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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ  

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023 

 

Σήμερα, Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023, έγινε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με μεικτό σύστημα (τηλεδιάσκεψης και φυσικής παρουσίας), όπως 

προβλέπεται και στο άρθρο 15 του Καταστατικού του Σωματείου. 

 

Παρόντες - συνδεδεμένοι ήσαν οι κ.κ.: 

1. Σταύρος Μπένος, πρόεδρος, παρών με φυσική παρουσία, 

2. Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος, παρών με φυσική παρουσία, 

3. Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας, παρών με φυσική παρουσία, 

4. Γιώργος Κουρουπός, μέλος, παρών με φυσική παρουσία, 

5. Κωνσταντίνος Μπολέτης, μέλος, παρών με φυσική παρουσία, 

6. Γεωργία Μανωλοπούλου, μέλος, παρούσα με φυσική παρουσία, 

7. Άρτεμις Τσολάκη, μέλος, παρούσα με φυσική παρουσία, 

8. Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος, παρών με τηλεδιάσκεψη. 

 

Συμμετείχαν, επίσης, μέσω τηλεδιάσκεψης τα αναπληρωματικά μέλη του Σωματείου, κ.κ. Νίκος 

Ορφανός, Θεοδώρα Πρασίνου.  

 

Τέλος, τη συνεδρίαση παρακολούθησαν με φυσική παρουσία: 

 η κα Μαίρη Μπελογιάννη, πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ»,  

 τα στελέχη του Σωματείου,  κ.κ. Μαρία Σοφικίτου, Διευθύντρια, Ευδόκιμος Φρέγκογλου, 

Συντονιστής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Βερενίκη Βασιλειάδη, Συντονίστρια 

Προγράμματος Βόρειας Εύβοιας, Κατερίνα Αβραμοπούλου, Υπεύθυνη Οικονομικής 

Ανάπτυξης, Μαρία Κουρασάνη, Αρχαιολόγος,  

 τα στελέχη της Θερμοκοιτίδας D-Hub του Διαζώματος, κ.κ. Χρήστος Χιώτης, Σχεδιαστής 

Οπτικής Επικοινωνίας, Υπεύθυνος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ψηφιακών Εφαρμογών 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», Νίκος Στακιάς, Σύμβουλος Ανάπτυξης 

επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, υπεύθυνος σε θέματα επιχειρηματικότητας και 
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Καινοτομίας, Ελίνα Αγγέλη, Αρχιτέκτων-μηχανικός, Υπεύθυνη έργων υποδομών και 

Ηλίας Χάντζος, Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού Αειφορίας, Marketing, Κατάρτισης, 

 η πρόεδρος του Καλογεροπούλειου Ιδρύματος, κα Μαρία Χρισταρά και η μουσικός του 

Ιδρύματος και τακτικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κα Πόπη Μαλαπάνη. 

 

Μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακολούθησε η καθιερωμένη κοπή της 

πρωτοχρονιάτικης πίτας του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ». Το φλουρί της πίτας, που αντιστοιχούσε στο 

ποσό των 1.000 ευρώ, κέρδισε η κα Μαίρη Μπελογιάννη, πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», η οποία επιθυμεί να διαθέσει το ποσό αυτό για την ενίσχυση του 

«κουμπαρά» (ηλεκτρονικού τραπεζικού λογαριασμού) του αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης. 

 

 

Ι. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  

ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

 

1. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο 

για την επίσημη παραλαβή των μελετών του προγράμματος Ανασυγκρότησης της 

Βόρειας Εύβοιας από τον Πρωθυπουργό της χώρας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. 

 

O πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου ότι, μετά την ολοκλήρωση της εκπόνησης όλων των θεματικών μελετών 

και της μελέτης Στρατηγικού Σχεδιασμού (Masterplan), οι οποίες είχαν ανατεθεί από το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας,  

ακολούθησε η παρουσίαση και η επίσημη παράδοσή τους στον Πρωθυπουργό της χώρας, κ. 

Κυριάκο Μητσοτάκη.  

 

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος ανέφερε τα εξής: 

 

«Η εκδήλωση αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 στο Μέγαρο 

Μαξίμου, ξεκίνησε με την παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου για την Ανασυγκρότηση της Βόρειας 

Εύβοιας στον Πρωθυπουργό, στους εκπροσώπους της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, 

καθώς και στα μέλη της Υποεπιτροπής “Εύβοια Μετά”, η οποία αναλαμβάνει από εδώ και στο εξής 

την παρακολούθηση της πορείας του προγράμματος, με την επικουρία του Διαζώματος. Η 

Υποεπιτροπή “Εύβοια Μετά”, με πρόεδρο τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιο για 

Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, κ. Χρήστο Τριαντόπουλο 

και μέλη τους γενικούς γραμματείς των συναρμόδιων υπουργείων. Η πράξη της επίσημης παράδοσης 

των μελετών σηματοδοτεί και τη συμβολική εκκίνηση της φάσης της υλοποίησης όλων των 

προτεινόμενων έργων και των δράσεων. 
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Η παρουσίασή μου περιλάμβανε τρεις κύριες ενότητες: 

 

1η ενότητα - Το αξιακό περιβάλλον της δουλειάς μας:  

 Όλοι μας δουλέψαμε εθελοντικά για ένα μεγάλο και πατριωτικό σχέδιο, οι μελέτες 

που εκπονήθηκαν για το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκαν εξ ’ολοκλήρου από τους 

χορηγούς – εταιρικά μέλη του Σωματείου μας και παραδόθηκαν ως δωρεά στο 

κράτος. 

 Αξιοποιήσαμε το πνευματικό κεφάλαιο των Ολιστικών Προγραμμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων) που διαπνέονται 

από το τρίπτυχο της διπλής μετάβασης (πράσινης και ψηφιακής) και της καινοτομίας, 

καθώς και από το αξιακό υπόβαθρο του Σωματείου μας, αλλά και την αρχή της 

Επικουρικότητας.  

 Ο κατάλογος των 71 έργων και δράσεων του προγράμματος προήλθε ύστερα από 

έντονη και συστηματική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, την περιφερειακή και 

τοπική αυτοδιοίκηση, την επιστημονική-ακαδημαϊκή κοινότητα και την πολιτική 

ηγεσία. 

2η ενότητα: Το αποτέλεσμα και τι παραδόθηκε: 

 Το πρόγραμμα είναι μια “σύνθεση ονείρων”. Όλα τα έργα και οι δράσεις που 

επελέγησαν εκπληρώνουν τέσσερα βασικά κριτήρια: α) πολιτικής αποδοχής, β) 

πρότασης και αποδοχής από την τοπική κοινωνία, γ) χρονοδιαγράμματος και δ) 

ωρίμανσης και χρηματοδότησης από συγκεκριμένο χρηματοδοτικό φορέα. 

 Καταθέσαμε ένα πρόγραμμα με προϋπολογισμό 389.815.350 εκ., το οποίο 

περιλαμβάνει 71 έργα και δράσεις. Από αυτά 30 έχουν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται 

ή έχουν ήδη ολοκληρωθεί και τα υπόλοιπα 41 θα ξεκινήσουν έως το τέλος του 2023. 

 Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκονται δύο πυλώνες: α) ο νέος οδικός άξονας 

Ψαχνών – Στροφιλιάς, Στροφιλιάς – Ιστιαίας και οι πέντε κλάδοι του ως κορυφαία 

υποδομή και β) ο «ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ» του Νέου Δάσους με την ίδρυση της 

Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) ως κορυφαία μεταρρύθμιση. 

 

2. Από σήμερα ξεκινά η μάχη της υλοποίησης: 

 Συστάθηκε για την παρακολούθηση και υλοποίηση του προγράμματος η Υποεπιτροπή 

“Εύβοια Μετά”. 

 Πέρα από την αποτελεσματική διακυβέρνηση ο μεγαλύτερος στόχος μας είναι η 

τοπική κοινωνία να αγκαλιάσει το πρόγραμμα. 

 

Από εδώ και πέρα ξεκινά η μάχη της υλοποίησης των έργων και των δράσεων του προγράμματος. 

Το Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ” θα σταθεί αρωγός στο κράτος για την παρακολούθηση και την υλοποίηση 

και των 71 έργων και δράσεων του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Για τη 

θεσμική κατοχύρωση μάλιστα της προσφοράς του Σωματείου μας εξετάζεται το ενδεχόμενο 

υπογραφής και ενός σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας με την Υποεπιτροπή “Εύβοια Μετά”». 
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Στο σημείο αυτό, ο κ. Μπένος πρόβαλε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το video από την 

ομιλία του πρωθυπουργού μετά την παράδοση των μελετών (διαθέσιμο εδώ). Κλείνοντας, ο 

πρόεδρος ευχαρίστησε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς αποτελούν την πνευματική 

δύναμη του Σωματείου. 

 

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

του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

 

 

2. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο 

για την ολοκλήρωση του έργου «Επιμέλεια κειμένων για την προβολή του 

προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας». 

 

O πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου ότι μετά την ολοκλήρωση της εκπόνησης όλων των θεματικών μελετών 

και της μελέτης Στρατηγικού Σχεδιασμού (Masterplan), οι οποίες είχαν ανατεθεί από το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, 

ολοκληρώθηκε και το έργο «Επιμέλεια κειμένων για την προβολή του προγράμματος 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας». 

 

«Το έργο αυτό, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, το είχε αναλάβει η κειμενογράφος, κα Σέρβη Κατερίνα, μετά 

την υπογραφή σχετικής σύμβασης με το Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ” το Μάρτη του 2002. Η κα Σέρβη 

είχε αναλάβει να εκπονήσει μικρά, συνοπτικά και κατανοητά από το ευρύ κοινό κείμενα – φράσεις 

για την προβολή του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Επιπλέον, η κα Σέρβη 

είχε αναλάβει και την επιμέλεια των κειμένων των μελετών του προγράμματος». 

 

Τα μέλη, μετά από συζήτηση, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ολοκλήρωση του έργου 

«Επιμέλεια κειμένων για την προβολή του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας» 

και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. 

 

 

  

https://diazoma.gr/deltia-typou/deltio-typou-mia-synthesi-oneiron-i-episimi-paradosi-tis-meletis-stratigikou-schediasmou-master-plan-gia-tin-anasygkrotisi-tis-voreias-evvoias-ston-prothypourgo/
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3. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο 

για την ολοκλήρωση του υποέργου 4: Φιλοξενία και υποστήριξη, του έργου 

«Σχεδιασμός Πλατφορμών για τη δημόσια διαβούλευση και την υποστήριξη του 

Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας». 

 

O πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου ότι ολοκληρώθηκε το υποέργο 4: «Φιλοξενία και υποστήριξη», του έργου 

«Σχεδιασμός Πλατφορμών για τη δημόσια διαβούλευση και την υποστήριξη του Προγράμματος 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας», την εκπόνηση του οποίου είχε αναλάβει ο κ. Χρήστος 

Χιώτης, Σχεδιαστής Οπτικής Επικοινωνίας, Υπεύθυνος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ψηφιακών 

Εφαρμογών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης το 

Φεβρουάριο του 2022.  

 

«Το Υποέργο 4, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, περιλαμβάνει τη φιλοξενία και την υποστήριξη των τριών 

πλατφορμών – συστημάτων (πρόκειται για τις πλατφόρμες που σχεδιάστηκαν ειδικά για το 

πρόγραμμα της Βόρειας Εύβοιας: 1. evoia-meta.gov.gr, 2. Πλατφόρμα Δωρεών, 3. Ιστοσελίδα 

“Στηρίζουμε Βόρεια Εύβοια”). 

 

Τα μέλη, μετά από συζήτηση, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ολοκλήρωση του 

υποέργου 4: «Φιλοξενία και υποστήριξη», του έργου «Σχεδιασμός Πλατφορμών για τη δημόσια 

διαβούλευση και την υποστήριξη του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας» και 

εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. 

 

 

4. Οικονομικός Απολογισμός από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. 

Σταύρο Μπένο του  1ου Διεπιστημονικού Σχολείου για την Περιβαλλοντική Κρίση – 

ISEC που πραγματοποιήθηκε 17-22 Δεκεμβρίου 2022 στα Λουτρά Αιδηψού. 

 

O πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» κ. Σταύρος Μπένος παρουσίασε στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου τον παρακάτω Οικονομικό Απολογισμό του 1ου Διεπιστημονικού 

Σχολείου για την Περιβαλλοντική Κρίση – ISEC που πραγματοποιήθηκε 17-22 Δεκεμβρίου 2022 

στα Λουτρά Αιδηψού. 

