμό της εκδήλωσης.  

 

Πολιτιστική Χορηγία 
Ιδρύματος Παύλου και 
Αλεξάνδρας 
Κανελλόπουλου: 9.900 
ευρώ (7.983 χωρίς Φ.Π.Α.) 

 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ  

Αεροπορικά εισιτήρια (7 
ατόμων) 

2.673 ευρώ 

Οδοιπορικά Ελλήνων 
ομιλητών 

110 ευρώ 

Διαμονή  1.265 ευρώ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ  

DIGILAND - CORETTO 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

310 ευρώ 

Διερμηνεία 670 ευρώ 

Δείπνο 400 ευρώ 

Βίντεο/φωτογράφηση 140 ευρώ  (μόνο διαμονή-δωρεά η 
φωτ/ση) 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  

Ανάθεση σύμβασης έργου 
στην ΑΜΚΕ “Ματαρόα” 

2.400 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.) 

 ΣΥΝΟΛΟ = 7.968 ευρώ 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου μετά από εκτενή διάλογο, ενέκριναν το πρόγραμμα της 

εκδήλωσης, καθώς και τον οικονομικό προϋπολογισμό της. Τέλος, εξουσιοδότησαν 

τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επιτυχή 

διοργάνωση της εκδήλωσης.  
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2. Έγκριση για την ανάθεση του έργου «Δημιουργία ιστοσελίδας για το Δίκτυο 

Αρχαίων Θεάτρων» μεταξύ του Διαζώματος και της ΑΜΚΕ “Ματαρόα”.  

Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κος Σταύρος Μπένος, σε συνέχεια του 

ανωτέρω θέματος, ενημέρωσε τα μέλη πως στο πλαίσιο του προγράμματος Διεθνές 

Δίκτυο Αρχαίων Θεάτρων είναι απαραίτητη η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής 

πλατφόρμας, η οποία θα φιλοξενεί και θα προβάλει το επιστημονικό υλικό που θα 

παράγεται για τα αρχαία θέατρα.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διαζώματος εισηγήθηκε στα μέλη την ανάθεση  

του έργου «Ανάθεση υπηρεσιών κατασκευής και υποστήριξης ιστοσελίδας (website) 

για το Διεθνές Δίκτυο των Αρχαίων Θεάτρων» από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην 

ΑΜΚΕ “Ματαρόα”.  

Το αντικείμενο της σύμβασης, πρόσθεσε ο Πρόεδρος του Διαζώματος, θα αφορά 

στην κατασκευή και υποστήριξη ηλεκτρονικής ιστοσελίδας  για το πρόγραμμα 

«Διεθνές Δίκτυο Αρχαίων Θεάτρων», η οποία θα επιτρέπει τη διεπαφή πολλών 

χρηστών και θα φιλοξενεί το αποτέλεσμα της καταγραφής και επιστημονικής 

τεκμηρίωσης των αρχαίων θεάτρων που εντοπίζονται στην ευρύτερη γεωγραφική 

περιοχή της λεκάνης της Μεσογείου. Μια  εύχρηστη διαδικτυακή πλατφόρμα, που 

θα αποτελεί και μια μορφή αποθετήριου του επιστημονικού υλικού και θα το 

επικοινωνεί στους επισκέπτες της με τρόπο ελκυστικό και απλό. 

Αμέσως μετά έδωσε το λόγο στον συνιδρυτή της ΑΜΚΕ “Ματαρόα”, κ. Αντώνη 

Παπαδόπουλο.  Ο κ. Παπαδόπουλος ενημέρωσε τα μέλη πως πρόκειται να 

σχεδιαστεί μια δυναμική πλατφόρμα που θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά 

χαρακτηριστικά: α) θα φιλοξενεί multimedia υλικό, β) διαδραστικούς χάρτες  

που θα προβάλουν τα σημεία που βρίσκονται τα αρχαία θέατρα στη λεκάνη της 

Μεσογείου, γ) στατιστικά στοιχεία για τα θέατρα, δ) ημερολόγιο εκδηλώσεων για 

κάθε θέατρο, ε) φίλτρα αναζήτησης αξιοθέατων και των θεάτρων και στ)  

δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών λογαριασμών από συγκεκριμένους 

χρήστες.  

Στο σημείο αυτό ο κος Μπένος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου το σχέδιο 

σύμβασης του έργου  «Ανάθεση υπηρεσιών κατασκευής και υποστήριξης 

ιστοσελίδας (website) για το Διεθνές Δίκτυο των Αρχαίων Θεάτρων» από το 

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην ΑΜΚΕ “Ματαρόα” (Συν. 2). 

 

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

εισήγηση του Προέδρου για την ανάθεση του έργου «Ανάθεση υπηρεσιών 

κατασκευής και υποστήριξης ιστοσελίδας (website) για το Διεθνές Δίκτυο των 

Αρχαίων Θεάτρων» από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην ΑΜΚΕ “Ματαρόα”και 

ενέκριναν ομόφωνα τους όρους της σύμβασης. Τέλος, εξουσιοδότησαν τον 

πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή της 

παραπάνω σύμβασης. 
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3. Έγκριση πρόσληψης του κ. Νίκου Στακιά, ως συμβούλου διαχείρισης των 

DMMO για το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» . 

Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κος Σταύρος Μπένος, ενημέρωσε τα 

μέλη πως για την ενδυνάμωση της δομής του Διαζώματος και την υποστήριξη της 

Ήπειρος Α.Ε., του Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή 

στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», είναι απαραίτητη η συνεργασία με ειδικό 

επιστήμονα που να μπορεί να ανταπεξέλθει στις υψηλές απαιτήσεις του 

προγράμματος.  

Αμέσως μετά, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την 

πρόσληψη από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» του κ. Νίκου Στακιά ως συμβούλου 

διαχείρισης των DMMO για το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», για το διάστημα των 6 

μηνών και με συνολικό ύψος αποδοχών τα 3.000 ευρώ.  

Ο κ. Στακιάς θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες κύριες αρμοδιότητες: α) Τον 

συντονισμό και την οργάνωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων της διαδρομής του 

Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα, ώστε να υπάρχει καθημερινή πληροφόρηση, 

τόσο για τη σωστή λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων, όσο και του συμφώνου 

ποιότητας και β) τη διαρκή ενημέρωση της ιστοσελίδας της διαδρομής, σχετικά με 

τα νέα της διαδρομής, τις νέες επιχειρήσεις που εντάσσονται, των νέων κειμένων 

που θα παράγονται για τα μνημεία που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της 

Ηπείρου. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διαζώματος έδωσε το λόγο στον κ. Στακιά για να 

μιλήσει στα μέλη. Ο κ. Στακιάς είπε πως είναι Διπλωματούχος των Εφαρμοσμένων 

Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π., με μεταπτυχιακό δίπλωμα 

ειδίκευσης στη Διοργάνωση Εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ 

Μετροπόλιταν της Μ. Βρετανίας. Πρόσθεσε τέλος πως η πρόταση να προσληφθεί 

ως σύμβουλος διαχείρισης του Σωματείου στο σχεδιασμό και λειτουργία της δομής 

Διαχείρισης Προορισμών (Destination Marketing and Management Organization- 

DMΜO) που είναι σε εξέλιξη στις Περιφέρειες της χώρας. 

Ο κος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη να προσληφθεί ο κ. Στακιάς ως ωρομίσθιος 

υπάλληλος στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», για διάστημα έξι (6) μηνών και το 

συνολικό ποσό αμοιβής ανέρχεται στα 3.700 ευρώ μικτά. Η αμοιβή του θα 

καλυφθεί από χορηγία της εταιρείας «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». 

Πρόσθεσε τέλος, ο κ. Μπένος, πως ο κ. Στακιάς θα ταξιδέψει το προσεχές διάστημα 

στην Ήπειρο προκειμένου να δει από κοντά τα προβλήματα που παρουσιάζονται 

τόσο ως προς τη λειτουργικότητα της Πολιτιστικής Διαδρομής της Ηπείρου, όσο 

και της λειτουργίας του cluster επιχειρηματικότητας, και θα σχεδιάσει έναν οδικό 

χάρτη αναζητώντας λύσεις στα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί, προκειμένου 

να υποστηριχθεί η Περιφέρεια στο έργο της 

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

εισήγηση του Προέδρου για την πρόσληψη του κ. Νίκου Στακιά, ως συμβούλου 

διαχείρισης των DMMO για το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για διάστημα 6 μηνών και 

συνολικές μικτές αποδοχές ύψους 3.700 ευρώ. Τέλος, εξουσιοδότησαν τον 
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πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή της 

παραπάνω σύμβασης. 

4. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Διαζώματος, κ. Σταύρο Μπένο και λήψη 

απόφασης για τις διαδικασίες αποδοχής της δωρεάς του Ιδρύματος J.M. 