  

ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΟΙΚΙΟ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 20.001,50 € 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΠΌ ΗΠΑ 8.530,00 € 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2.420,00 € 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 2.499,84 € 

  

ΣΥΝΟΛΟ  33.451,34 € 
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Ο κ. Μπένος πρόσθεσε, επίσης, ότι από το συνολικό ποσό των 33.451,34 ευρώ το ποσό των 24.000 

ευρώ καλύφθηκε από τους χορηγούς, ενώ το υπόλοιπο ποσό συγκεντρώθηκε μέσω του 

προγράμματος Crowd Funding “Τα Αγριολούλουδα της Βόρειας Εύβοιας”. 

 

Τα μέλη, μετά από συζήτηση, ενέκριναν ομόφωνα τον Οικονομικό Απολογισμό του 1ου 

Διεπιστημονικού Σχολείου για την Περιβαλλοντική Κρίση – ISEC που πραγματοποιήθηκε 17-22 

Δεκεμβρίου 2022 στα Λουτρά Αιδηψού. 

 

 

5. Ενημέρωση από τον κ. Ευδόκιμο Φρέγκογλου, Συντονιστή Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την υλοποίηση της Έκθεσης 

Τοπικών Παραγωγών Βόρειας Εύβοιας που πραγματοποιήθηκε από Παρασκευή 6 

έως Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων στο Μετρό του 

Συντάγματος. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού της παραπάνω εκδήλωσης. 

 

Ο κ. Ευδόκιμος Φρέγκογλου, Συντονιστής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ολοκλήρωση της 

Έκθεσης Τοπικών Παραγωγών Βόρειας Εύβοιας, η οποία πραγματοποιήθηκε από Παρασκευή 6 

έως Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων στο Μετρό του 

Συντάγματος, αναφέροντας τα εξής: 

 

«Το τριήμερο, Παρασκευή 6 έως Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 

επιτυχία στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων στο Μετρό του Συντάγματος η “Έκθεση Τοπικών 

Παραγωγών Βόρειας Εύβοιας”. Την έκθεση συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και 

το Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ”, υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, με την ευγενική χορηγία της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Συνδέσμου Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ), 

στo πλαίσιo του προγράμματος “ΕΥΒΟΙΑ ΜΕΤΑ – Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας”.  

 

Μάλιστα την Παρασκευή το απόγευμα ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός, ο κ. 

Σταύρος Μπένος και ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Κώστας Μπακογιάννης εγκαινίασαν την Έκθεση 

Τοπικών Παραγωγών της Βόρειας Εύβοιας και ξεναγήθηκαν στα περίπτερά της. Στην έκθεση 

παρευρέθηκαν, επίσης, οι κ.κ. Γιώργος Τσαπουρνιώτης, Δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας 

Άννας, Γιώργος Κελαηδίτης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, Αναστάσιος Βελισσαρίου, 

πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Στερεάς Ελλάδας, μέλη του Δ.Σ. και εκπρόσωποι του 

ΣΠΕΛ.  

 

Στο σημείο αυτό ο κ. Φρέγκογλου ευχαρίστησε θερμά τους χορηγούς, την Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας και τον ΣΠΕΛ για τη συμβολή τους στην υλοποίηση της έκθεσης. Τέλος, ευχαρίστησε θερμά 

τον κ. Νίκο Στακιά, Σύμβουλο Ανάπτυξης επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, υπεύθυνο σε 
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θέματα επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Σωματείου για τη συμβολή του στο σχεδιασμό και 

την υλοποίηση της έκθεσης». 

 

Κλείνοντας, ο κ. Φρέγκογλου έδωσε το λόγο στον κ. Νίκο Στακιά, ο οποίος ανέφερε σχετικά τα 

εξής: «Η δράση αυτή αποτελεί πλέον ένα κεκτημένο μας για τη Βόρεια Εύβοια, το οποίο θέλουμε να 

μεταφέρουμε και στις άλλες Περιφέρειες. Παράλληλα είμαστε στη διαδικασία για τη συγκρότηση του 

cluster – συστάδας επιχειρήσεων της Βόρειας Εύβοιας, με πρόεδρο τον κ. Στράτο Ασλάνη, ξενοδόχο.  

Στο πλαίσιο του cluster της Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου είμαστε σε συζητήσεις 

για την παρουσίαση νέων προτάσεων και ιδεών, ενώ για το cluster της Πολιτιστικής – 

Περιβαλλοντικής Διαδρομής “ΟΙΔΙΠΟΥΣ” αναμένουμε την έκδοση της πρόσκλησης της 

Επιχειρηματικότητας. Βλέπουμε ότι σιγά – σιγά η φιλοσοφία των cluster και των DMO εδραιώνεται 

στη χώρα μας και αλλάζει το γενικότερο κλίμα». 

 

Αμέσως μετά, ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη του Συμβουλίου την έγκριση 

του παρακάτω οικονομικού απολογισμού της εκδήλωσης: 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Β. ΕΥΒΟΙΑΣ   

ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ      9.920,00 € 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ         719,20 € 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ-ΠΡΟΒΟΛΗ         405,26 €   

Σ Υ Ν Ο Λ Ο    11.044,46 € 

 

 

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

της Έκθεσης Τοπικών Παραγωγών Βόρειας Εύβοιας και εν συνεχεία ενέκριναν ομόφωνα τον 

Οικονομικό Απολογισμό της παραπάνω εκδήλωσης, ύψους 11.044,46 ευρώ.  
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ΙΙ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

1. Ενημέρωση από τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο για την ολοκλήρωση των 

αναθεωρημένων μελετών (Αρχιτεκτονική Μελέτη, Στατική Μελέτη, Μελέτες 

Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων) για το έργο κατασκευής του χώρου υποδοχής στον 

αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης.  

 

O πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου ότι ολοκληρώθηκε η εκπόνηση αναθεωρημένων μελετών 

(Αρχιτεκτονική Μελέτη, Στατική Μελέτη, Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων) για 

το έργο κατασκευής του χώρου υποδοχής στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης.  

 

«Οι μελέτες αυτές, πρόσθεσε ο πρόεδρος, εκπόνησε επιστημονική ομάδα, με επικεφαλής τον κ. 

Στέλιο Οικονομίδη, αρχιτέκτονα – μηχανικό. Τη χρηματοδότηση της ανάθεσης των μελετών, ύψους 

80.000 ευρώ, κάλυψε το Ίδρυμα “ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ” μέσω 

Πολιτιστικής Χορηγίας με το Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Οι παραπάνω μελέτες επικαιροποιήθηκαν με 

βάση τα σχόλια και τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και 

Πολιτιστικών Κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και θα προωθηθούν εκ νέου από 

εμάς στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρεβέζης και στην παραπάνω Διεύθυνση για τις τελικές εγκρίσεις». 

 

Τα μέλη, μετά από συζήτηση, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ολοκλήρωση των 

αναθεωρημένων μελετών (Αρχιτεκτονική Μελέτη, Στατική Μελέτη, Μελέτες 

Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων) για το έργο κατασκευής του χώρου υποδοχής στον 

αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες. 

 

 

2. Εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου για τη 

συνεργασία με το Καλογεροπούλειο Ίδρυμα Κορίνθου για τη συνδιοργάνωση του 

Προγράμματος «Ακούμε τους Νέους». (Συν. 1-2).    

 

Εισαγωγικά, ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου ότι κατατέθηκε στο Σωματείο μια πρόταση συνεργασίας με το 

Καλογεροπούλειο Ίδρυμα Κορίνθου για τη συνδιοργάνωση του Προγράμματος «Ακούμε τους 

Νέους». 

 

Αρχικά, ο κ. Σταύρος Μπένος έδωσε το λόγο στην κα Μαρία Χρισταρά, πρόεδρο του 

Καλογεροπούλειου Ιδρύματος, η οποία ανέφερε περίπου τα εξής: 
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«Το Καλογεροπούλειο Ωδείο ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2016 και είναι αναγνωρισμένο από το 

Υπουργείο Πολιτισμού. Με κορυφαίο εκπαιδευτικό προσωπικό, πρότυπες εγκαταστάσεις και πλούσιο 

υλικοτεχνικό εξοπλισμό ευελπιστεί να αποτελέσει ένα σημαντικό κεφάλαιο για τα Κορινθιακά 

πολιτιστικά δρώμενα, παρέχοντας υψηλού επιπέδου μουσικές σπουδές στη νεολαία της Κορινθίας. 

Οι τομείς σπουδών του καλύπτουν ευρεία γκάμα διδασκαλίας για όλα σχεδόν τα μουσικά όργανα και 

είδη της μουσικής. Με εκσυγχρονισμένα προγράμματα εκμάθησης, πλούσιες παροχές σε 

υλικοτεχνικό εξοπλισμό και σπουδαίο εκπαιδευτικό προσωπικό, στοχεύει στην καθιέρωσή του ως 

πρότυπο εκπαιδευτικό κέντρο, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την ελληνική επαρχία. 

 

Οι στόχοι του Ιδρύματος είναι οι εξής: 

 Η καθιέρωσή του ως Πρότυπου Πολιτιστικού Κέντρου με την παροχή υψηλού επιπέδου 

καλλιτεχνικής παιδείας. 

 Η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη δημιουργία της Συμφωνικής Ορχήστρας Κορινθίας.  

 Η δημιουργία και καθιέρωση και άλλων μουσικών συνόλων όπως η ορχήστρα πνευστών, η 

παιδική χορωδία, το κουιντέτο ξύλινων και χάλκινων πνευστών. 

 Η διάδοση του φιλοσοφικού και συγγραφικού έργου του Νικόλαου Καλογερόπουλου. 

 Η προσέλκυση των σπουδαιότερων Ελλήνων μουσικών και καλλιτεχνών ως εκπαιδευτικού 

προσωπικού. 

 Η παροχή υψηλού επιπέδου εκδηλώσεων στο φιλοθεάμον κοινό της Κορινθίας. 

 Η διοργάνωση και θεσμοθέτηση υψηλού κύρους διοργανώσεων όπως συναυλίες, φεστιβάλ 

κ.τ.λ. 

 Η προβολή και διάδοση των επιστημών, της φιλοσοφίας και των παραστατικών τεχνών μέσω 

της διοργάνωσης σεμιναρίων, διαλέξεων, συνεδρίων, συνεντεύξεων και ημερίδων. 

 Η δημιουργική συναναστροφή με πολιτιστικούς φορείς, αλλά και καλλιτέχνες από το διεθνές 

στερέωμα. 

 Η επιβοήθηση της έκδοσης βιβλίων και συγγραμμάτων σχετικών με το έργο του ιδρυτού. 

 

Στην πορεία της λειτουργίας μας ανακαλύψαμε ότι υπάρχει ένα κενό για τους νέους μουσικούς από 

τη στιγμή που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και μέχρι να βγουν στην επαγγελματική δράση. Η 

μουσικός, κα Πόπη Μαλαπάνη συνεργάστηκε μαζί μας για να καλύψουμε αυτό το κενό και προτείνει 

το πρόγραμμα “Ακούμε τους Νέους”, το οποίο θα σας παρουσιάσει αμέσως μετά. 

 

Ευελπιστούμε με τη δράση μας αυτή το Καλογεροπούλειο Ίδρυμα να γίνει ένα μικρό “ΔΙΑΖΩΜΑ” 

και να αποτελέσει μια έκφανση της άλλης Ελλάδας που οραματίζεται το “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Μάλιστα θα 

ήταν μεγάλη μας χαρά το Καλογεροπούλειο Ίδρυμα να φιλοξενήσει και μια συνεδρίαση του 

Διοικητικού σας Συμβουλίου. Σας ευχαριστούμε θερμά και σας συγχαίρουμε για το έργο σας». 

                                 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Πόπη Μαλαπάνη, μουσικό και τακτικό μέλος 

του Σωματείου προκειμένου να παρουσιάσει η ίδια την πρότασή της. Η κα Μαλαπάνη ανέφερε τα 

εξής: 
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«Οι νέοι απόφοιτοι και τελειόφοιτοι των Ωδείων και των Μουσικών Πανεπιστημίων είναι 

ταλαντούχοι και σωστά προετοιμασμένοι για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία στην κλασική 

μουσική. Οι ευκαιρίες, όμως, που έχουν να συστηθούν στο μουσικόφιλο κοινό και στους 

παλαιότερους συναδέλφους τους ως νέοι σολιστ είναι εξαιρετικά λίγες. Οι συναυλίες που 

διοργανώνουν οι μεγάλοι πολιτιστικοί φορείς σπανίως περιλαμβάνουν νέους μουσικούς, ενώ οι 

διαγωνισμοί -αν και αποτελούν εξαιρετική προσθήκη για κάποιο βιογραφικό- δεν προσφέρουν 

ουσιαστικές ευκαιρίες για συναυλιακή δράση. Ακόμα πιο έντονο είναι το πρόβλημα αυτό για 

σπουδαστές της επαρχίας, που είναι αποκομμένοι από το περιβάλλον των επαγγελματιών μουσικών 

της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. 

 

Το Καλογεροπούλειο Ίδρυμα Κορίνθου, που τα τελευταία έξι χρόνια παρουσιάζει πολύ έντονη 

πολιτιστική δράση, αντιλαμβανόμενο το κενό που υπάρχει ανάμεσα στην αποφοίτηση ενός 

ταλαντούχου σπουδαστή και στην αρχή της καριέρας του, δίνει σε αξιόλογους Νέους καλλιτέχνες τη 

δυνατότητα να παρουσιάσουν και να εξελίξουν τη δουλειά τους μέσα από το καινοτόμο πρόγραμμα 

“Ακούμε τους Νέους”. 

 

Οι στόχοι που θέλουμε να πετύχουμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα είναι οι εξής: 

 Να ακουστούν Νέοι καλλιτέχνες μέσα από πολλαπλές συναυλίες και ηχογραφήσεις. 

 Να έρθουν σε επαφή οι Νέοι καλλιτέχνες με ήδη αναγνωρισμένους μουσικούς, διοργανωτές 

φεστιβάλ και ενδεχόμενους χορηγούς. 

 Να πραγματοποιηθούν συναυλίες σε χώρους μη συμβατικούς (μη συναυλιακούς), που 

επανασυστήνουν την κλασική μουσική στο κοινό. 

 Να τονωθεί και να εντατικοποιηθεί η πολιτιστική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της 

Κορίνθου, αλλά γενικότερα στην Πελοπόννησο. 

 Να καλλιεργηθούν οι σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των μουσικών σχολών της Πελοποννήσου. 

 

To “Ακούμε τους Νέους” είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης νεοεμφανιζόμενων 

σολιστών και μουσικών συνόλων με συναυλίες, ηχογραφήσεις, φεστιβάλ και σεμινάρια μέσα από τις 

εξής δράσεις: 

Α. Νεανικές Κυριακές. 

Β. Συναυλίες “Στη συχνότητα του κλασικού”. 

Γ. Σεμινάρια. 

Δ. 3ο MusiKaloy Festival. 

Ε. Συναυλία σε αρχαίο θέατρο της Πελοποννήσου σε συνεργασία με το “ΔΙΑΖΩΜΑ”. 

ΣΤ. Συναυλία Χορηγών στο Sikyon Coast Hotel and Resort. 

 

Ειδικότερα μέσα από τη δράση “Νεανικές Κυριακές”, μετά από ακρόαση μέσω οπτικοακουστικού 

υλικού μία εξωτερική επιτροπή αποτελούμενη από αναγνωρισμένους μουσικούς θα επιλέξει τρεις (3) 

σολίστ ή μουσικά σύνολα με όριο τα 25 έτη. Οι επιτυχόντες μουσικοί θα παρουσιάσουν τη δουλειά 
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τους σε τρεις συνολικά συναυλίες: μία στην Κόρινθο (αίθουσα συναυλιών Καλογεροπούλειου 

Ιδρύματος), μία σε πόλη της Πελοποννήσου και μία σε χώρους ενδιαφέροντος των χορηγών μας.  

 

Η δεύτερη δράση, Συναυλίες “στη συχνότητα του κλασικού”: θα περιλαμβάνει συναυλίες 

αναγνωρισμένων και σημαντικών μουσικών, οι οποίες θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα 

συναυλιών του Καλογεροπούλειου Ιδρύματος και θα πλαισιώνουν τις “Νεανικές Κυριακές”. 

 

Η τρίτη δράση θα περιλαμβάνει σεμινάρια, τα οποία θα διοργανώσει το Καλογεροπούλειο Ίδρυμα 

(π.χ. σεμινάριο διδακτικής του πιάνου με το Θοδωρή Τζοβανάκη, το οποίο θα απευθύνεται σε 

σπουδαστές και αποφοίτους όλων των ωδείων, καθώς και σε καθηγητές). 

 

Η τέταρτη δράση είναι το MusiKaloy Festival, ένα καθιερωμένο πλέον για την Κορινθία ετήσιο 

θεσμό – Φεστιβάλ του Καλογεροπούλειου Ιδρύματος. Το 3ο MusiKaloy Festival θα 

πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο του 2023 και θα περιλαμβάνει τρεις συναυλίες με σημαντικούς 

καλλιτέχνες (Noe Inui, Χρίστο Παπαγεωργίου, Βασίλη Βαρβαρέσο κ.α.) σε διαφορετικούς 

συναυλιακούς χώρους του νομού Κορινθίας (Καλογεροπούλειο Ίδρυμα, Βίλα Σικελιανού / Πάλμερ 

στη Σικυώνα, Θέατρο Κορίνθου). 

 

Η πέμπτη προτεινόμενη δράση αφορά τη διοργάνωση μιας συναυλίας σε αρχαίο θέατρο της 

Πελοποννήσου, σε συνεργασία με το “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Για το 2023 η πρότασή μας είναι να παίξουν οι 

επιλεχθέντες μουσικοί/ μουσικά σύνολα με την ορχήστρα του Φεστιβάλ κατά τις Διεθνείς Ημέρες 

Μουσικής Καλαμάτας 2023 στην Αρχαία Μεσσήνη. 

 

Η τελευταία δράση μας αφορά τη διοργάνωση ενός συμποσίου Χορηγών στο Sikyon Coast Hotel 

and Resort, με σκοπό να τιμήσουμε τους υποστηρικτές του προγράμματος. Το Καλογεροπούλειο 

Ίδρυμα, σε συνεργασία με το Sikyon Coast Hotel and Resort θα διοργανώσει ένα διήμερο 

καλλιτεχνικών δράσεων στον ιστορικό χώρο της Βίλας του Άγγελου Σικελιανού και της Εύας 

Πάλμερ. Εκεί οι χορηγοί μας θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν συναυλίες και συζητήσεις με 

καλλιτέχνες και ανθρώπους των γραμμάτων μέσα σε ένα μαγευτικό τοπίο και με ιδανικές συνθήκες 

ξεκούρασης. Παράλληλα, θα γίνει και ένα στρογγυλό τραπέζι για τη συνολική πορεία του 

προγράμματος, τον απολογισμό και το μελλοντικό σχεδιασμό του. Φιλοσοφία μας είναι οι 

υποστηρικτές του Προγράμματος “Ακούμε τους Νέους” να νιώσουν ουσιαστικοί συνεργάτες και 

συνδιαμορφωτές του εγχειρήματος, αρωγοί και συνοδοιπόροι. 

 

Το πρόγραμμα “Ακούμε τους Νέους” είναι μία καινοτόμος και ολοκληρωμένη επένδυση στη νέα 

γενιά μουσικών, την οποία οφείλουμε να αγκαλιάσουμε και να στηρίξουμε. Στόχος μας είναι να γίνει 

το εφαλτήριο της επαγγελματικής σταδιοδρομίας νέων μουσικών, αλλά και ένας πολιτιστικός φάρος 

για την Κόρινθο. Περισσότερες πληροφορίες για την πρότασή μας μπορείτε να δείτε στα δύο 

συνημμένα αρχεία (Συν. 1-2)». 
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Στο σημείο αυτό το λόγο έλαβε ο κ. Κουρουπός Γιώργος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 

συνθέτης και μουσικός, ο οποίος επισήμανε ότι πρόκειται για ένα φιλόδοξο, καλά οργανωμένο 

και ωραίο πρόγραμμα. Επιπλέον, πρόσθεσε ότι το πρόγραμμα έχει όλα εκείνα τα στοιχεία για να 

γίνει μια ουσιαστική και επιτυχημένη παρέμβαση στην περιοχή της Κορίνθου. Τέλος, συνέστησε 

στους διοργανωτές να προσέξουν, για να μην υπάρξει καμπή στο πρόγραμμα, καθώς υπάρχει μια 

γενικότερη κόπωση των χορηγών. 

 

Αμέσως μετά, το λόγο έλαβε ο κ. Μπένος, ο οποίος πρότεινε να υπάρχει για τη διοργάνωση και 

τη λειτουργία του παραπάνω προγράμματος, ένα είδος χορηγών – Εταιρικών Μελών, όπως 

συμβαίνει και με το θεσμό των Εταιρικών Μελών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Μάλιστα, σε 

συνέχεια αυτού, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη το «ΔΙΑΖΩΜΑ» να είναι ο πρώτος χορηγός – 

Εταιρικό μέλος του προγράμματος, με ύψος ετήσιας συνδρομής, τις 3.000 ευρώ. 

 

Έπειτα το λόγο έλαβε ξανά ο κ. Σταύρος Μπένος, ο οποίος τόνισε ότι η δράση αυτή αποτελεί μια 

πρώτη απόπειρα του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για να συνδεθεί με το σύγχρονο πολιτισμό στο 

κρίσιμο πεδίο της συνάντησης των νέων δημιουργών με το κοινό τους. 

 

Ακολούθως, το λόγο έλαβε η κα Μαίρη Μπελογιάννη, πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», η οποία πρότεινε οι εκδηλώσεις του Διαζώματος στο Μέγαρο 

Μουσικής Αθηνών (Megaron Plus) να πλαισιωθούν από την ορχήστρα του Καλογεροπούλειου 

Ιδρύματος. 

 

Στη συνέχεια, τοποθετήθηκε η κα Γεωργία Μανωλοπούλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 

η οποία επισήμανε ότι πρόκειται για μια εξαιρετική πρόταση. Ωστόσο, διατύπωσε την άποψη ότι 

λείπει το πώς θα εκπαιδευτεί ο καλλιτέχνης του μέλλοντος στις ψηφιακές δυνατότητες της εποχής 

του και πρότεινε να ενταχθεί ένα σχετικό σεμινάριο στον κύκλο των σεμιναρίων του 

προγράμματος. 

 

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

«Ακούμε τους Νέους» και συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του προέδρου του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου για τη συνεργασία με το Καλογεροπούλειο Ίδρυμα Κορίνθου, 

με στόχο τη συνδιοργάνωση του παραπάνω προγράμματος. Τέλος, συμφώνησαν ομόφωνα με την 

εισήγηση του προέδρου, κ. Σταύρου Μπένου το «ΔΙΑΖΩΜΑ» να είναι ο πρώτος χορηγός – 

Εταιρικό μέλος του προγράμματος, με ύψος ετήσιας συνδρομής, τις 3.000 ευρώ. 
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3. Εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου για την 

ανανέωση ανάθεσης του έργου: «Παροχή  υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στο Σωματείο 

“ΔΙΑΖΩΜΑ”» για το έτος 2023 στην αρχιτέκτονα – μηχανικό, κα Ελένη – Αθηνά (Ελίνα) 

Αγγέλη. Έγκριση των όρων της σχετικής σύμβασης (Συν. 3). 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου ότι ολοκληρώθηκε το Δεκέμβρη του 2022 η ετήσια σύμβαση της κας 

Ελένης – Αθηνάς Αγγέλη, αρχιτέκτονα– μηχανικού με το «ΔΙΑΖΩΜΑ».  

 

«Η κα Αγγέλη, πρόσθεσε ο πρόεδρος, είναι μέλος της Θερμοκοιτίδας D-HUB του Σωματείου μας, 

κάνει εξαιρετική δουλειά ως τεχνικός μας σύμβουλος. Παρακολουθεί όλα τα θέματα που άπτονται 

των μελετών και των έργων αποκατάστασης των μνημείων, αλλά και των τεχνικών ζητημάτων που 

προκύπτουν στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Διαδρομών. Τέλος, είναι εξαιρετική στην παραγωγή 

κειμένων». 

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη την ανανέωση ανάθεσης του έργου: «Παροχή  

υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στο Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ”» για το έτος 2023 στην αρχιτέκτονα – 

μηχανικό, κα Ελένη – Αθηνά (Ελίνα) Αγγέλη.  

 

Αμέσως μετά, ο πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου το σχέδιο της σχετικής 

σύμβασης για την εκπόνηση του παραπάνω έργου (Συν. 3).  

 

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

προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου για την ανανέωση ανάθεσης του 

έργου: «Παροχή  υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στο Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ”» για το έτος 2023 

στην αρχιτέκτονα – μηχανικό, κα Ελένη – Αθηνά (Ελίνα) Αγγέλη. Επιπλέον, ενέκριναν ομόφωνα 

το σχέδιο της σχετικής σύμβασης (Συν. 3) και εξουσιοδότησαν, τέλος, τον πρόεδρο να προβεί σε 

όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή της. 