Kaplan Fund για την εκτέλεση της πρώτης φάσης των εργασιών ανάδειξης 

του αρχαίου θεάτρου της Σπάρτης. 

O Πρόεδρος του Διαζώματος ενημέρωσε τα μέλη πως για την πρόοδο που έχει 

συντελεστεί σχετικά με τις διαδικασίες αποδοχής της δωρεάς του Ιδρύματος J.M. 

Kaplan Fund, η οποία αφορά στην εκτέλεση της πρώτης φάσης των εργασιών 

ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου της Σπάρτης.  

 

Ο κος Μπένος στη συνέχεια πρόσθεσε, ότι πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή του 

άρθρου 41, του νόμου ν. 4049/2012, παράγραφος 9, σύμφωνα με το οποίο : 

«Οι μελέτες και η εκτέλεση των αρχαιολογικών εν γένει έργων (ανασκαφές, 

αναστηλώσεις, στερεώσεις, συντηρήσεις αρχαίων μνημείων, διαμορφώσεις 

αρχαιολογικών χώρων, μουσειακές εργασίες εν γένει, επισκευές, μετασκευές) 

επιτρέπεται να χρηματοδοτούνται και από δωρεές μη κερδοσκοπικών νομικών 

προσώπων. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο δωρεές γίνονται προς το Υπουργείο 

Πολιτισμού και Τουρισμού και γίνονται αποδεκτές από τον Υπουργό Πολιτισμού και 

Τουρισμού, μετά από γνώμη του καθ’ ύλην αρμόδιου σύμφωνα με το ν. 3028/2002 

(Α΄ 153) Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.» 

 

Ο κ. Μπένος υπενθυμισε στα μέλη πως στις 13/02/2018, το Ίδρυμα J.M. Kaplan 

Fund που δραστηριοποιείται στη Νέα Υόρκη, διέθεσε το ποσό των 100.000 

δολαρίων (81.070,13 ευρώ) για την εκτέλεση της πρώτης φάσης των εργασιών 

ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου της Σπάρτης. Σε συνέχεια αυτού, το Κεντρικό 

Αρχαιολογικό Συμβούλιο κατά την αρ. 36/16-10-2018 Πράξη του (θέμα 13ο), 

γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της αποδοχής δωρεάς, από το Ίδρυμα J.M. Kaplan, 

μέσω του Διαζώματος, για τη χρηματοδότηση της α’ φάσης αποκατάστασης του 

αρχαίου θεάτρου της Σπάρτης, το οποίο θα εκτελεστεί απολογιστικά και με 

αυτεπιστασία απο την ΕΦΑ Λακωνίας. Ακολούθησε η δημοσίευση ΦΕΚ με 

υπογραφή της Υπουργού Πολιτισμού στις 28/12/2018 και τέλος στις 20/03/32019 

έγινε η κατάθεση του ποσού από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στον Αναλυτικό 

Λογαριασμό Εσόδων (ΑΛΕ) 1390489001, όπως υποδείξαν οι αρμόδιες υπηρεσίες 

του ΥΠΠΟΑ με τίτλο «Έσοδα από κάθε χαριστική πράξη υπέρ του Δημοσίου» για 

την α΄ φάση αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου Σπάρτη.  

 

Τα μέλη του συμβουλίου μετά από συζήτηση εξέφρασαν την ευαρεσκειά τους για 

την παραπάνω εξέλιξη. Τέλος εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις 

απαιτούμενες ενέργειες για τη διεκπεραίωση του θέματος.  

 

5. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Διαζώματος, κ. Σταύρο Μπένο για το αίτημα 

δημιουργίας κινησης πολιτών στην Ελευσίνα με την επωνυμία «ομάδα του 

Διαζώματος Ελευσίνας» . 
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O Πρόεδρος του Σωματείου, κ. Σταύρος Μπένος, ενημέρωσε τα μέλη ότι στην 

Ελευσίνα έχει συγκροτηθεί μια άτυπη ομάδα μελών του Διαζώματος που επιθυμούν 

να συνδράμουν στην προώθηση των απαιτούμενων ενεργειών για την αξιοποίηση 

του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής (Συν. 3).  

Αμέσως μετά ο κ. Μπένος καλωσόρισε στη συνεδρίαση τους εκπροσώπους της 

ομάδας, κ.κ. Γαβριήλ Καμπάνη, τ. Αντιπρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου του 

Οργανισμού «ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021», Βίκυ Παπαϊωάννου, φιλόλογο και Βασιλική 

Αργυρίου, αρχαιολόγο και έδωσε το λόγο στον κ. Γαβριήλ Καμπάνη, για να 

παρουσιάσει τους στόχους της. 

Ο κ. Καμπάνης είπε τα εξής: «Δημιουργήθηκε μία ομάδα που δραστηριοποιείται 

στην Ελευσίνα, με την ονομασία Διάζωμα Ελευσίνας με σκοπό: α) τη δημιουργία ενός 

νέου αρχαιολογικού μουσείου στην περιοχή «Βότρυς Ελαιουργείο», β) την ενοποίηση 

τοπόσημων στην πόλη δημιουργώντας χώρους πρασίνου, περιπάτου και χώρους που 

να μην αφήνουν αδιάφορο τον επισκέπτη και γ) την υποστήριξη του προγράμματος 

Τριλογία της Αθήνας (Ελευσίνα-Αθήνα-Λαύριο) ως ενιαίος τουριστικός προορισμός. 

Η ομάδα του Διαζώματος Ελευσίνας, επιθυμεί τη συμμετοχή της πόλης για το σκοπό 

αυτό και θα επιδιώξει να ενημερώσει και να πείσει κάθε αρμόδιο για την 

αναγκαιότητα υλοποίησης αυτών των έργων».  

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

την παραπάνω εξέλιξη. 

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

συμμετοχή του ως κεντρικού ομιλητή στην εκδήλωση του Θεατρικού 

Οργανισμού Κύπρου στο πλαίσιο των εορτασμών της Παγκόσμιας Μέρας 

Θεάτρου, στις 27 Μαρτίου 2019 . 

O Πρόεδρος του Σωματείου, κ. Σταύρος Μπένος, ενημέρωσε τα μέλη ότι δέχτηκε 

μια τιμητική πρόσκληση από τον Θεατρικο Οργανισμό Κύπρου, να συμμετέχει ως 

ομιλητής σε εκδήλωση που θα λάβει χώρα στην Κύπρο στις 27 Μαρτίου 2019, στο 

πλαίσιο των εορτασμών της Παγκόσμιας Μέρας Θεάτρου και η οποία θα είναι 

αφιερωμένη στα Αρχαία Θέατρα (Συν. 4). 

 

Ο κ. Μπένος πρόσθεσε ότι η εκδήλωση αυτή στην οποία θα συμμετέχει ως 

ομιλήτρια και η αρχαιoλόγος και μέλος του Διαζώματος, κ. Ανθή Αντωνιάδου, η 

οποία βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με το Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Ιστορίας 

και Αρχαιολογίας/ Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας προκειμένου να ενταχθεί 

στην επιστημονική ομάδα του Διεθνούς Δικτύου Αρχαίων Θεάτρων και η Κύπρος. 

Πρόσθεσε τέλος πως ο ΘΟΚ θα αναλάβει τα έξοδα της επίσκεψής του στην Κύπρο.  

 

Tα μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για τη συμμετοχή και 

συμβολή του Διαζώματος στις εργασίες του συνεδρίου. 

 

7. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Διαζώματος, κ. Σταύρο Μπένο για την 

συμμετοχή του ως ομιλητή στο Συνέδριο Θρακών στις 15 Μαρτίου 2019.  
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Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» κ. Σταύρος Μπένος, ενημέρωσε τα μέλη 

για τη συμμετοχή του στο Συνέδριο Θρακών που έλαβε χώρα στις 15 Μαρτίου 

2019. 

Πρόσθεσε ακόμη, πως στο πλαίσιο της παρουσίας και της ομιλίας του στο 

Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών, παραχώρησε συνέντευξη τύπου στην 

Αλεξανδρούπολη, σχετικά με την πρόοδο της συνεργασίας του Διαζώματος με την 

Περιφέρεια ΑΜΘ, όπου τόνισε τον ενθουσιασμό του σε ό,τι αφορά την πρόοδο που 

έχει συντελεστεί από την Περιφέρεια ΑΜΘ αναφορικά με το πρόγραμμα 

Πολιτιστική Διαδρομή Via Egnatia. 

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

την παραπάνω εξέλιξη. 

8. Κατ’ αρχήν έγκριση της πρότασης δημιουργίας θεματικού, εκπαιδευτικού 

σακιδίου για τα Αρχαία Θέατρα της Πολιτιστικής Διαδρομής της Ηπείρου 

(Diazoma Ancient Theater’s Backpack)  

Ο κ. Μπένος ενημέρωσε τα μέλη πως η κ. Γεωργία Μανωλοπούλου, μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνει με αίτημά της (Συν. 5) τη δημιουργία ενός 

εκπαιδευτικού σακιδίου με θέμα την Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα 

της Ηπείρου. 