 

 

4. Εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου για την 

ανανέωση ανάθεσης του έργου: «Παροχή υποστήριξης και συντήρησης ψηφιακών εφαρμογών 

και ιστοσελίδων και συμβουλευτικών υπηρεσιών για τα προγράμματα Πολιτιστικών 

Διαδρομών και άλλων δράσεων του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”» για το έτος 2023 στην ατομική 

επιχείρηση “Χρήστος Χιώτης”. Έγκριση των όρων της σχετικής σύμβασης (Συν. 4). 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου ότι ολοκληρώθηκε το Δεκέμβρη του 2022 η ετήσια σύμβαση του κ. 

Χρήστου Χιώτη, Σχεδιαστή Οπτικής Επικοινωνίας, Υπεύθυνου Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

Ψηφιακών Εφαρμογών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 
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«Ο κ. Χρήστος Χιώτης, πρόσθεσε ο πρόεδρος, είναι μέλος της Θερμοκοιτίδας D-HUB του 

Σωματείου μας και κάνει εξαιρετική δουλειά. Μας υποστηρίζει ψηφιακά σε όλα τα προγράμματα 

Πολιτιστικών Διαδρομών, καθώς και στο πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

Επιπλέον, επιμελείται όλες τις ψηφιακές εφαρμογές και τις ιστοσελίδες μας». 

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη την ανανέωση ανάθεσης του έργου: «Παροχή 

υποστήριξης και συντήρησης ψηφιακών εφαρμογών και ιστοσελίδων και συμβουλευτικών 

υπηρεσιών για τα προγράμματα Πολιτιστικών Διαδρομών και άλλων δράσεων του Σωματείου 

“ΔΙΑΖΩΜΑ”» για το έτος 2023 στην ατομική επιχείρηση “Χρήστος Χιώτης”.  

 

Αμέσως μετά, ο πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου το σχέδιο της σχετικής 

σύμβασης για την εκπόνηση του παραπάνω έργου (Συν. 4).  

 

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

προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου για την ανάθεση του έργου: 

«Παροχή υποστήριξης και συντήρησης ψηφιακών εφαρμογών και ιστοσελίδων και συμβουλευτικών 

υπηρεσιών για τα προγράμματα Πολιτιστικών Διαδρομών και άλλων δράσεων του Σωματείου 

“ΔΙΑΖΩΜΑ”» για το έτος 2023 στην ατομική επιχείρηση “Χρήστος Χιώτης”. Επιπλέον, 

ενέκριναν ομόφωνα το σχέδιο της σχετικής σύμβασης (Συν. 4) και εξουσιοδότησαν, τέλος, τον 

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

 

 

5. Εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου για την 

ανανέωση ανάθεσης του έργου «Παροχή υπηρεσιών ειδικού συμβούλου σε θέματα 

επιχειρηματικότητας στο σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ» για το έτος 2023 στον κ. Νίκο Στακιά. 

Έγκριση των όρων της σχετικής σύμβασης (Συν. 5). 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου ότι ολοκληρώθηκε το Δεκέμβρη του 2022 η ετήσια σύμβαση του κ. 

Νίκου Στακιά, Σύμβουλου Ανάπτυξης επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, υπεύθυνου σε 

θέματα επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. 

 

«Ο κ. Νίκος Στακιάς, πρόσθεσε ο πρόεδρος, είναι μέλος της Θερμοκοιτίδας D-HUB του Σωματείου 

μας και ασχολείται με τα θέματα της επιχειρηματικότητας, της συγκρότησης και της λειτουργίας των 

cluster των επιχειρήσεων». 

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη την ανανέωση ανάθεσης του έργου: «Παροχή 

υπηρεσιών ειδικού συμβούλου σε θέματα επιχειρηματικότητας στο σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ» για το έτος 

2023 στον κ. Νίκο Στακιά. 
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Αμέσως μετά, ο πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου το σχέδιο της σχετικής 

σύμβασης για την εκπόνηση του παραπάνω έργου (Συν. 5).  

 

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

προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου για την ανανέωση ανάθεσης του 

έργου: «Παροχή υπηρεσιών ειδικού συμβούλου σε θέματα επιχειρηματικότητας στο Σωματείο 

ΔΙΑΖΩΜΑ» για το έτος 2023 στον κ. Νίκο Στακιά. Επιπλέον, ενέκριναν ομόφωνα το σχέδιο της 

σχετικής σύμβασης (Συν. 5) και εξουσιοδότησαν, τέλος, τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή της. 

 

 

6. Εισήγηση του αντιπροέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Πέτρου Θέμελη για την 

ανάθεση του έργου «Αρχαιολογική μελέτη για τα γλυπτά του Θεάτρου και του Ιερού του 

Διονύσου Ελευθερέως» στον Δρ. Αρχαιολογίας, κ. Antonio Corso. Έγκριση των όρων της 

σχετικής σύμβασης (Συν. 6). 

 

Ο κ. Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», σε συνέχεια της συζήτησης 

στην προηγούμενη συνεδρίαση του συμβουλίου (22-12-2022 / Άλλα θέματα) εισηγήθηκε στα 

μέλη την ανάθεση του έργου «Αρχαιολογική μελέτη για τα γλυπτά του Θεάτρου και του Ιερού του 

Διονύσου Ελευθερέως» στον Δρ. Αρχαιολογίας, κ. Antonio Corso.  

 

«Ο αρχαιολόγος Antonio Corso πρόσθεσε ο κ. Θέμελης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

παραδώσει στο Σωματείο, τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη επιστημονική αρχαιολογική μελέτη 

προς δημοσίευση με τίτλο: “Τα γλυπτά του Θεάτρου και του Ιερού του Διονύσου Ελευθερέως”. 

 

Η μελέτη των γλυπτών αυτών, τα οποία μνημονεύονται σε φιλολογικά κείμενα και επιγραφές, 

εικονίζονται σε ορισμένες νομισματικές κοπές  ή σώζονται σε αντίγραφα, καθώς και η συνάφειά 

τους με το φυσικό περιβάλλον, τα όμορα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα Θεάτρου και ιερού, δηλαδή των 

ναών και του άλσους του Διονύσου, δεν έχει απασχολήσει την έρευνα ως σύνολο.  

 

Το συνολικό κόστος της σύμβασης αυτής, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η αμοιβή του κ. Corso, 

καθώς και οι κάθε είδους κρατήσεις, φορολογικές, ασφαλιστικές, κ.λπ. ανέρχεται στο ποσό των  

4.000 ευρώ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο του τίτλου κτήσης». 

 

Αμέσως μετά, ο κ. Θέμελης έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου το σχέδιο της σχετικής 

σύμβασης για την εκπόνηση του παραπάνω έργου (Συν. 6).  

 

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

αντιπροέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Πέτρου Θέμελη για την ανάθεση του έργου 

«Αρχαιολογική μελέτη για τα γλυπτά του Θεάτρου και του Ιερού του Διονύσου Ελευθερέως» στον 
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Δρ. Αρχαιολογίας, κ. Antonio Corso. Επιπλέον, ενέκριναν ομόφωνα το σχέδιο της σχετικής 

σύμβασης (Συν. 6) και εξουσιοδότησαν, τέλος, τον πρόεδρο του Σωματείου, κ. Σταύρο Μπένο να 

προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

 

7. Ενημέρωση από την κα Άρτεμις Τσολάκη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για το πρόγραμμα Πολιτιστική Διαδρομή VIA EGNATIA. 

 

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Άρτεμις Τσολάκη ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη του 

Συμβουλίου για το πρόγραμμα Πολιτιστική Διαδρομή VIA EGNATIA, αναφέροντας περίπου τα 

εξής: 

 

«Το πρόγραμμα Πολιτιστική Διαδρομή VIA EGNATIA είναι ενταγμένο ως Ολοκληρωμένη Χωρική 

Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ανατολικής Μακεδονίας & 

Θράκης, με προϋπολογισμό, ύψους 55.207.000,00. Δυστυχώς, κατά το τρέχον Ε.Σ.Π.Α. έγιναν 

μικρές απορροφήσεις. Ωστόσο, η συνέχιση του προγράμματος έχει ενταχθεί και στο Ε.Σ.Π.Α. 2021-

2027.  

 

Το επόμενο διάστημα, το Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ”, σε συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει 

υπογράψει με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, θα κληθεί να συμμετέχει στη 

διαβούλευση του προγράμματος.  

 

Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι οι δύο μελέτες που έχουν ανατεθεί από το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, για 

τις ψηφιακές δράσεις και για την επιχειρηματικότητα, παρελήφθησαν από την Περιφέρεια. Σε 

συνέχεια της μελέτης των ψηφιακών, πρόκειται να εκδοθεί και η πρόσκληση για τις ψηφιακές 

δράσεις. Μάλιστα πρόσφατα ιδρύθηκε στους κόλπους της Περιφέρειας η Διεύθυνση Τουρισμού που 

θα παρακολουθεί την υλοποίηση του προγράμματος Πολιτιστική Διαδρομή VIA EGNATIA». 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την πρόοδο του Προγράμματος 

Πολιτιστική Διαδρομή VIA EGNATIA και ευχαρίστησαν την κα Τσολάκη για την ενημέρωση. 

 

 

8. Εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου για την 

αγορά 35 αντιτύπων της ετήσιας πολιτιστικής έκδοσης «ΕΠΙΛΟΓΟΣ» για το έτος 2022. 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την αγορά 

35 αντιτύπων της ετήσιας πολιτιστικής έκδοσης «ΕΠΙΛΟΓΟΣ» για το έτος 2022. «Το κόστος για 

την αγορά των παραπάνω βιβλίων, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, θα ανέλθει στο ποσό των 1059,95 ευρώ. 

Τα βιβλία αυτά θα τα αποστείλουμε ως δώρα για το νέο έτος σε εσάς, στα Εταιρικά Μέλη και τους 

Χορηγούς του Σωματείου μας». 
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Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του 

προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου για αγορά 35 αντιτύπων της ετήσιας 

πολιτιστικής έκδοσης «ΕΠΙΛΟΓΟΣ» για το έτος 2022. 

 

 

9. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο για την 

Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για το έτος 2022 (Συν. 

7). 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του 

Συμβουλίου ότι την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου  2023 συνήλθε η τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή του 

Σωματείου, η οποία αποτελείται από τους κα Μπελογιάννη Μαρία, ως πρόεδρο, Μαυριδόγλου 

Βασίλειο και Μαριόλη Ιωάννη, ως μέλη, και διενέργησε έλεγχο στην οικονομική διαχείριση του 

Σωματείου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού για τη χρήση του οικονομικού έτους 

2022 (από  01/01/2022 έως  31/12/2022).  

 

Στο σημείο αυτό, ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στην κα Μαίρη Μπελογιάννη, προκειμένου να 

παρουσιάσει η ίδια την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».  

 

Αρχικά, η κα Μπελογιάννη έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου την Έκθεση της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής (Συν. 7). «Η Επιτροπή, πρόσθεσε η κα Μπελογιάννη, διαπίστωσε ότι όλες 

οι εισπράξεις και οι πληρωμές έγιναν με βάση τις αριθμημένες αποδείξεις, καθώς και ότι οι πράξεις 

του ταμείου έχουν καλώς σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ. ή Γ.Σ. Τέλος, η Επιτροπή 

διαπίστωσε ότι όλες  οι πράξεις και οι εγγραφές απεικονίζονται σωστά και με απόλυτη τάξη στο 

Βιβλίο του Ταμείου. Το σύνολο των εσόδων του Σωματείου για το 2022 ανέρχεται στο ποσό του 

1.519.190,20 ευρώ, το σύνολο εξόδων στο ποσό του 1.253.754,80 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ταμείου 

έως και 31-12-2022 ανήλθε στο ποσό των 265.435,40 ευρώ». 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την Έκθεση της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για το έτος 2022 και ευχαρίστησαν θερμά την κα 

Μπελογιάννη και τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής. 
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10. Έγκριση του Απολογισμού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για το Οικονομικό Έτος 

2022, ήτοι από 01-01-2022 έως 31-12-2022 (Συν. 8). 

 

Ο κ. Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση 

Απολογισμού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για το Οικονομικό Έτος 2022, ήτοι από 01-01-2022 

έως 31-12-2022 (Συν. 8). 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τον Απολογισμό του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για 

το Οικονομικό Έτος 2022, ήτοι από 01-01-2022 έως 31-12-2022. 