Αμέσως μετά έδωσε το λόγο στην κ Μανωλοπούλου που είπε τα εξής: 

«Η πρότασή μου αφορά στη δημιουργία ενός διαθεματικού και διεπιστημονικού 

εκπαιδευτικού σακιδίου του Διαζώματος κατά τα πρότυπα των ευρωπαϊκών και 

διεθνών προδιαγραφών, ενός σημαντικού εκπαιδευτικού εργαλείου για τους μαθητές 

της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με έντονα  τα στοιχεία της βιωματικής εξερεύνησης 

και ανακάλυψης κοντά στα ενδιαφέροντα της νέας γενιάς (millennials). Η πρόταση 

στηρίζεται στη φιλοσοφία της ανοικτής πρόσβασης, της απόδοσης των σπουδαίων 

αρχιτεκτονικών και πνευματικών οικοδομημάτων στη νεότερη γενιά, στους μαθητές 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ηπείρου, αλλά και στο νεανικό κοινό που 

επιθυμεί, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και τις ανάγκες μιας γενιάς, που 

εξελίσσεται, απόλυτα εξοικειωμένη με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών, έχοντας ως 

βασική παράμετρο την ανάγκη της για ουσιαστική αλληλεπίδραση σε απτικό και 

ψηφιακό περιβάλλον με περιεχόμενο υψηλής ποιότητας. Στόχος δεν θα είναι η 

συστηματική και στείρα παροχή πληροφοριών στους μαθητές Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης αλλά θα στηρίζεται στη βίωση μιας πολυεπίπεδης και αισθητικής 

εμπειρίας των μαθητών με τη χρήση και των Νέων Τεχνολογικών Μέσων (VR,AR,QR 

codes etc). Με απώτερο στόχο την ανακάλυψη, την εξερεύνηση, τη συναισθηματική 

εμπλοκή τους με τα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς, υλικής και άυλης και την 

οικοδόμηση της γνώσης μέσα από τη ψυχαγωγία». H κ. Μανωλοπούλου εισηγήθηκε 

τα πρώτα πιλοτικά εκπαιδευτικά σακίδια να σχεδιαστούν για το αρχαίο θέατρα της 

Δωδώνης αρχικά και στη συνέχεια για το αρχαίο θέατρο της Κασσώπης. 

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

την πρόταση της κ. Μανωλοπούλου για τη δημιουργία θεματικού, εκπαιδευτικού 

σακιδίου για τα Αρχαία Θέατρα της Πολιτιστικής Διαδρομής της Ηπείρου 
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(Diazoma Ancient Theater’s Backpack). Συμφώνησαν επίσης ομόφωνα, τα πρώτα 

εκπαιδευτικά σακίδια να σχεδιαστούν για το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης αρχικά 

και στη συνέχεια για το αρχαίο θέατρο της Κασσώπης. Eξουσιοδότησαν τέλος την 

κ. Μανωλοπούλου, σε συνεργασία με την κ. Μαίρη Μπελογιάννη (υπεύθυνη 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Διαζώματος), να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες προκειμένου να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη και κοστολογημένη 

πρόταση σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

9. Αναβολή συζήτησης του θέματος «Το ψηφιακό διακύβευμα ως 

ανθρωποκεντρικό αφήγημα» με εισηγητή τον  κ. Πρόδρομο Τσιαβό.  

Ο κ. Πρόδρομος Τσιαβός εισηγήθηκε η συζήτηση του θέματος να αναβληθεί για 

την επόμενη τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου 

ΔΙΑΖΩΜΑ, ώστε να υπάρχει περισσότερος διαθέσιμος χρόνος για την ανάπτυξη 

του θέματος. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του 

κ. Τσιαβού.  

 

10. Έγκριση οικονομικού απολογισμού για το μήνα Φεβρουάριο 2019  

Ο ταμίας του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Γιώργος Κουρουπός εισηγήθηκε στα 

μέλη την έγκριση του Οικονομικού και Διαχειριστικού Απολογισμού του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» από την έναρξη του Διαζώματος, την 1 -9- 2008, έως και 

την 28η Φεβρουαρίου 2019. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τον Οικονομικό και 

Διαχειριστικό απολογισμό έως και την 28η Φεβρουαρίου 2019 (Συν. 7 α, β). 

 

11. Αποδοχή της πολιτιστικής χορηγίας του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας 

Κανελλοπούλου, ύψους 9.900 ευρώ για την κάλυψη του κόστους της 

εκδήλωσης «Κοιμώμενα Θέατρα σε τροχιά αφύπνισης» στις 29 Μαρτίου 2019. 

Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας 

Κανελλοπούλου, Εταιρικό Μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», προσέφερε στο 

ΔΙΑΖΩΜΑ πολιτιστική χορηγία ύψους 9.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

για την κάλυψη του κόστους της εκδήλωσης «Κοιμώμενα Θέατρα σε τροχιά 

αφύπνισης» που θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Νέου Μουσείου 

Ακρόπολης στις 29 Μαρτίου 2019. 

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της πολιτιστικής χορηγίας, 

ύψους 9.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την κάλυψη του κόστους της 

εκδήλωσης «Κοιμώμενα Θέατρα σε τροχιά αφύπνισης» που θα πραγματοποιηθεί 

στο αμφιθέατρο του Νέου Μουσείου Ακρόπολης στις 29 Μαρτίου 2019. 

Τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν την εισήγηση του προέδρου του Διαζώματος 

για την αποδοχή της πολιτιστικής χορηγίας, ύψους 9.900 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την κάλυψη του κόστους της εκδήλωσης 
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«Κοιμώμενα Θέατρα σε τροχιά αφύπνισης» που θα πραγματοποιηθεί στο 

αμφιθέατρο του Νέου Μουσείου Ακρόπολης στις 29 Μαρτίου 2019.  

Αμέσως μετά, τα μέλη ευχαρίστησαν θερμά το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας 

Κανελλοπούλου, για τη συμβολή του στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου 

και εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 

την αποδοχή της πολιτιστικής χορηγίας. 

12. Αποδοχή της χορηγίας της εταιρείας ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., ύψους 

4.000 ευρώ, ως τέταρτης δόσης για τη χρηματοδότηση της μελέτης του Master 

Plan της Πολιτιστικής Διαδρομής Σαντορίνης. 

Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η εταιρεία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Α.Ε., εταιρικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», προσέφερε στο ΔΙΑΖΩΜΑ 

χορηγία ύψους 4.000 ευρώ, ως τέταρτης δόσης για τη χρηματοδότηση της μελέτης 

του Master Plan της Πολιτιστικής Διαδρομής Σαντορίνης. 

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας ύψους 4.000 ευρώ, 

ως τέταρτης δόσης για τη χρηματοδότηση της μελέτης του Master Plan της 

Πολιτιστικής Διαδρομής Σαντορίνης 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την εταιρεία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 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 χορηγίας. 

13. Αποδοχή της χορηγίας της εταιρείας ΚΟΣΜΟΤΕ Α.Ε., ύψους 18.600 ευρώ ως 

ετήσιας συνδρομής εταιρικού μέλους για το 2019.  

Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η εταιρεία ΚΟΣΜΟΤΕ Α.Ε, Εταιρικό 

Μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ανανέωσε την ετήσια συνδρομή της προς το 

Σωματείο, ύψους 18.600 ευρώ, για το έτος 2019.  

 

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 18.600 

ευρώ της εταιρείας ΚΟΣΜΟΤΕ Α.Ε., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για 

το έτος 2019.  

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την εταιρεία ΚΟΣΜΟΤΕ 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 

χορηγίας. 

14. Αποδοχή της χορηγίας της εταιρείας TEMES Α.Ε., ύψους 5.000 ευρώ ως 

ετήσιας συνδρομής εταιρικού μέλους για το 2019. 

Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η εταιρεία TEMES Α.Ε., Εταιρικό 

Μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ανανέωσε την ετήσια συνδρομή της προς το 

Σωματείο, ύψους 5.000 ευρώ, για το έτος 2019.  

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 5.000 ευρώ 

της εταιρείας TEMES Α.Ε., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 

2019.  
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Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την εταιρεία TEMES 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 

χορηγίας. 

15. Εισήγηση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» κ. Σταύρο Μπένο για 

την αποδοχή των νέων μελών στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»: 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση των 

αιτήσεων των παρακάτω φυσικών προσώπων για την εγγραφή τους στο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» ως τακτικά και αρωγά μέλη: 

- Tάσος Παπαδόπουλος, Νομικός, Υπάλληλος Ε.Ε, ως τακτικό μέλος 

- Χρήστος Τσιρογιάννης, Δήμαρχος Αρταίων, Μηχανολόγος Μηχανικός, ως 

τακτικό μέλος 

- Δέσποινα Παυλοπούλου, Αρχιτέκτων, ως αρωγό μέλος. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση 

του προέδρου. 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 

 

           Σταύρος Μπένος                                                    Βασίλης Λαμπρινουδάκης 



Συν. 1 α 

 «Κοιμώμενα θέατρα σε τροχιά αφύπνισης» 

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 και ώρα 17:00-21:00 μ.μ. 