 

 

11. Αποδοχή της χορηγίας του Συνδέσμου Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων 

(ΣΠΕΛ), ύψους 10.000 ευρώ, για την υλοποίηση της «Έκθεσης Τοπικών Παραγωγών Βόρειας 

Εύβοιας». 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο Σύνδεσμος Παραγωγών και Εμπόρων 

Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ), κατέθεσε χορηγία προς το Σωματείο, ύψους 10.000 ευρώ, για την 

υλοποίηση της «Έκθεσης Τοπικών Παραγωγών Βόρειας Εύβοιας». 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 10.000 ευρώ, του 

Συνδέσμου Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ), ως χορηγίας για την υλοποίηση της 

«Έκθεσης Τοπικών Παραγωγών Βόρειας Εύβοιας». 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το Σύνδεσμο Παραγωγών και Εμπόρων 

Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ), για τη συμβολή του στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και 

εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της 

παραπάνω χορηγίας. 

 

 

12. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας AEGEAN AIRLINES A.E., ύψους 6.200,00  

ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία AEGEAN AIRLINES A.E., εταιρικό 

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

6.200 ευρώ, για το έτος 2022. 

 

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

Εταιρείας AEGEAN AIRLINES A.E., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. 
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Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία AEGEAN AIRLINES A.E. 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 ALPHA BANK, ύψους 6.200,00 ευρώ, ως ετήσιας 

συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η ALPHA BANK, εταιρικό μέλος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή της προς το Σωματείο, ύψους 6.200 ευρώ, για το 

έτος 2022. 

 

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

Εταιρείας ALPHA BANK, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία ALPHA BANK 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. 

 

 

14. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας ΑΤΡΕΥΣ Α.Ε., ύψους 5.000,00  ευρώ, ως 

ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ΑΤΡΕΥΣ Α.Ε., εταιρικό μέλος του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή της προς το Σωματείο, ύψους 5.000 

ευρώ, για το έτος 2022. 

 

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

Εταιρείας ΑΤΡΕΥΣ Α.Ε., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία ΑΤΡΕΥΣ 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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15. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας TEMES Α.Ε., ύψους 5.000,00  ευρώ, ως ετήσιας 

συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία TEMES Α.Ε., εταιρικό μέλος του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή της προς το Σωματείο, ύψους 5.000 

ευρώ, για το έτος 2022. 

 

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

Εταιρείας TEMES Α.Ε., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. 

 

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 παραπάνω χορηγίας. 

 

 

16. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., ύψους 5.000,00  ευρώ, 

ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., εταιρικό 

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

5.000 ευρώ, για το έτος 2022. 

 

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

Εταιρείας ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., για τη 

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

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

 

 

17. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας COSMESIS IKE - KEΡΑΜΙΔΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ύψους 3.000,00  ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 

2022. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία COSMESIS IKE - KEΡΑΜΙΔΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, εταιρικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή της 

προς το Σωματείο, ύψους 3.000 ευρώ, για το έτος 2022. 
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Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 3.000 ευρώ, της 

Εταιρείας COSMESIS IKE - KEΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού 

Μέλους για το έτος 2022. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία COSMESIS IKE - KEΡΑΜΙΔΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, για τη συμβολή της στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και 

εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της 

παραπάνω χορηγίας. 

 

 

18. Αποδοχή της χορηγίας της ALPHA BANK, ύψους 6.200 ευρώ, ως χορηγίας για το 1ο 

Διεπιστημονικό Σχολείο για την Περιβαλλοντική Κρίση – ISEC. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η ALPHA BANK, εταιρικό μέλος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε χορηγία προς το Σωματείο, ύψους 6.200 ευρώ, για την κάλυψη μέρους 

των εξόδων του 1ου διεπιστημονικού συνεδρίου ISEC. 

 

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

BANK, ως χορηγίας για την κάλυψη μέρους των εξόδων του 1ου διεπιστημονικού συνεδρίου 

ISEC. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την ALPHA BANK, για τη συμβολή της στην 

ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

 

19. Αποδοχή της χορηγίας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ύψους 24.800,00 ευρώ, 

για την ενίσχυση της δράσης της Θερμοκοιτίδας D-HUB του Διαζώματος. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, εταιρικό μέλος 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε χορηγία προς το Σωματείο, ύψους 24.800,00 ευρώ, για 

την ενίσχυση της δράσης της Θερμοκοιτίδας D-HUB του Διαζώματος. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 24.800,00 ευρώ, της 

Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ως χορηγίας για την ενίσχυση της δράσης της Θερμοκοιτίδας D-

HUB του Διαζώματος. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 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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20. Έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1 Ιανουαρίου έως την 

31 Δεκεμβρίου του 2022 (Συν. 9). 

 

Ο κ. Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση 

του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού του Σωματείου από 1 Ιανουαρίου έως την 31 

Δεκεμβρίου του 2022  (Συν. 9). 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τον οικονομικό και διαχειριστικό απολογισμό από 

1 Ιανουαρίου έως την 31 Δεκεμβρίου του 2022. 

 

 

21. Αποδοχή νέων μελών: 

 

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση 

αίτησης των παρακάτω φυσικών προσώπων για την εγγραφή τους ως τακτικών ή αρωγών μελών 

στο «ΔΙΑΖΩΜΑ»:  

 

 Ουρανία Βαληξόγλου, αρχαιολόγος, ως τακτικό μέλος. 

 Μαρία Αλεξάνδρα Κοντιάδη, ζωγράφος, ως τακτικό μέλος. 

 Ελισάβετ Μπακαγιάννη, συνταξιούχος κοινωνική λειτουργός, ως τακτικό μέλος. 

 Πολυξένη Ρούσσου, συμβολαιογράφος, ως τακτικό μέλος. 

 

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

 

22. Άλλα θέματα: 

 

 Εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου για την 

υπογραφή σχετικού συμφωνητικού μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και της 

Εταιρείας UNISYSTEMS Α.Ε. για τη διάθεση χορηγίας για τα έτη 2022 και 2023 για 

την υποστήριξη της θερμοκοιτίδας D-HUB του Διαζώματος. 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου ότι απαιτείται η υπογραφή σχετικού συμφωνητικού μεταξύ του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και της Εταιρείας UNISYSTEMS Α.Ε., Εταιρικού Μέλους του 

Διαζώματος και υποστηρικτή των δράσεων της Θερμοκοιτίδας D-HUB του Σωματείου.  

 

«Το Συμφωνητικό αυτό, πρόσθεσε ο πρόεδρος, είναι απαραίτητο για τη διάθεση από την Εταιρεία 

UNISYSTEMS Α.Ε. προς το Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ” χορηγίας, ύψους 10.000 ευρώ για κάθε έτος, 
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και συγκεκριμένα για τα έτη 2022 και 2023, με σκοπό την υποστήριξη της θερμοκοιτίδας D-HUB 

του Διαζώματος και των δράσεών της». 

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού μεταξύ του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και της Εταιρείας UNISYSTEMS Α.Ε. για τη διάθεση χορηγίας για τα 

έτη 2022 και 2023 για την υποστήριξη της θερμοκοιτίδας D-HUB του Διαζώματος.  

 

Αμέσως μετά, ο πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου το σχέδιο του σχετικού 

συμφωνητικού (Συν. 10).  

 

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

προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου για την υπογραφή σχετικού 

συμφωνητικού μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και της Εταιρείας UNISYSTEMS Α.Ε. για 

τη διάθεση χορηγίας για τα έτη 2022 και 2023 για την υποστήριξη της θερμοκοιτίδας D-HUB του 

Διαζώματος. Επιπλέον, ενέκριναν ομόφωνα το σχέδιο της σχετικής σύμβασης (Συν. 10) και 

εξουσιοδότησαν, τέλος, τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την 

υπογραφή του. 

 

 

 Εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου για την 

έγκριση του προϋπολογισμού των εξόδων της εκδήλωσης – διάλεξης του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με τίτλο: «Το αρχαίο θέατρο της 

Σπάρτης: έργα αποκατάστασης της μνημειακής του φυσιογνωμίας». 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου ότι την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα 

Δημήτρης Μητρόπουλος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών θα πραγματοποιηθεί η πρώτη 

εκδήλωση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για το έτος 2023, η οποία θα έχει ως τίτλο: «Το αρχαίο 

θέατρο της Σπάρτης: έργα αποκατάστασης της μνημειακής του φυσιογνωμίας». 

 

«Για τις ανάγκες της διοργάνωσης της παραπάνω εκδήλωσης, πρόσθεσε ο πρόεδρος, είναι 

απαραίτητη η διάθεση του ποσού των 1.500 ευρώ, το οποίο θα διατεθεί: 

Α) για τα έξοδα μεταφοράς των μαθητών της Ευρωπαϊκής Χορωδίας του Μουσικού Σχολείου 

Σπάρτης, οι οποίοι θα επιμεληθούν το καλλιτεχνικό δρώμενο που θα ακολουθήσει μετά το 

πέρας της εκδήλωσης, 

Β) για τα έξοδα του catering (εξοπλισμός και service) του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, το 

οποίο θα υποστηρίξει υλικοτεχνικά την προσφορά κεράσματος, με προϊόντα της λακωνικής 

γης». 

 

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση του παρακάτω προϋπολογισμού 

εξόδων της εκδήλωσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών:  
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ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

 ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 

600 ευρώ  Έξοδα μεταφοράς των μαθητών της Ευρωπαϊκής Χορωδίας του 

Μουσικού Σχολείου Σπάρτης 

 

500,00€ + Φ.Π.Α. = 

620,00 € 

 

Έξοδα του Catering (εξοπλισμός και service) 

280 ευρώ 

 

Απρόβλεπτα έξοδα 

1.500 ευρώ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

Επιπλέον, ο πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου ένα σχέδιο συμφωνητικού που 

πρέπει να υπογραφεί με την υπηρεσία Catering του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Συν. 11) και 

εισηγήθηκε στα μέλη την υπογραφή του. 

 

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

προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου για την έγκριση του 

προϋπολογισμού των εξόδων της εκδήλωσης – διάλεξης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στο 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με τίτλο: «Το αρχαίο θέατρο της Σπάρτης: έργα αποκατάστασης της 

μνημειακής του φυσιογνωμίας». Επιπλέον, ενέκριναν ομόφωνα το σχέδιο του σχετικού 

συμφωνητικού (Συν. 11) και εξουσιοδότησαν, τέλος, τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή του. 

 

 

Επιμέλεια πρακτικών: 

 

Μαρία Σοφικίτου 

 

 

 

Ο πρόεδρος                                                             Ο γενικός γραμματέας 

 

 

 

 

 

 

Σταύρος Μπένος                                                    Βασίλης Λαμπρινουδάκης   
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Επισυναπτόμενο 1ο  / «ΑΚΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Πρόγραμμα “Ακούμε τους Νέους”
από το Καλογεροπούλειο Ίδρυμα Κορίνθου

Εισαγωγή: Οι νέοι απόφοιτοι και τελειόφοιτοι των Ωδείων και των Μουσικών
Πανεπιστημίων είναι ταλαντούχοι και σωστά προετοιμασμένοι για την επαγγελματική τους
σταδιοδρομία στην κλασική μουσική. Οι ευκαιρίες όμως που έχουν να συστηθούν στο
μουσικόφιλο κοινό και στους παλαιότερους συναδέλφους τους ως νέοι σολιστ είναι εξαιρετικά
λίγες. Οι συναυλίες που διοργανώνουν οι μεγάλοι πολιτιστικοί φορείς σπανίως
περιλαμβάνουν νέους μουσικούς, ενώ οι διαγωνισμοί -αν και αποτελούν εξαιρετική
προσθήκη για κάποιο βιογραφικό- δεν προσφέρουν ουσιαστικές ευκαιρίες για συναυλιακή
δράση. Ακόμα πιο έντονο είναι το πρόβλημα αυτό για σπουδαστές της επαρχίας, που είναι
αποκομμένοι από το περιβάλλον των επαγγελματιών μουσικών της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης.
Το Καλογεροπούλειο Ίδρυμα Κορίνθου, που τα τελευταία έξι χρόνια παρουσιάζει πολύ
έντονη πολιτιστική δράση, αντιλαμβανόμενο το κενό που υπάρχει ανάμεσα στην αποφοίτηση
ενός ταλαντούχου σπουδαστή και στην αρχή της καριέρας του, δίνει σε αξιόλογους Νέους
καλλιτέχνες τη δυνατότητα να παρουσιάσουν και να εξελίξουν τη δουλειά τους μέσα από το
καινοτόμο πρόγραμμα “Ακούμε τους Νέους”.

Οι στόχοι που θέλουμε να πετύχουμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα είναι οι εξής:

Να ακουστούν Νέοι καλλιτέχνες μέσα από πολλαπλές συναυλίες και ηχογραφήσεις.
Να έρθουν σε επαφή  οι Νέοι καλλιτέχνες με ήδη αναγνωρισμένους μουσικούς,

διοργανωτές φεστιβάλ και ενδεχόμενους χορηγούς.
Να πραγματοποιηθούν συναυλίες σε χώρους μη συμβατικούς (μη συναυλιακούς),

που επανασυστήνουν την κλασική μουσική στο κοινό.
Να τονωθεί και να εντατικοποιηθεί η πολιτιστική δραστηριότητα στην ευρύτερη

περιοχή της Κορίνθου αλλα γενικότερα  στην Πελοπόννησο.
Να καλλιεργηθούν οι σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των μουσικών σχολών της
Πελοποννήσου

Περιγραφή: To “Ακούμε τους Νέους” είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης
νεοεμφανιζόμενων σολιστών και μουσικών συνόλων με συναυλίες, ηχογραφήσεις, φεστιβάλ
και σεμινάρια μέσα από τις εξής δράσεις:

Α. Νεανικές Κυριακές
Β. Συναυλίες “Στη συχνότητα του κλασικού”
Γ. Σεμινάρια
Δ. 3ο MusiKaloy Festival



Ε. Συναυλία σε αρχαίο θέατρο της Πελοποννήσου σε συνεργασία με το ΔΙΑΖΩΜΑ
ΣΤ.. Συναυλία Χορηγών στο Sikyon Coast Hotel and Resort

Α. Νεανικές Κυριακές: μετά από ακρόαση μέσω οπτικοακουστικού υλικού μία εξωτερική
επιτροπή αποτελούμενη από αναγνωρισμένους μουσικούς θα επιλέξει τρεις (3) σολίστ ή
μουσικά σύνολα με όριο τα 25 έτη. Οι επιτυχόντες μουσικοί θα παρουσιάσουν τη δουλειά
τους σε τρεις συνολικά συναυλίες: μία στην Κόρινθο (αίθουσα συναυλιών Καλογεροπουλειου
Ιδρύματος), μία σε πόλη της Πελοποννήσου και μία σε χώρους ενδιαφέροντος των χορηγών
μας. Οι συναυλίες της Κορίνθου θα πραγματοποιούνται την πρώτη Κυριακή του μήνα, θα
βιντεοσκοπούνται και θα ηχογραφούνται με σκοπό να μεταδίδονται από το Τρίτο
Πρόγραμμα.
Ως 6ο μέλος αυτής της δράσης θα συμμετέχει εκτός διαγωνισμού η Ορχήστρα του
Καλογεροπούλειου Ωδείου.
Όλοι οι καλλιτέχνες θα συνοδεύονται στις εκτός Κορίνθου συναυλίες τους  από κάποιο
στέλεχος του Καλογεροπούλειου Ιδρύματος, που θα εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες
διεξαγωγής και προβολής της δράσης.
Οι πόλεις της Πελοποννήσου (πλέον της Κορίνθου), που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι
οι: Καλαμάτα,Τριπολη, Ναύπλιο,  Άργος και Σπάρτη.

Β. Συναυλίες “στη συχνότητα του κλασικού”: Τις Νεανικές Κυριακές θα συμπληρώνουν
συναυλίες αναγνωρισμένων και σημαντικών μουσικών, οι οποίες θα πραγματοποιούνται
στην αίθουσα συναυλιών του Καλογεροπούλειου Ιδρύματος.

Ενδεικτικό πρόγραμμα:

Μάρτιος: Κουαρτέτο εγχόρδων με πιάνο (Ντόρα Μπακοπούλου και φίλοι)

Ιούνιος: υπαίθρια προβολή βουβής ταινίας “Sunrise” με ζωντανή μουσική από πιάνο (Μάνος
Κιτσικόπουλος)

Νοέμβριος: Ρεσιτάλ κιθάρας (Γιώργος Τοσικιάν)

Γ. Σεμινάρια: Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη κάθε μουσικού έχουν τα σεμινάρια. Το
Καλογεροπούλειο Ίδρυμα θα διοργανώσει ένα σεμινάριο διδακτικής του πιάνου με το
Θοδωρή Τζοβανάκη,  το οποίο θα απευθύνεται σε σπουδαστές και αποφοίτους όλων των
ωδείων καθώς και σε καθηγητές.

Δ. 3ο MusiKaloy Festival: Καθιερωμένο πλέον θεσμό για την Κορινθία αποτελεί το ετήσιο
φεστιβάλ του Καλογεροπούλειου Ιδρύματος χάρη στη συμμετοχή σπουδαίων καλλιτεχνών



αλλα κυρίως χάρη στη  μεγάλη ανταπόκριση του κοινού. Το 3ο MusiKaloy Festival θα
πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο του 2023 και θα περιλαμβάνει τρεις συναυλίες με σημαντικούς
καλλιτέχνες (Noe Inui , Χρίστος Παπαγεωργίου, Βασίλης Βαρβαρέσος κα) σε διαφορετικούς
συναυλιακούς χώρους του νομού Κορινθίας (Καλογεροπούλειο Ίδρυμα, Βίλα Σικελιανού/
Πάλμερ στη Σικυώνα,  Θέατρο Κορίνθου).

Ε. Συναυλία σε αρχαίο θέατρο της Πελοποννήσου: σε συνεργασία με το ΔΙΑΖΩΜΑ κάθε
χρόνο θα πραγματοποιείται μία συναυλία σε ενα αρχαίο θέατρο της Πελοποννήσου. Για το
2023 η πρότασή μας είναι να παίξουν οι επιλεχθέντες μουσικοί/ μουσικά σύνολα με την
ορχήστρα του Φεστιβάλ Διεθνείς Ημέρες Μουσικής Καλαμάτας 2023 στην Αρχαία Μεσσήνη.

ΣΤ. Συμπόσιο Χορηγών στο Sikyon Coast Hotel and Resort:
Τιμώντας τους υποστηρικτές του το Καλογεροπούλειο Ίδρυμα σε συνεργασία με το Sikyon
Coast Hotel and Resort θα διοργανώσει ένα διήμερο καλλιτεχνικών δράσεων στον ιστορικό
χώρο της Βίλας του Άγγελου Σικελιανού και της Εύας Πάλμερ. Εκεί οι χορηγοί μας θα έχουν
την ευκαιρία να απολαύσουν συναυλίες και συζητήσεις με καλλιτέχνες και ανθρώπους των
γραμμάτων μέσα σε ένα μαγευτικό τοπίο και με ιδανικές συνθήκες ξεκούρασης. Παράλληλα
θα γίνει και ένα  στρογγυλό τραπέζι για τη συνολική πορεία του προγράμματος, τον
απολογισμό και το μελλοντικό σχεδιασμό του. Φιλοσοφία μας είναι οι υποστηρικτές του
Προγράμματος “Ακούμε τους Νέους” να νιώσουν ουσιαστικοί συνεργάτες και
συνδιαμορφωτές του εγχειρήματος, αρωγοί και συνοδοιπόροι.

Το πρόγραμμα “Ακούμε τους Νέους” είναι μία καινοτόμος και ολοκληρωμένη επένδυση στη
νέα γενιά μουσικών, την οποία οφείλουμε να αγκαλιάσουμε και να στηρίξουμε.
Στόχος μας είναι  να γίνει το εφαλτήριο της επαγγελματικής σταδιοδρομίας νέων μουσικών,
αλλά και ένας πολιτιστικός φάρος για την Κόρινθο.

Σχεδιάζουμε και επενδύουμε σε νέα πρόσωπα και  σας χρειαζόμαστε κοντά μας στο έργο
αυτό.

Η Πρόεδρος

Μαρία Χρισταρά

Εισηγήτρια και υπεύθυνη επικοινωνίας: Πόπη Μαλαπάνη, 6975828184
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Επισυναπτόμενο 2ο / «ΑΚΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ» 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



Ακούμε τους Νέους 2023

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ:
Ολοκλήρωση συζητήσεων και συμφωνία με Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Ολοκλήρωση συζητήσεων και συμφωνία με Τρίτο Πρόγραμμα
Τελική μορφοποίηση επιστολής και Power Point
Ραντεβού με δυνητικούς χορηγούς

ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ:
Προκήρυξη διαγωνιστικού τμήματος της δράσης “Νεανικές Κυριακές” με
κοινοποίηση σε όλες τις μουσικές σχολές (ωδειακές και πανεπιστημιακές), στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα ΜΜΕ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
θα οριστεί στον έναν μήνα από τη ημερομηνία δημοσιοποίησης της
προκήρυξης.
Συγκρότηση τριμελούς κριτικής επιτροπής για το διαγωνιστικό μέρος
Επίσημη παρουσίαση από κοινού με το ΔΙΑΖΩΜΑ του προγράμματος
“Ακούμε τους Νέους” στο Καλογεροπούλειο Ίδρυμα Κορίνθου (ή στο ΜΜΑ)

ΜΆΡΤΙΟΣ:
Επιλογή των τριών νέων μουσικών από την επιτροπή
Συναυλία του μουσικού/μουσικού σχήματος Α στην Κόρινθο και ηχογράφηση
Μετάδοση ηχογράφησης μουσικού Α από το Τρίτο Πρόγραμμα
Συναυλία στο πλαίσιο της δράσης “Στη συχνότητα του κλασικού”

ΑΠΡΊΛΙΟΣ:
Συναυλία μουσικού/ μουσικού σχήματος Β στην Κόρινθο και ηχογράφηση
Μετάδοση ηχογράφησης από το Τρίτο πρόγραμμα
Συναυλία μουσικού Α στην Καλαμάτα και την Τρίπολη

ΜΆΙΟΣ:
Συναυλία μουσικού/ μουσικού σχήματος Γ στην Κόρινθο και ηχογράφηση



Μετάδοση ηχογράφησης από το Τρίτο Πρόγραμμα
Συναυλία μουσικού Β στο Ναύπλιο και τη Σπάρτη
Συναυλία μουσικού Α σε χώρο επιλογής των Χορηγών

ΙΟΎΝΙΟΣ:
Συναυλία μουσικού Β σε χώρο επιλογής των Χορηγών
Συναυλία στο πλαίσιο της  Δράσης “Στη συχνότητα του κλασικού”

ΙΟΎΛΙΟΣ:
Κορυφαία συναυλία νέων μουσικών και/ή διεθνούς μουσικής προσωπικότητας
σε αρχαίο θέατρο της Πελοποννήσου σε συνεργασία με το ΔΙΑΖΩΜΑ και τις
Διεθνείς Ημέρες Μουσικής της Καλαμάτας

ΑΎΓΟΥΣΤΟΣ: υπό διερεύνηση και συζήτηση
Στο πλαίσιο θέσπισης Βραβείου “Ντόρα Μπακοπούλου” για τους πιανίστες,
συμμετοχή τριών διαγωνιζόμενων πιανιστών στο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ
της Αίγινας. Η επιλογή θα γίνει από την κ. Ντόρα Μπακοπούλου.

ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ:
Συμπόσιο χορηγών στο Sikyon Coast Hotel and Resort με συναυλία στο
πλαίσιο της δράσης “Στη συχνότητα του κλασικού”

ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ:
Συναυλία μουσικού/ μουσικού σχήματος Γ στην Κόρινθο και ηχογράφηση
Μετάδοση ηχογράφησης από το Τρίτο Πρόγραμμα
Σεμινάριο κιθάρας ή διδακτικής πιάνου στην Κόρινθο

ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ:
Συναυλία μουσικού Γ στην Τρίπολη και την Καλαμάτα
Συναυλία μουσικού Γ σε χώρο επιλογής των Χορηγών



3ο MusiKaloy Festival

ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ:
Καταληκτική συναυλία νέων μουσικών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Προκήρυξη Διαγωνισμού για το 2024



26 
 

Επισυναπτόμενο 3ο  

 

 

 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ  

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 

 

 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  

ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 
 

 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΔΙΑΖΩΜΑ»   

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ – ΑΘΗΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 
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Σύμβαση για την ανάθεση του έργου: 

«ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, ……..  του έτους 2023, μετά την υπ’ αριθμόν …. απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023, 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, κ. Σταύρο Μπένο, εφ’ εξής 

καλούμενο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και 

 αφ’ ετέρου η κα Ελένη – Αθηνά Αγγέλη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, με έδρα στον Χολαργό, επί 

της οδού Μιλτιάδου, αριθμό 15, με ΑΦΜ 079257190, που υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. Χολαργού, 

εφ’ εξής καλούμενη «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΖΩΜΑ». 

Αναλυτικότερα το αντικείμενο του έργου ορίζεται ως εξής: 

 Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για όλα τα θέματα που 

άπτονται μελετών και έργων αποκατάστασης των μνημείων. 

 Υποστήριξη της θερμοκοιτίδας D-HUB: α) στην παραγωγή περιεχομένου και β) στην 

παρακολούθηση όλων των προγραμμάτων αποκατάστασης και ανάδειξης των μνημείων, αλλά 

και των υποδομών που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Διαδρομών, σύμφωνα με 

το παρακάτω διάγραμμα: 
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 Οργάνωση του αρχείου μελετών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και μέριμνα για την ευσύνοπτη 

παρουσίασή του στον ιστότοπο του Διαζώματος. 