Αμφιθέατρο του Νέου Μουσείου Ακρόπολης 

Πρόγραμμα 

Παρασκευή 29/03 

17:00 Εισαγωγή από τον Ομοτ. Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π.Α., Γενικό 

Γραμματέα του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιστημονικής ομάδας 

του Διεθνούς Δικτύου Αρχαίων Θεάτρων, κ. Βασίλειο    Λαμπρινουδάκη, «Το διεθνές 

δίκτυο των Αρχαίων Θεάτρων: Tα πρώτα βήματα» (διάρκεια 10 λεπτά) 

κ.κ. Ευδόκιμος Φρέγκογλου, Υπεύθυνος Πολυμεσικών Εφαρμογών του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» και Μαρία Κουρασάνη, Αρχαιολόγος και Υπεύθυνη Διεθνών σχέσεων 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», Παρουσίαση του διαδικτυακού ιστότοπου (πλατφόρμα), 

“Τheatron Network ” (διάρκεια 10 λεπτά) 

κ. Monica Centanni, Καθηγήτρια Ελληνικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Βενετίας 

IUAV, «The Greek Theatre of Syracuse: a preserved, studied, still in use theatre», 

(διάρκεια 20 λεπτά) 

κ. Mauro Marzo, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Βενετίας IUAV, «The 

Greek-Roman Theatre of Catania: a rediscovered form to bring back to life », (διάρκεια 

20 λεπτά) 

κ.κ. Antonio Tejedor and Mercedes Linares, Kαθηγητές Aρχιτεκτονικής στο 

Πανεπιστήμιο Sevilla, "The Roman Theater of Malaga, archeology and new architecture 

in the historic urban landscape" (διάρκεια 20 λεπτά) 

κ. Ángel Ventura, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Córdoba, "The Roman Theater of 

Cordoba: an archaeological and architectural research"(διάρκεια 20 λεπτά) 

κ. Francisco Alarcón, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, "The Theater of Gades, 

a sleeper in a trance of awakening" (διάρκεια 20 λεπτά) 

Συζήτηση (διάρκεια 15 λεπτών) 

κ. Κοντογιάννη Θεοδώρα, Αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας, 

«Αποκαλύπτοντας τα μυστικά του μικρού θεάτρου της Αμβρακίας» (διάρκεια 20 λεπτά) 

κ. Νίκος Χατζηδάκης, Αρχιτέκτων – Μηχανικός, «Το αρχαίο θέατρο της Λάρισας. Η        

αναστήλωση ενός μνημείου που μεταμόρφωσε μια πόλη» (διάρκεια 20 λεπτά) 

 

κ. Μαρία Πλάτωνος - Γιώτα, Αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής 

Αττικής, «Το αρχαίο θέατρο των Αχαρνών. Το πρόβλημα της ένταξής του στο αστικό 

περιβάλλον» (διάρκεια 20 λεπτά) 

          20:30 Συζήτηση  (διάρκεια 15 λεπτά) 
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ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (WEBSITE) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ 

ΘΕΑΤΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟΔΌΤΗΣ : ● ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

  

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ●      ΑΜΚΕ «Ματαρόα» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, Μάρτιος 2019 
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Σύμβαση για την ανάθεση του έργου:  

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (WEBSITE) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ 

ΘΕΑΤΡΩΝ» 

 

Στην Αθήνα σήμερα την 29 Μαρτίου του έτους 2019, μετά την υπ’ αριθμόν 2 απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του στις 19 Μαρτίου 

2019, 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» 

αφενός και  

➢ αφ’ ετέρου η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ματαρόα», η οποία εδρεύει 

στην Βέργα Καλαμάτας, κάτοχο Α.Φ.Μ. 997244251, που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ 

Καλαμάτας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον διαχειριστή αυτής, Αντώνη 

Παπαδόπουλο, εφ’ εξής καλούμενο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ανάθεση υπηρεσιών κατασκευής και 

υποστήριξης ηλεκτρονικής ιστοσελίδας  για το πρόγραμμα «Διεθνές Δίκτυο Αρχαίων 

Θεάτρων», η οποία θα επιτρέπει τη διεπαφή πολλών χρηστών και θα φιλοξενεί το 

αποτέλεσμα της καταγραφής και επιστημονικής τεκμηρίωσης των αρχαίων θεάτρων 

που εντοπίζονται στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της λεκάνης της Μεσογείου. Η 

εύχρηστη διαδικτυακή αυτή πλατφόρμα, θα αποτελεί και μια μορφή αποθετήριου του 

επιστημονικού υλικού και θα το επικοινωνεί στους επισκέπτες της με τρόπο ελκυστικό 

και απλό. 

Α. Για την ιστοσελίδα θα πραγματοποιηθούν παρακάτω εργασίες: 

1. Σχεδίαση της δομής και του μενού της ιστοσελίδας στην αγγλική γλώσσα. 

Διευκρινίζουμε ότι, στο πεδίο «Επιστημονικά Δελτία» θα υπάρχει δελτίο 

καταχώρησης στην αγγλική και στην γλώσσα χρήσης της χώρας που βρίσκεται 

το αρχαίο μνημείο (ελληνική, ιταλική, ισπανική, σε πρώτη χρονική φάση και 

γαλλική, γερμανική και τουρκική στη συνέχεια).  
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2. Την καταχώρηση της διεύθυνσης του website (domain) για το διάστημα είκοσι 

τεσσάρων (24) μηνών. 

3. Παροχή ενός βασικού πακέτου φιλοξενίας για ένα domain name, δηλαδή ένα 

διαμοιραζόμενο περιβάλλον φιλοξενίας με πολλαπλές βαθμίδες αρχιτεκτονικής 

φιλοξενίας (app-server, database-server, caching-server) την έκδοση 

πιστοποιητικού SSL για το website για το διάστημα δώδεκα (12) μηνών. 

4. Τη φιλοξενία του και τη συντήρηση του website για το διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών. Ρητά ορίζεται ότι δεν θα περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες συντήρησης 

η εισαγωγή δεδομένων, αναβαθμίσεις περιεχομένου, δομικές αλλαγές 

(navigation ή website components). 

5. Παραμετροποίηση ώστε η ιστοσελίδα να προβάλλεται σε όλους τους browsers 

και τις συσκευές. 

6. Εύκολη διαχείριση περιεχομένου της ιστοσελίδας. 

7. Προσβάσιμη ιστοσελίδα από εφαρμογές ατόμων με προβλήματα όρασης. 

8. Σχεδίαση λογότυπου για την ιστοσελίδα Περιλαμβάνει την διαμόρφωση του 

λογοτύπου, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

α. Γλώσσα & Προσαρμογές: Αγγλικά 

β. Εκτενής έρευνα του κλάδου και δημιουργικής ιδέας 

γ. Σχεδιασμός & παρουσίαση έως 3 προτάσεων λογοτύπου 

δ. Παράδοση τελικού αρχείου σε μορφή EPS 

 

Παρακάτω αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά που θα έχει η ιστοσελίδα: 

1. Θα φιλοξενεί multimedia υλικό 

2. Διαδραστικοί χάρτες θα προβάλουν τα σημεία που βρίσκονται τα αρχαία 

θέατρα στη λεκάνη της Μεσογείου 

3. Στατιστικά στοιχεία για τα θέατρα 

4. Ημερολόγιο εκδηλώσεων για κάθε θέατρο 

5. Φίλτρα αναζήτησης αξιοθέατων και των θεάτρων 

6. Δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών λογαριασμών από συγκεκριμένους 

χρήστες 

Τα Παραδοτέα αυτού του θα είναι τα εξής: 

1. Ιστοσελίδα του Δικτύου Αρχαίων θεάτρων 

2. Λογότυπος του Δικτύου και εφαρμογές του 

3. Οδηγίες  

ΑΡΘΡΟ 2  ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο χρόνος εκπόνησης του έργου από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ορίζεται στους 6 μήνες από τον 

χρόνο παράδοσης του απαιτούμενου υλικού από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Ως χρόνος έναρξης 

του έργου θεωρείται η υπογραφή της παρούσης σύμβασης. 
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Ειδικότερα, η υλοποίηση του έργου θα γίνει σταδιακά, σύμφωνα με το κατωτέρω 

χρονοδιάγραμμα: 

Α/Α Περιγραφή εργασίας Διάρκεια  

Υλοποίησης 

Ημερομηνία 

Παράδοσης 

1. Ανάλυση προδιαγραφών 

περιεχομένου και design και 

παράδοση λογοτύπου από τον 

ΑΝΑΔΟΧΟ στον 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

1 μήνας Απρίλιος 2019 

2. Παράδοση ιστοσελίδας 

WordPress και Παρουσίαση 

λειτουργικότητας ιστοσελίδας 

στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ με 

ενδεικτικό περιεχόμενο 

2 μήνες Ιούνιος 2019 

3. Συμπλήρωση περιεχομένου 

και παράδοση τελικού έργου 

3 μήνες Ιούλιος 2019 

4. Εκπαίδευση υπευθύνου 

διαχείρισης ιστοσελίδας. 