ΑΡΘΡΟ 2  ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η διάρκεια παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών ορίζεται στους 12 μήνες. 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 ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου ορίζεται στο μηνιαίο ποσόν των 600 ευρώ, 

μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. , (ήτοι 744 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

 

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

ΑΡΘΡΟ 4  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

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

προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες της 

σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 5  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

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

σε άλλο Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 6 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 Ανάδοχο της αμοιβής για τις μέχρι τότε εκτελεσθείσες εργασίες της σύμβασής 

του. 

ΑΡΘΡΟ 7  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 8  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Ο Εργοδότης και ο 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. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

 

 

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ:       Η Ανάδοχος του έργου: 

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

Σταύρος Μπένος 

 

 

 

 

 

 

 

Ελένη – Αθηνά Αγγέλη 
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Επισυναπτόμενο 4ο :  

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 

«ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 
 

 

 

ΕΡΓΟΔΌΤΗΣ : ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΔΙΑΖΩΜΑ»   

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΧΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, … . ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 
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Σύμβαση για την ανάθεση του έργου: 

«ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, ……….. του έτους 2023, μετά την υπ’ αριθμόν …. απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023, 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» και 

 αφ’ ετέρου η ατομική επιχείρηση “Χρήστος Χιώτης”, η οποία εδρεύει στην Γλυφάδα, επί της 

οδού Άθωνος 17Α, με ΑΦΜ 118341010, που υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον διαχειριστή της, κο Χιώτη Χρήστο, εφ’ εξής καλούμενο 

«ΑΝΑΔΟΧΟΣ»  

 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Το αντικείμενο του έργου ορίζεται ως εξής: 

 Συντήρηση και συνεχή βελτίωση των ψηφιακών εφαρμογών των Πολιτιστικών 

Διαδρομών. 

 Υποστήριξη της θερμοκοιτίδας D_HUB σε όλες τις δράσεις σχεδιασμού, ανάπτυξης και 

προώθησης των πολιτιστικών διαδρομών. 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο σωματείο “Διάζωμα” στην ανάπτυξη υφιστάμενων, αλλά 

και νέων ψηφιακών εφαρμογών. 
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ΑΡΘΡΟ 2  ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η διάρκεια παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών ορίζεται στους 12 μήνες. 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 ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου ορίζεται στο μηνιαίο ποσόν των 600 ευρώ, 

μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. , (ήτοι 744 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

 

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

 

 

ΑΡΘΡΟ 4  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

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

προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες της 

σύμβασης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

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

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

σε άλλο Ανάδοχο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 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 Ανάδοχο της αμοιβής για τις μέχρι τότε εκτελεσθείσες εργασίες της σύμβασής 

του. 
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ΑΡΘΡΟ 7  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 8  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

 

Ο Εργοδότης και ο 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 ΔΙΑΖΩΜΑ: 

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 

 

 

 

Για τον Ανάδοχο: 

Σταύρος Μπένος Χιώτης Χρήστος 
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Επισυναπτόμενο 5ο :  

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  

ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 
 

 

 

 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΔΙΑΖΩΜΑ»   

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΣΤΑΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΘΗΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, …..  2023 
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Σύμβαση για την ανάθεση του έργου: 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, ….. του έτους 2023, μετά την υπ’ αριθμόν …. απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023, 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, κ. Σταύρο Μπένο, εφ’ εξής 

καλούμενο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και 

 αφ’ ετέρου ο Νικόλαος Στακιάς, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, με έδρα στην Καλαμάτα, επί της 

οδού Θεμιστοκλέους, αριθμό 62, με ΑΦΜ 101819514, που υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, 

εφ’ εξής καλούμενος «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Αναλυτικότερα το αντικείμενο του έργου ορίζεται ως εξής: 

 Παροχή υπηρεσιών ειδικού συμβούλου στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για όλα τα θέματα που 

άπτονται της επιχειρηματικότητας και της διαχείρισης των Cluster επιχειρήσεων των 

Πολιτιστικών Διαδρομών. 

 Υποστήριξη της θερμοκοιτίδας «D-HUB»: παρακολούθηση των  προγραμμάτων πολιτιστικού 

τουρισμού που είναι σε εξέλιξη στη χώρα και που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Ολιστικών 

Προγραμμάτων, σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα: 
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ΑΡΘΡΟ 2  ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η διάρκεια παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών ορίζεται στους 12 μήνες.  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 ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου ορίζεται στο μηνιαίο ποσόν των 600 ευρώ, 

μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., (ήτοι 744 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  

 

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

 

 

ΑΡΘΡΟ 4  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

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

προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες της 

σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 5  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

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

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

σε άλλο Ανάδοχο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 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 Ανάδοχο της αμοιβής για τις μέχρι τότε εκτελεσθείσες εργασίες της σύμβασής 

του. 

 

ΑΡΘΡΟ 7  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 8  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

 

Ο Εργοδότης και ο 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. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

 

 

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ:       Ο Ανάδοχος του έργου: 

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

Σταύρος Μπένος 

 

 

 

 

 

 

 

Νίκος  Στακιάς 
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Επισυναπτόμενο 6ο :  

 

 
 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 

«Τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη επιστημονική αρχαιολογική 

μελέτη προς δημοσίευση με τίτλο: “Τα γλυπτά του Θεάτρου και του 

Ιερού του Διονύσου Ελευθερέως”» 

 
 

 

 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΔΙΑΖΩΜΑ»   

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ANTONIO CORSO 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 
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Σύμβαση για την ανάθεση του έργου: 

«Τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη επιστημονική αρχαιολογική μελέτη προς δημοσίευση με 

τίτλο: “Τα γλυπτά του Θεάτρου και του Ιερού του Διονύσου Ελευθερέως”» 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, ….. Ιανουαρίου του έτους 2023, μετά την υπ’ αριθμόν ΙΙ/6. απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023, 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, κ. Σταύρο Μπένο, εφ’ εξής 

καλούμενο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και 

 αφ’ ετέρου ο Δρ. Αρχαιολογίας, κ. Antonio Corso, με έδρα στην Αθήνα, επί της οδού Λιβύης, 

αριθμό 2Α, με ΑΦΜ 171898764, που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ Αθηνών, ΑΜΚΑ 11065503796 και 

αρ. διαβατηρίου ΥΒ4305604 εφ’ εξής καλούμενος «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 

 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην «Τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη 

επιστημονική αρχαιολογική μελέτη προς δημοσίευση με τίτλο: “Τα γλυπτά του Θεάτρου και 

του Ιερού του Διονύσου Ελευθερέως”» 

 

Ο αρχαιολόγος Antonio Corso αναλαμβάνει από την πλευρά του την υποχρέωση να παραδώσει 

στο Σωματείο Διάζωμα, σε διάστημα έξι μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, 

τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη επιστημονική αρχαιολογική μελέτη προς δημοσίευση με τίτλο: 

«Τα γλυπτά του Θεάτρου και του Ιερού του Διονύσου Ελευθερέως». 

 

Η μελέτη των γλυπτών αυτών, τα οποία μνημονεύονται σε φιλολογικά κείμενα και επιγραφές, 

εικονίζονται σε ορισμένες νομισματικές κοπές  ή σώζονται σε αντίγραφα, καθώς και η συνάφειά 

τους με το φυσικό περιβάλλον, τα όμορα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα Θεάτρου και ιερού, δηλαδή 

των ναών και του άλσους του Διονύσου, δεν έχει απασχολήσει την έρευνα ως σύνολο.  

 

Παρατίθενται ενδεικτικώς τα έργα που θα συμπεριληφθούν στην έρευνα: 

1. Το λατρευτικό άγαλμα του θεού στημένο στον αρχαϊκό και τον κλασικό ναό του Διονύσου 

Ελευθερέως.  

2. Ο χάλκινος Διόνυσος ο ιδρυμένος στο άλσος ανατολικά των δύο ναών (Καλλίστρατος, De 

statuis 8).  
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3. Ο τύπος του Διονύσου Hope, που εικονίζεται με ταξιδιωτικά ενδύματα, προερχόμενος από 

τον χώρο του Θεάτρου.  

4. Τα πορτρέτα του Αισχύλου, του Σοφοκλή και του Ευριπίδη ως όρθια ντυμένα αγάλματα, 

που είχε αναθέσει ο πολιτικός Λυκούργος στο χώρο του Θεάτρου. Αμφιλεγόμενο είναι, το πού 

ακριβώς στο Θέατρο ήταν ανιδρυμένα.  

5.  Το καθιστό άγαλμα του εκπροσώπου της Νέας Κωμωδίας, Μενάνδρου είναι γνωστό πού 

ήταν στημένο γιατί βρέθηκε η βάση του. Σώζονται ωστόσο σε αντίγραφα δύο τύποι του 

κεφαλιού του (ο Κερκυραϊκός και ο της Βενετίας), και αξίζει να διερευνηθεί ποιος τύπος 

βρίσκεται πλησιέστερα στην αρχική δημιουργία.  

6. Αρκετά χορηγικά μνημεία που υπήρχαν στο χώρο του Θεάτρου, τα οποία έχουν καταγραφεί 

από την κυρία Σ. Αγγελίδη. Από την πλευρά του μελετητή θα γίνει προσπάθεια να 

αναγνωριστούν  τα θέματα των μορφών που βρίσκονταν πάνω στα χορηγικά αυτά μνημεία,  

με βάση τις σωζόμενες κυρίως επιγραφές στις βάσεις τους  

7. Το μνημείο του Θρασύλλου πάνω από το Διονυσιακό Θέατρο έφερε τους Νιοβίδας. Η 

πρόταση ότι οι τύποι των Νιοβιδίων Uffizi προέρχονται από αυτήν την ομάδα χρήζει 

επαλήθευσης εκ μέρους του μελετητή.  

8. Το μνημείο του Νικία, για το οποίο δεν είναι βέβαιο αν στέγαζε άγαλμα ή εικόνα και πρέπει 

να διερευνηθεί.  

9. Το καλύτερο αντίγραφο του γλυπτικού τύπου του Διονύσου Σαρδανάπαλου προέρχεται από 

το Θέατρο. Θα ερευνηθεί αν και το πρωτότυπο βρισκόταν εκεί.  

10. Θα ερευνηθεί επίσης, ποια γλυπτά από όσα ήρθαν στο φως στις νότιες πλαγιές της 

Ακρόπολης, προέρχονται από την περιοχή του Διονυσιακού Θεάτρου.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2  ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η διάρκεια παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών ορίζεται στους 4 μήνες.  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 ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

Το συνολικό κόστος της σύμβασης αυτής, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η αμοιβή του κ. Corso, 

καθώς και οι κάθε είδους κρατήσεις, φορολογικές, ασφαλιστικές, κ.λπ. ανέρχεται στο ποσό των  

4.000 ευρώ. 
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Οι διάφορες κρατήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι οι ακόλουθες: φόρος κατά 

ποσοστό 20%, χαρτόσημο 3,6% και επί του υπολοίπου, ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ κατά 

ποσοστό 20,28%.  

 

Αναλυτικά οι κρατήσεις της παρούσας σύμβασης έχουν ως εξής: 

 

ΦΌΡΟΣ 20% (4.000 x 20%)   800,00 ευρώ 

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3,6% (4.000 x 3.6%) 144,00 ευρώ 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ  

 

944,00 ευρώ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ποσοστό 20,28 %   

(4.000 – 944,00 = 3056,00 x 20,28 %  ) 

619,76 ευρώ 

  

Άρα καθαρό πληρωτέο ποσό (4.000 - 944,00 - 619,76)  2.436,24 ευρώ 

 

Η εξόφληση του καθαρού πληρωτέου ποσού των 2.436,24 ευρώ στον κ. Corso Antonio θα 

πραγματοποιηθεί με την κατάθεσή του στον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί ο κ. Corso στην 

Alpha  Bank (IBAN: GR6501401560156002101045968). 