1 μήνας Ιούλιος 2019 

5. Τεχνική υποστήριξη για 1 

έτος (12 μήνες) από την 

παράδοση Α. της ιστοσελίδας 

από τον Ανάδοχο στο 

Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ 

12 μήνες Μάρτιος 2020 

 

Για την παραλαβή του έργου ορίζεται επιτροπή, αποτελούμενη από τους.: 

α) κ. Βασίλη Λαμπρινουδάκη, Ομότιμο Καθηγητή Αρχαιολογίας, Γενικό Γραμματέα 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας του 

Διαζώματος που συγκροτήθηκε για την υλοποίηση του προγράμματος «Διεθνές Δίκτυο 

Αρχαίων Θεάτρων», 

β) κ. Πρόδρομο Τσιαβό, νομικό και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Διαζώματος και 
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γ) κ. Ευδόκιμο Φρέγκογλου, υπεύθυνο πολυμεσικών εφαρμογών του Διαζώματος 

 

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

αναγράφονται στο άρθρο αυτό, δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, 

εάν κατά την εκπόνησή του προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην 

αποκλειστική υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, κατά την κρίση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.  

ΑΡΘΡΟ 3 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την εκτέλεση του έργου ορίζεται στο ποσόν των 

2.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..  

Η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικώς, ως ακολούθως: 

• 30% με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, 

• 70% με την παράδοση του έργου. 

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

Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί από το ίδρυμα Παύλου & Αλεξάνδρας 

Κανελλοπούλου στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, στο πλαίσιο Πολιτιστικής Χορηγίας και σε 

εκπλήρωση των κοινωφελών σκοπών του, προκειμένου ο τελευταίος να καταβάλει 

στον ΑΝΑΔΟΧΟ την αμοιβή του, έναντι έκδοσης των σχετικών νόμιμων 

παραστατικών στο όνομα του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.  

Επιπλεόν, για να εξασφαλιστεί η προβολή και η προσβασιμότητα της ιστοσελίδας, οι 

Υπηρεσίες φιλοξενίας θα ανανεώνεται αυτόματα. Ακύρωση της υπηρεσίας είναι 

επιτρεπτή με έγγραφη ρητή ειδοποίηση από το Σωματείο, τουλάχιστον σαράντα πέντε 

(45) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης – η οποία θα αποσταλεί με μέσο ώστε να 

προκύπτει η απόδειξη και η ημερομηνία παραλαβής - όπου θα δηλώνει τη μη επιθυμία 

του για ανανέωση. Εφόσον το Ματαρόα δεν έχει λάβει τέτοιο έγγραφο, θα θεωρεί τη 

σύμβαση ισχυρή και θα ζητά από τον Σωματείο το κόστος ανανέωσης των υπηρεσιών. 

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Το Ματαρόα διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα ολοκληρωμένα έργα για 

επικοινωνιακούς σκοπούς του. Τα πνευματικά δικαιώματα του κώδικα δημιουργίας της 

ιστοσελίδας (source code) ανήκουν στο Ματαρόα και το Σωματείο θα απολαμβάνει τη 

δια βίου χρήση τους.  

ΑΡΘΡΟ 5  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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Ο 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. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε υποδείξεις του 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ και να προσαρμόζει ανάλογα το έργο του. 

ΑΡΘΡΟ 6  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση 

παραβάσεως των υποχρεώσεων του 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 στον ΑΝΑΔΟΧΟ 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 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και ο 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. 
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Σε πίστωση όλων των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία, αφού 

αναγνώσθηκε από τους συμβαλλομένους, υπογράφεται από αυτούς σε δύο αντίτυπα, 

από τα οποία έλαβε από ένα έκαστος εξ’ αυτών. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

  

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ: Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ: 

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ Ο διαχειριστής της ΑΜΚΕ “Ματαρόα”  

 

 

 

 

Σταύρος Μπένος 

 

 

 

 

Αντώνης Παπαδόπουλος 

 

 



Συν. 3  

27-02-2019 

 

Ο Αρχαιολογικός χώρος δεσπόζει στο κέντρο της πόλης αποζητώντας και 

διεκδικώντας να πάρει πίσω όσα του στέρησαν τόσα χρόνια. Γι’ αυτόν το λόγο 

δημιουργήθηκε μία ομάδα που δραστηριοποιείται στην Ελευσίνα, με την ονομασία 

Διάζωμα Ελευσίνας. Το Διάζωμα έχει οραματιστή και πρόεδρό του τον Σταύρο Μπένο. 

Αρχικός σκοπός του Διαζώματος Ελευσίνας είναι η δημιουργία ενός νέου 

αρχαιολογικού μουσείου στην περιοχή «Βότρυς Ελαιουργείο» και η ενοποίηση 

τοπόσημων στην πόλη δημιουργώντας χώρους πρασίνου, περιπάτου και χώρους που 

να μην αφήνουν αδιάφορο τον επισκέπτη. Και τέλος, η υποστήριξη της τριλογίας 

(Ελευσίνα-Αθήνα-Λαύριο) ως ενιαίος τουριστικός προορισμός.  

Αυτές οι ενέργειες απαιτούν συνέργειες μεταξύ της πολιτείας, του 

επιχειρηματικού κόσμου και της κοινωνίας των πολιτών. Η ομάδα του Διαζώματος 

Ελευσίνας, συμπεριληπτικά και όχι διαχωριστικά, επιθυμεί τη συμμετοχή της πόλης 

για το σκοπό αυτό και θα επιδιώξει να ενημερώσει και να πείσει κάθε αρμόδιο για την 

αναγκαιότητα υλοποίησης αυτών των έργων. 

Η ομάδα του Διαζώματος Ελευσίνας αποτελείται από τους: Αναπλιώτη Ελένη, 

Ανδρώνη Βούλα, Αργυρίου Αδάμ, Αργυρίου Βασιλική, Καραμπάς Χρήστος, 

Καμπάνης Γαβριήλ, Κουκούλογλου Βαγγέλης, Κωνσταντοπούλου Βάλια, 

Παπαϊωάννου Βίκυ, Τσάμη Φένια, Φροιτζήλα Λίτσα. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Κύριο 
Σταύρο Ιωάννη Μπένο 
Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου 
Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ 
 
 
Αξιότιμε κ. Μπένο, 
 
Σας μεταφέρω πρόσκληση εκ μέρους του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, για να τιμήσετε με την 
παρουσία σας και να μιλήσετε σε εκδήλωση που προγραμματίζεται από τον ΘΟΚ, στο πλαίσιο 
των εορτασμών της Παγκόσμιας Μέρας Θεάτρου,  που θα είναι αφιερωμένη στα Αρχαία Θέατρα. 
 
Η εκδήλωση θα γίνει στις 27 Μαρτίου 2019, στις 7μ.μ. στο Κτίριο του Θεατρικού Οργανισμού 
Κύπρου στη Λευκωσία και σε αυτή θα μιλήσει η Ανθή Αντωνιάδου για τα Αρχαία Θέατρα της 
Κύπρου.  Θα πλαισιωθεί από έκθεση αφίσας και κοστουμιού Αρχαίου Δράματος από το 
βεστιάριο του ΘΟΚ στο φουαγιέ και θα ήταν τιμή μας να σας έχουμε κοντά μας για να 
μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις σας γύρω από τη σημασία του έργου του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ και των 
Αρχαίων Θεάτρων μας.  
 
Σύντομη περιγραφή της παρουσίασης της κ. Αντωνιάδου:  
Θα επιχειρήσουμε ένα ταξίδι στην ιστορία της θεατρικής αρχιτεκτονικής στην Κύπρο, κυριότερα 
μέσα από την αναλυτική τεκμηρίωση των σωζόμενων Αρχαίων Θεάτρων της Κύπρου, με βάση τα 
αρχαιολογικά ευρήματα, τις φιλολογικές και επιγραφικές μαρτυρίες. Τα Θέατρα που 
εντοπίστηκαν στο νησί διακρίνονται σε αυτά που χτίστηκαν την Ελληνιστική Περίοδο και 
υπέστησαν μετατροπές στη Ρωμαϊκή Περίοδο όπως είναι η περίπτωση των οικοδομημάτων της 
Πάφου και του Κουρίου και σε Θέατρα των οποίων η κατασκευή ανήκει στη Ρωμαϊκή Περίοδο, 
δηλαδή αυτά της Σαλαμίνας και των Σόλων. Μέσα από τη συνολική μελέτη των Αρχαίων 
Θεάτρων που εντοπίστηκαν στην Κύπρο διαφαίνεται ο χαρακτήρας της κυπριακής κοινωνίας και 
ότι το κυπριακό κοινό  απολάμβανε το θέατρο και εν γένει το θέαμα από την αρχαιότητα. 
 
Η παρουσία σας θα ήταν τιμή και χαρά μας.   
 
Με εκτίμηση, 
 

 
 
Μαρίνα Μαλένη-Κυριαζή 
Λειτουργός Θεατρικής Ανάπτυξης 
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   Εισαγωγή             

   Το παρόν κείμενο αποτελεί σύνταξη ενός σχεδίου  πρότασης δημιουργίας ενός 

διαθεματικού και διεπιστημονικού εκπαιδευτικού σακιδίου  του Διαζώματος κατά 

τα πρότυπα των ευρωπαϊκών και διεθνών προδιαγραφών1. Στόχος η δημιουργία ενός 

σημαντικού εκπαιδευτικού εργαλείου για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης  με έντονα  τα στοιχεία της βιωματικής εξερεύνησης και ανακάλυψης 

κοντά στα ενδιαφέροντα της νέας γενιάς(millennials).  

    Η πρόταση στηρίζεται στη φιλοσοφία της ανοικτής πρόσβασης, της απόδοσης 

των σπουδαίων αρχιτεκτονικών και πνευματικών οικοδομημάτων στη νεότερη 

γενιά, στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ηπείρου, αλλά και στο 

νεανικό κοινό που επιθυμεί, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και τις ανάγκες μιας 

γενιάς, που εξελίσσεται, απόλυτα εξοικειωμένη με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών, 

έχοντας ως βασική παράμετρο την ανάγκη της για ουσιαστική αλληλεπίδραση σε 

απτικό και ψηφιακό περιβάλλον με περιεχόμενο υψηλής ποιότητας.  

  Στόχος δεν θα είναι η συστηματική και στείρα παροχή πληροφοριών στους μαθητές 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά θα στηρίζεται στη βίωση μιας πολυεπίπεδης και 

αισθητικής εμπειρίας  των μαθητών με τη χρήση και των Νέων Τεχνολογικών 

Μέσων(VR,AR,QR codes etc). Με απώτερο στόχο την ανακάλυψη, την εξερεύνηση, 

τη συναισθηματική εμπλοκή τους με τα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς, υλικής 

και άυλης και την οικοδόμηση της γνώσης μέσα από τη ψυχαγωγία.  

Παράδειγμα καλή πρακτικής από το εξωτερικό 

 

                                                           
1 https://europa.eu/teachers-corner/sites/teacherscorner/files/files/eych-2018-toolkit-

teachers_en.pdf 

 

https://europa.eu/teachers-corner/sites/teacherscorner/files/files/eych-2018-toolkit-teachers_en.pdf
https://europa.eu/teachers-corner/sites/teacherscorner/files/files/eych-2018-toolkit-teachers_en.pdf
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Μεθοδολογία  

Το εκπαιδευτικό σακίδιο με το συνοδευτικό υλικό και τις προτεινόμενες δράσεις θα 

στηρίζονται στις αρχές των σύγχρονων εκπαιδευτικών θεωριών της θεωρίας του υλικού 

πολιτισμού και στα πορίσματα της σύγχρονης διδακτικής που αφορούν κυρίως στην 

πολυσημία των χώρων και των αντικειμένων, στις ψυχικές,κοινωνικές και 

επιστημολογικές διαστάσεις της γνώσης, της σκέψης, της μάθησης, της επικοινωνίας, 

της ερμηνείας και της εμπειρίας καθώς βέβαια  και στις σύγχρονες μεθόδους της και 

παρέχουν ένα γόνιμο παιδευτικό πλαίσιο για την καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης και 

γνώσης. 

 Η μάθηση εδώ είναι μια ενεργητική διαδικασία. Συμφωνεί με τη παραδοσιακή θεωρία 

του διδακτισμού ως προς τη γνώση αλλά διαφοροποιείται ως προς τη μάθηση. Η 

μάθηση επιτυγχάνεται μέσω της ανακάλυψης με  παράλληλες δράσεις και ειδικά 

εκπαιδευτικά εργαλεία (ψηφιακά και μη) σε μια ολιστική και βιωματική προσέγγιση 

με  έμφαση στην συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας όχι με τη μορφή του 

παρατηρητή αλλά με την ενεργό συμμετοχή του. 

Βασικοί στόχοι 

Τα αρχαία θέατρα θα εκτεθούν στη διαχρονία τους, ως ζωντανό κύτταρο μνήμης, 

γνώσης, ανακάλυψης αλλά και ψυχαγωγίας για το νεανικό μας κοινό.Το σακίδιο θα 

στηρίζεται σε μια δική του φιλοσοφία, με μια σειρά επάλληλων και 

αλληλοσυμπληρούμενων δραστηριοτήτων και εμπειριών, ελκυστικών στο κοινό που 

απευθύνονται, εν προκειμένω  στο νεανικό κοινό. 

 Στόχος είναι η εκπαιδευτική κοινότητα να γνωρίσει τα  αρχαία θέατρα, την πολιτιστική 

Διαδρομή της Ηπείρου, με στόχο την κατανόηση και την ερμηνεία  μιας σημαντικής 

προσπάθειας κι ενός μεγαλόπνοου έργου που έχει επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της 

τελευταίας πενταετίας στην περιφέρεια της Ηπείρου σε συνεργεία με άλλους φορείς  

ώστε να αποτελέσει πηγή εξερεύνησης, έμπνευσης, δημιουργίας, συνεργασίας  και 

ελπίδας στα χέρια των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα από το ειδικά 

διαμορφωμένο υλικό του Διαζώματος. 
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Πιο συγκεκριμένα  

Diazoma Ancient Theatre‘s Backpack – Θεματικό εκπαιδευτικό σακίδιο για τους 

μαθητές για τα αρχαία θέατρα της πολιτιστικής διαδρομής της Ηπείρου με 

προτεινόμενο συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό: 

• Μικρός οδηγός για τη μεθοδολογία, τους διδακτικούς στόχους, τους 

παιδαγωγικούς στόχους και τη φιλοσοφία του εκπαιδευτικού σακιδίου. 

• Μικρός οδηγός για τη συμμετοχή τους στην «Υιοθεσία των αρχαίων θεάτρων» 

και της «Πολιτιστικής Διαδρομής της Ηπείρου» (toolkit) για καθηγητές και 

μαθητές κατά τα πρότυπα των ευρωπαϊκών προδιαγραφών2 (Δείτε αναλυτικά 

εδώ) 

• Οι εκδόσεις και τα έντυπα του Διαζώματος με το συσχετιζόμενο υλικό  

• Το ήδη υπάρχον ψηφιακό υλικό του Διαζώματος ειδικά διαμορφωμένο  

• ψηφιακά αντίγραφα ευρημάτων(θεατρικά προσωπεία, μουσικά όργανα, 

ενδύματα κ.α) ή μακέτας  των αρχαίων θεάτρων  

• ClioMuse application/Tours σε συνδυασμό με εργαλεία εξερεύνησης και 

διάδρασης(μεγεθυντικό φακό, ειδικά γυαλιά, μικρό τηλεσκόπιο, μικρό 

μικροσκόπιο  κα.) 

• ψηφιακά εργαλεία (VR,AR,QR codes) 

• έντυπο με liks σε ψηφιακή βιβλιοθήκη όπως 

(https://econtent.ekt.gr/el/discovery,  

https://www.europeana.eu/portal/en 

http://www.laskaridisfoundation.org/vreite-ton-topos-sas/ 

http://ancienttheater.culture.gr/el/theatra-wdeia-tou-arxaiou-kosmou 

 

 

Το εκπαιδευτικό σακίδιο θα δίνεται στα σχολεία που έχουν ενταχθεί στην 

Υιοθεσία του Διαζώματος και θα δανείζεται σε σχολεία  κάτω από συγκριμένες 

προϋποθέσεις. 

 

                                                           
2 https://europa.eu/teachers-corner/sites/teacherscorner/files/files/eych-2018-toolkit-

teachers_en.pdf 

 

https://europa.eu/teachers-corner/sites/teacherscorner/files/files/eych-2018-toolkit-teachers_en.pdf
https://econtent.ekt.gr/el/discovery
https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.laskaridisfoundation.org/vreite-ton-topos-sas/
http://ancienttheater.culture.gr/el/theatra-wdeia-tou-arxaiou-kosmou
https://europa.eu/teachers-corner/sites/teacherscorner/files/files/eych-2018-toolkit-teachers_en.pdf
https://europa.eu/teachers-corner/sites/teacherscorner/files/files/eych-2018-toolkit-teachers_en.pdf
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Πρόσθετες προτεινόμενες συμμετοχικές δράσεις για το νεανικό μας κοινό 

Diazoma Educates, Unites, Communicates  

• Καταχώριση ψηφιακών φωτογραφικών εκθέσεων των μαθητών με hastag 

#our_theater  #our_heart_theater 

• Το Διάζωμα είσαι εσύ! #DandU  

Προτάσεις καινοτομίας και επιχειρηματικών πολιτιστικών  σχεδίων και 

προτάσεων (creative industry)  των μαθητών με τη μορφή ολιγόλεπτων 

παρουσιάσεων    #DandU project 

Διάζωμα και ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες 

Το Διάζωμα supports 

 Διαμορφωμένο υλικό  για ένταξη και των ειδικών σχολείων  και συλλόγων της 

Περιφέρειας της Ηπείρου 

(mind the map project, έντυπα με τη μορφή  BRAILLE,αντίγραφα ψηφιακά για αφή) 

Στο πλαίσιο αυτό η διαμόρφωση του εκπαιδευτικού σακιδίου για άτομα 

διαφορετικών δυνατοτήτων είναι εξαιρετικής σημασίας. Η διαφορετικότητα και η 

αδυναμία παύουν να θεωρούνται εμπόδια επικοινωνίας και αντίληψης και 

μετατρέπονται σε στοιχεία που ευνοούν εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας και 

αντίληψης που διευρύνουν τα μέσα που διαθέτουμε για να επικοινωνούμε με το 

κοινωνικό, πολιτισμικό και φυσικό περιβάλλον, άλλωστε σύμφωνα με τη Διακήρυξη 

των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων καθώς και με το τελευταίο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην 

πολιτιστική κληρονομιά για την Ευρώπη, όπου ρητά αναφέρεται  το δικαίωμα όλοι, 

άνευ διακρίσεως,να συμμετέχουμε ελεύθερα και να απολαμβάνουμε τα κοινά αγαθά 

της ανθρωπότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς, υλικής και άυλης. 

 

 



Εσοδα  ΧΡ 2008-18 ΧΡΗΣΗ 2019 28/02/2019 Έξοδα ΧΡ 2008-18 ΧΡΗΣΗ 2019 28/02/2019

Τακτικές Εισφορές Μελών 403.616,64 € 4.100,00 € 407.716,64 € Έξοδα Ίδρυσης 139,02 0,00 139,02

Εισφορές Τακτικών Μελών 403.616,64 € 4.100,00 € 407.716,64 € Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης 139,02 139,02

0,00 €

Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ 56.447,93 € 650,00 € 57.097,93 €

Δωρεές Μελών-Φίλων 56.447,93 € 650,00 € 57.097,93 €

Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα Πάγια 16.375,19 0,00 16.375,19

0,00 € Η/Υ και Εξοπλισμός 15.747,19 15.747,19

0,00 € Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων 628,00 0,00 628,00

0,00 € Έξοδα μίσθωσης ακινήτων 84.148,25 1.227,40 85.375,65

0,00 € Μίσθωση ακινήτων (έδρα )

0,00 € Ενοίκια 74.972,20 1.000,00 75.972,20

Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή  Εταιρικών Μελών-Χορηγίες 1.538.621,16 € 55.320,00 € 1.593.941,16 € Κοινόχρηστα 7.675,05 227,40 7.902,45

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 294.122,95 € 294.122,95 € Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ) 1.501,00 1.501,00

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 102.150,00 € 0,00 € 102.150,00 €

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 55.940,21 € 0,00 € 55.940,21 € 'Εξοδα λειτουργίας 225.898,15 4.451,86 230.350,01

ELPEN A.E ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 91.500,00 € 5.000,00 € 96.500,00 € Εξοδα λειτουργίας 

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ  Α.Ε. 24.800,00 € 24.800,00 € Δ.Ε.Η 17.254,00 224,00 17.478,00

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 64.800,00 € 64.800,00 € Ο.Τ.Ε 27.184,52 307,00 27.491,52

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ 60.000,00 € 60.000,00 € COSMOTE 4.996,41 84,66 5.081,07

ΤΕΜΕS-COSTA NAVARINO  Α.Ε. 55.000,00 € 5.000,00 € 60.000,00 € Ε.Υ.Δ.Α.Π 539,00 9,00 548,00

FOURLIS A.E 45.000,00 € 45.000,00 € Επισκευές Συντήρησεις 4.326,08 4.326,08

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 36.080,00 € 36.080,00 € ΄Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας 14.352,93 196,34 14.549,27

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 45.000,00 € 45.000,00 € Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά 25.106,42 101,30 25.207,72

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ  Α.Ε. 24.750,00 € 24.750,00 € Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες 19.846,94 1.629,01 21.475,95

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 43.340,00 € 43.340,00 € Ταχυδρομικά -Μεταφορικά 23.339,78 315,00 23.654,78

ΚΟΣΜΟΤΕ 70.800,00 € 18.600,00 € 89.400,00 € Διάφορα Εξοδα λειτουργίας 12.778,46 137,70 12.916,16

ΒΙΚΟΣ Α.Ε 30.000,00 € 30.000,00 € Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή 4.275,47 142,60 4.418,07

ZARA  Α.Ε. 30.000,00 € 30.000,00 € Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη 58.183,43 1.305,25 59.488,68

ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε. 34.000,00 € 34.000,00 € Συνδρομές σε συλλόγους 11.284,95 0,00 11.284,95

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  Α.Ε. 39.000,00 € 5.000,00 € 44.000,00 € Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές 2.429,76 0,00 2.429,76

ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 24.400,00 € 24.400,00 € 0,00 0,00

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ  Α.Ε. 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 0,00

INTERAMERICAN  Α.Ε. 18.000,00 € 18.000,00 €  Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων 727.244,79 21.527,88 748.772,67

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 34.840,00 € 34.840,00 € Κόστος μισθοδοσίας 546.714,61 11.737,78 558.452,39

ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ 50.000,00 € 50.000,00 € Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ) 180.530,18 9.790,10 190.320,28

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ 20.000,00 € 10.000,00 € 30.000,00 € 0,00 0,00

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ 25.000,00 € 25.000,00 €  Φ.Π.Α. 22.183,93 0,00 22.183,93

Σ.Ε.Β. 15.000,00 € 15.000,00 € Φ.Π.Α. 0,00

ΣΑΝΗ Α.Ε. 9.000,00 € 9.000,00 € 0,00

APIVITA ΑΕΒΕ 9.000,00 € 9.000,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων 88.380,00 0,00 88.380,00

ΣΕΤΕ 9.000,00 € 9.000,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων 88.380,00 88.380,00

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ  Α.Ε. 8.000,00 € 8.000,00 €

ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ 12.400,00 € 12.400,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 529.677,75 19.798,50 549.476,25

ΗΠΕΙΡΟΣ  ΑΕΒΕ 9.766,00 € 9.766,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 278.611,81 278.611,81

ΟΠΤΙΜΑ ΑΕΒΕ 9.766,00 € 9.766,00 € Animus A.E.,Ντοκιμαντέρ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας 16.000,00 16.000,00

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ 9.766,00 € 9.766,00 € Αρχαίο θέατρο Λάρισας - Ίδρυμα Π. & Α. Κανελλοπούλου 99.000,00 99.000,00

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 12.000,00 € 12.000,00 € Μυτιληναίος Α.Ε. Τόπος Συμβουλευτική,Διαδρομή Στ.Ελλάδας 10.464,00 3.956,13 14.420,13

ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. 12.400,00 € 12.400,00 € Αρχαιολογική Ιστορία Ασκληπιείου Επιδάυρου 2.658,19 240,00 2.898,19

ΕΛΑΙΣ Α.Ε. 18.000,00 € 18.000,00 € Launch Event Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου,Νέα Οδός 58.345,00 933,36 59.278,36

EUROBANK  ERGASIAS 11.200,00 € 11.200,00 € Αεροπορία Αιγαίου,Πολιτιστική Διαδρομή Θήρας 10.000,00 5.032,26 15.032,26

Mc CAIN HELLAS 17.600,00 € 17.600,00 € Ιδρυμα Ι.Λάτσης,Ιστοσελίδα Πολ.Διαδρομής Στερεάς Ελλάδας 9.000,00 9.000,00

ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6.000,00 € 6.000,00 € ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ,Μελέτη προσβασιμότητας Αρχ.Χώρων Θήρας 12.000,00 6.000,00 18.000,00

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ  Α.Ε. 11.200,00 € 11.200,00 € Ιδρυμα Π.@Α.Κανελλόπουλου,Πολ.ΔιαδρΗπείρου-Αρχ.Νικόπολη 33.598,75 963,75 34.562,50

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 3.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € Ίδρυμα Π.@Α.Κανελλόπουλου,Συνάντηση Διεθνούς Δικτύου 2.673,00 2.673,00

ΟΜΙΛΟΣ QUEST 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00

ΓΣΕΒΕΕ 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00

GOOGLE 9.000,00 € 9.000,00 € 0,00

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  Α.Ε. 5.000,00 € 5.000,00 € Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος 79.395,11 1.736,01 81.131,12

FREZYDERM  A.E. 3.720,00 € 3.720,00 € Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος 1.736,01 1.736,01

0,00 € 0,00 0,00

0,00 € Εξοδα προβολής & διαφήμισης 29.161,84 1.290,91 30.452,75

Μεταβιβαστικές εισροές 603.612,27 € 21.871,60 € 625.483,87 € Διαδραστικές εφαρμογές 0,00

Μεταβιβαστικές εισροές 419.483,87 € 419.483,87 € Ανάπτυξη Ιστοσελίδας 0,00 0,00

Ίδρυμα Ι. Λάτσης,για την ιστοσελίδα Πολ . Διαδρ.Στ.Ελλάδας 9.000,00 € 9.000,00 € Προβολή Διαζώματος 1.290,91 1.290,91

Animus A.E.,ντοκιμαντέρ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας 16.000,00 € 16.000,00 € 0,00 0,00

Αεροπορία Αιγαίου, Πολιτιστική Διαδρομή Θήρας 16.000,00 € 4.000,00 € 20.000,00 € 0,00 0,00

Launch Event Πολιτιστικης Διαδρομής Ηπείρου,Νέα Οδός 62.000,00 € 62.000,00 € 0,00 0,00

Μυτιληναίος Α.Ε.,Τόπος Συμβουλευτική Διαδρομή Στ.Ελλάδας 18.600,00 € 18.600,00 € ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 390.144,39 0,00 390.144,39

Η Αρχαιολογική Ιστορία του Ασκληπιείου της Επιδαύρου 4.228,40 € 1.971,60 € 6.200,00 € Γενικές Συνελεύσεις εως και 2018 390.144,39 390.144,39

ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ,Μελέτη προσβασιμότητας Αρχ.Χώρων Θήρας 12.000,00 € 6.000,00 € 18.000,00 € ΙA΄Γεν.Συνέλευση στο Λαύριο 0,00

Ίδρυμα Π.@Α. Κανελλόπουλου,Πολ.Δ.Ηπείρου,Αρχ.Νικόπολη 46.300,00 € 46.300,00 € ΙΒ΄Γεν.Συνέλευση στη Νάξο

Ίδρυμα Π.@Α. Κανελλόπουλου,Συνάντηση Διεθνούς Δικτύου 9.900,00 € 9.900,00 € Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις 270.164,29 2.033,02 272.197,31

0,00 € Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις 153.472,17 153.472,17

0,00 € 1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών 25.146,48 317,00 25.463,48

0,00 € 2.Εκδόσεις Διαζώματος 74.131,74 1.650,50 75.782,24

Διάφορα έσοδα 6.270,38 € 0,26 € 6.270,64 € 3.Προσομοίωση Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου 11.210,90 11.210,90

Τόκοι καταθέσεων 0,26 € 0,26 € 4.Μεταφράσεις κειμένων 593,00 65,52 658,52

0,00 € 5.Μελέτη 'Ο ρόλος και η λειτουργία της Ήπειρος Α.Ε.' 930,00 930,00

Επιστροφές διαθεσίμων 25.102,76 € 0,00 € 25.102,76 € 6.Μελέτη ΕΤΑΜ,Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού 3.720,00 3.720,00

0,00 € 7.Εικονογράφηση Αρχαιολογικής Ιστορίας Επιδαύρου 960,00 960,00

0,00 € 8. 0,00

Σύνολο Εσόδων 2.633.671,14 € 81.941,86 € 2.715.613,00 € 9. 0,00

Χρηματικά Διαθέσιμα Υπόλοιπο 291,20 € 10. 0,00

Ταμείο στο Διάζωμα 291,20 € 11. 0,00

Λογαριασμοί Καταθέσεων 0,00 € 70.991,23 € 12. 0,00

Τράπεζα ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ 13. 0,00

ΑLPHA BANK               8.282,11 € 8.282,11 € Λοιπές Εκδηλώσεις 119.345,55 4.094,00 123.439,55

Eurobank Ergasias         33.249,84 € 33.249,84 € Εκδηλώσεις 119.345,55 119.345,55

Εθνική Τράπεζα              4.512,88 € 4.512,88 € Έκτη συνάντηση του Διαζώματος με τα Eταιρικά του Μέλη 4.094,00 4.094,00

Τράπεζα Αττικής           5.313,27 € 5.313,27 € Πέμτη συνάντηση Άνω Διαζώματος 0,00

Τράπεζα Πειραιώς          19.212,80 € 19.212,80 € Διάφορα Έξοδα 5.785,01 123,72 5.908,73

ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ EUROBANK 100,58 € 100,58 € Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα 123,72 123,72

PAY PAL 319,75 € 319,75 € Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  71.282,43 € Σύνολο Εξόδων 2.588.043,27 56.283,30 2.644.326,57

To μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2018 ανέρχεται στο ποσό των  ευρώ . 45.627,87 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΌ 01/09/2008 ΕΩΣ 28/2/2019



Μελέτες Αδιάθετο

Ύψος κατάθεσης Εξοδα Θεάτρων Υπόλοιπο

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

2 Αρχαίο Θέατρο Αρκαδικού Ορχομενού 44.978,76 € 43.598,85 1.379,91

3 Αρχαίο Θέατρο Δήλου 105.192,28 € 96.745,39 8.446,89

4 Αρχαίο Θέατρο Δελφών 106.004,79 € 104.861,15 1.143,64

5 Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης 22.855,56 € 21.796,88 1.058,68

6 Αρχαίο Θέατρο Αβδήρων 780,00 € 550,00 230,00

7 Αρχαίο Θέατρο Σπάρτης 101.469,61 € 18.824,10 82.645,51

8 Αρχαίο Θέατρο Καρθαίας Κέας 16.850,00 € 16.824,61 25,39

9 Αρχαίο Θέατρο Χερσονήσου 200,00 € 200,00

10 Αρχαίο Θέατρο Γόρτυνας 1.414,90 € 0,00 1.414,90

11 Αρχαίο Θέατρο Απτέρας 700,00 € 700,00

12 Αρχαίο Θέατρο Βεργίνας 420,00 € 420,00

13 Αρχαίο Θέατρο Μακύνειας 22.360,00 € 21.156,96 1.203,04

14 Αρχαίο Θέατρο Καλυδώνας 15.480,00 € 14.955,91 524,09

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 2.501,00 € 2.470,32 30,68

22 Αρχαίο Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών 8.150,00 € 6.416,00 1.734,00

23 Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων 3.120,00 € 2.460,00 660,00

24 Αρχαίο Θέατρο στο Κουφονήσι / Λεύκης 200,00 € 200,00

25 Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης 885,00 € 885,00

26 Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών 26.826,60 € 6.773,93 20.052,67

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 22.490,80 € 22.264,19 226,61

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 24.218,60 € 23.608,60 610,00

39 Αρχαίο Θέατρο Αμφιαρείου 1.270,10 € 1.270,10

40 Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης 1.160,00 € 1.160,00

41 Αρχαίο Θέατρο Διονύσου 3.787,41 € 300,00 3.487,41

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 € 2.406,69 2.958,00

45 Αρχαίο Θέατρο Πλατιάνας 4.100,00 € 4.100,00

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 500,00 € 500,00

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 5.265,00 € 4.981,80 283,20

54 Μικρό Θέατρο Αμβρακίας 100,00 € 100,00

55 Αρχαίο Θέατρο Λάρισας Α΄ 51.597,10 € 50.918,37 678,73

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 118,00 € 118,00

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 5.946,36 € 4.176,93 1.769,43

Αδιευκρίνιστες καταθέσεις 779,00 € 410,00 369,00

Προκαταβολές Φόρου 1.058,26 -1.058,26

0,00

ΣΥΝΟΛΟ 931.584,31 € 739.828,07 191.756,24

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΣΥΝΟΛΑ

ALPHA BANK 11.928,10 11.928,10

ΤΡΑΠΕΖΑ   ΑΤΤΙΚΗΣ 2.682,10 90.000,00 92.682,10

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 27.009,09 27.009,09

EUROBANK 6.865,83 6.865,83

ΤΡΑΠΕΖΑ   ΠΕΙΡΑΙΩΣ 51.293,12 51.293,12

ALPHA -ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1.978,00 1.978,00

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΡΑΣΗ ΥΕΑΘ 101.756,24 90.000,00 191.756,24

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΓΙΑ ΤH ΔΡΑΣΗ Υ.Ε.Α.Θ ΤΗΝ  28/2/2019