 

Οι κρατήσεις θα πραγματοποιηθούν από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και θα αποδοθούν στη ΔΟΥ 

και στον ΕΦΚΑ αντίστοιχα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

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

προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες της 

σύμβασης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

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

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

σε άλλο Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 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 
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ελευθερώνονται αμοιβαίως από τις εκ της συμβάσεως απορρέουσες υποχρεώσεις τους, πλην της 

καταβολής στον Ανάδοχο της αμοιβής για τις μέχρι τότε εκτελεσθείσες εργασίες της σύμβασής 

του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7  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 8  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

 

Ο Εργοδότης και ο 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. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

 

 

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ:       Ο Ανάδοχος του έργου: 

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

Σταύρος Μπένος 

 

 

 

 

 

 

Antonio Corso 
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Επισυναπτόμενο 7ο : excel Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής 

  



                               ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   11 Ιανουαρίου 2023
        του Σωματείου με την επωνυμία ΔΙΑΖΩΜΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
    Σήμερα την  11 Ιανουαρίου  2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στα Γραφεία του
Σωματείου με την επωνυμία ΔΙΑΖΩΜΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ , στην
Αθήνα και επί της οδού Μπουμπουλίνας 30 1ος όροφος συνήλθε η τριμελής
Εξελεγκτική Επιτροπή,αποτελούμενη από τους,
1.Μπελογιάννη Μαρία
2.Μαυριδόγλου Βασίλειο
3.Μαριόλη Ιωάννη
η οποία εξελέγη ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου με 
την επωνυμία ΔΙΑΖΩΜΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ  όπως προβλέπεται από 
το Καταστατικό του Σωματείου.
   Οι υπογεγραμένοι Μπελογιάννη Μαρία,Μαυριδόγλου Βασίλειος,Μαριόλης 
Ιωάννης,ενεργήσαμε έλεγχο στην οικονομική διαχείριση του Σωματείου 
σύμφωνα με το άρθρο 16του Καταστατικού για τη χρήση του οικονομικού έτους
2022 (από  01/01/2022 εως  31/12/2022) και διαπιστώθηκε ότι όλες οι εισπράξεις 
και οι πληρωμές έγιναν με βάση τις αριθμημένες αποδείξεις και οι πράξεις του
ταμείου έχουν καλώς σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ. ή Γ.Σ.
    Όλες  οι πράξεις και οι εγγραφές απεικονίζονται σωστά και με απόλυτη τάξη
στο Βιβλίο του Ταμείου.
    Η διαχειριστική χρήση  από 01/01/2022 εως 31/12/2022 παρουσιάζεται ως εξής
    Εισπράξεις  από 01/01/2022 εως  31/12/2022 907,546.32 €
    Υπόλοι πο  Ταμείου 31/12/2021 611,643.88 €
             Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο     Ε  Σ  Ο  Δ  Ω  Ν 1,519,190.20 €

    Πληρωμές  από  01/01/2022 εως  31/12/2022 ως κάτωθι.
    Για αμοιβές συνεργατών 125,084.45 €
    Για λειτουργικά έξοδα 22,482.48 €
    Ενοίκιο κοινόχρηστα 8,158.22 €
    Παραγωγικές δαπάνες 1,013,958.81 €
     Έξοδα εκδηλώσεων 41,312.30 €
     Έξοδα προβολής 2,196.72 €
     Τραπεζικά έξοδα 804.07 €
     Έξοδα κουμπαράδων Αρχαίων Θεάτρων 39,757.75 €
            Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο    Ε  Ξ  Ο  Δ  Ω  Ν 1,253,754.80 €

           Υ  Π  Ο  Λ  Ο  Ι  Π  Ο    Τ  Α  Μ  Ε  Ι  Ο  Υ    31/12/2022 265,435.40 €
       Κατόπιν  τούτου  εισηγούμαστε  στη Γενική  Συνέλευση  την απαλλαγή του 
       Ταμία  και του Διοικητικού  Συμβουλίου  από κάθε  ευθύνη

                           Τα  Μέλη της Εξελεγκτικής  Επιτροπής

                  1.  Μπελογιάννη  Μαρία

                  2.  Μαυριδόγλου  Βασίλειος

                  3.  Μαριόλης  Ιωάννης
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Επισυναπτόμενο 8ο :  

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 

1-1-2022 έως 31-12-2022 

 

ΕΣΟΔΑ 

 
ΕΞΟΔΑ 

1 

Υπόλοιπο Ταμείου (Σύνολο) 

31/12/2021 

α) Μετρητά 31/12/2021   292,69€ 

β) Τράπεζα 31/12/2021 

611351,19€ 

611.643,88€ Ενοίκιο, Κοινόχρηστα      8.158,22€ 

2 Συνδρομές Τακτικών Μελών 34.100,00 € Λειτουργικά Έξοδα    22.482,48 € 

3 Δωρεές Μελών-Φίλων  10.114,00 € Αμοιβές Συνεργατών   125.084,45 € 

4 Συνδρομές Εταιρικών Μελών 209.720,00 € Παραγωγικές Δαπάνες  1.013.958,81 € 

5 Χορηγίες Δράσεων Διαζώματος 650.461,02 € Έξοδα εκδηλώσεων     41.312,30 € 

6 Τόκοι καταθέσεων            0,0 € Έξοδα προβολής       2.196,72 € 

7 Επιστροφές Διαθεσίμων       663,34 € Τραπεζικά έξοδα         804,07 € 

8 Έσοδα Κουμπαράδων Αρχαίων 

Θεάτρων 
                       

2.487,96 € 

Έξοδα Κουμπαράδων 

Αρχαίων Θεάτρων 
    39.757,75 € 

9 Επιχορηγήσεις, Ενοίκια, Δάνεια         0,00 €   

     

     

     

     

     

 ΣΥΝΟΛΟ 1.519.190,20€  ΣΥΝΟΛΟ  1.253.754,80€ 

 

 

α) Μετρητά 31/12/2022                                            68,81 € 

β) Τράπεζες Διαζώματος  31/12/2022             202.134,67 € 

γ)  Τράπεζες Κουμπαράδων 31/12/2022           63.231,92 € 

 

Υπόλοιπο εις νέον (Σύνολο) 31/12/2022                  

265.435,40 € 

 

 

 

Ο ΤΑΜΙΑΣ 

 

 

…………… 

 

 

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

………………… 

 

 

(Σφραγίδα Σωματείου) 
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Επισυναπτόμενο 9ο : οικονομικά  

  



Εσοδα  ΧΡ 2008-21 ΧΡΗΣΗ 2022 12/31/2022 Έξοδα ΧΡ 2008-21 ΧΡΗΣΗ 2022 12/31/2022

Τακτικές Εισφορές Μελών 519,181.64 € 34,100.00 € 553,281.64 € Έξοδα Ίδρυσης 139.02 0.00 139.02
Εισφορές Τακτικών Μελών 519,181.64 € 34,100.00 € 553,281.64 € Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης 139.02 139.02
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ 62,566.93 € 10,114.00 € 72,680.93 € Πάγια 22,155.34 0.00 22,155.34
Δωρεές Μελών-Φίλων 62,566.93 € 10,114.00 € 72,680.93 € Η/Υ και Εξοπλισμός 20,643.90 20,643.90
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα 0.00 € Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων 1,511.44 1,511.44

0.00 € Έξοδα μίσθωσης ακινήτων 107,899.63 8,158.22 116,057.85
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή  Εταιρικών Μελών-Χορηγίες 2,254,376.31 € 209,720.00 € 2,464,096.31 € Μίσθωση ακινήτων (έδρα )
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 581,716.31 € 581,716.31 € Ενοίκια 96,272.20 7,200.00 103,472.20
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 102,150.00 € 102,150.00 € Κοινόχρηστα ,Εγγυήσεις (Ενοικίων ,ΔΕΔΗΕ) 11,627.43 958.22 12,585.65
ΚΟΣΜΟΤΕ Α.Ε. 126,600.00 € 18,600.00 € 145,200.00 € 'Εξοδα λειτουργίας 312,445.20 22,482.48 334,927.68
ELPEN A.E 121,500.00 € 10,000.00 € 131,500.00 € Εξοδα λειτουργίας 
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ  Α.Ε. 62,000.00 € 12,400.00 € 74,400.00 € Δ.Ε.Η 21,917.00 2,446.00 24,363.00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 102,000.00 € 12,400.00 € 114,400.00 € Ο.Τ.Ε 32,788.52 1,731.50 34,520.02
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ 94,800.00 € 12,400.00 € 107,200.00 € COSMOTE 6,476.23 411.89 6,888.12
ΤΕΜΕS-COSTA NAVARINO  Α.Ε. 70,000.00 € 5,000.00 € 75,000.00 € Ε.Υ.Δ.Α.Π 649.00 27.00 676.00
FOURLIS A.E 60,000.00 € 5,000.00 € 65,000.00 € Επισκευές Συντήρησεις-Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα 46,522.91 1,243.68 47,766.59
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 48,480.00 € 6,200.00 € 54,680.00 € ΄Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας 17,661.39 596.14 18,257.53
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  Α.Ε. 15,000.00 € 5,000.00 € 20,000.00 € Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά 30,722.33 2,291.16 33,013.49
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ  Α.Ε. 43,350.00 € 6,200.00 € 49,550.00 € Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες 31,329.74 1,330.15 32,659.89
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 61,940.00 € 6,200.00 € 68,140.00 € Ταχυδρομικά -Μεταφορικά 28,661.49 2,248.08 30,909.57
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 60,800.00 € 5,000.00 € 65,800.00 € Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές 5,352.25 928.36 6,280.61
ΒΙΚΟΣ Α.Ε 45,000.00 € 5,000.00 € 50,000.00 € Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή 6,591.05 431.52 7,022.57
ZARA  Α.Ε. 45,000.00 € 5,000.00 € 50,000.00 € Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη 71,488.34 8,797.00 80,285.34
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε. 49,000.00 € 5,000.00 € 54,000.00 € Συνδρομές σε συλλόγους 12,284.95 12,284.95
ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ.ΛΑΤΣΗ 50,000.00 € 10,000.00 € 60,000.00 € 0.00
ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 33,400.00 € 3,000.00 € 36,400.00 €  Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων 999,967.56 125,084.45 1,125,052.01
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ 40,000.00 € 5,000.00 € 45,000.00 € Κόστος μισθοδοσίας 732,603.75 87,882.59 820,486.34
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 6,000.00 € 3,000.00 € 9,000.00 € Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ) 267,363.81 37,201.86 304,565.67
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 49,840.00 € 5,000.00 € 54,840.00 €  Φ.Π.Α. 117,599.92 56,603.96 174,203.88
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ 65,000.00 € 5,000.00 € 70,000.00 € Φ.Π.Α. 56,603.96 56,603.96
ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. 49,600.00 € 6,200.00 € 55,800.00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων 101,180.00 300.00 101,480.00
ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 37,800.00 € 5,000.00 € 42,800.00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε Κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων 101,180.00 300.00 101,480.00
Σ.Ε.Β. 30,000.00 € 5,000.00 € 35,000.00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 1,246,507.27 884,605.60 2,131,112.87
ΣΑΝΗ Α.Ε. 18,000.00 € 3,000.00 € 21,000.00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 794,883.84 794,883.84
ΤΡΑΠΕΖΑ  EUROBANK 26,200.00 € 5,000.00 € 31,200.00 € Εθνική Τράπεζα,Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού 43,400.00 43,400.00
ΣΕΤΕ 15,000.00 € 3,000.00 € 18,000.00 € Αιγαίας ΑΜΚΕ,Master plan Τριλογίας Αττικής 10,000.00 10,000.00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ  Α.Ε. 26,600.00 € 720.00 € 27,320.00 € Νέα Οδός,Ψηφιακές εφαρμογές Τριλογίας της Αττικής 9,654.89 9,654.89
ADVANCED KOSMESIS IKE 15,000.00 € 3,000.00 € 18,000.00 € Unisystems A.E.,χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας 12,400.00 12,400.00
ΟΜΙΛΟΣ QUEST 25,000.00 € 5,000.00 € 30,000.00 € Εθνική Τράπεζα,χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας 24,800.00 24,800.00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ  Α.Ε. 14,000.00 € 2,000.00 € 16,000.00 € Κεντρική Οδός,Δράσεις στη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας 16,508.44 16,508.44
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε. 18,600.00 € 6,200.00 € 24,800.00 € Ίδρυμα ι.Λάτσης για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 60,000.00 60,155.27 120,155.27
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ A.E. 21,000.00 € 3,000.00 € 24,000.00 € Ίδρυμα Π@Α Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης 21,017.99 2,064.00 23,081.99
ΓΣΕΒΕΕ 15,000.00 € 3,000.00 € 18,000.00 € Τσιμέντα Τιτάν Α.Ε.,για το Πρόγραμμα 'Η Τριλογία της Αττικής' 12,400.00 12,400.00
SYMBEEOSIS  AE 9,000.00 € 3,000.00 € 12,000.00 € Ίδρυμα Καπετάν Βαίλη,Έξοδα ΙΕ΄Γεν.Συνέλευσης 40,000.00 40,000.00
LIDL HELLAS 6,200.00 € 6,200.00 € Ιδρυμα J M Kaplan,Πρόγραμμα ''Τριλογία της Αττικής'' 53,320.00 9,920.00 63,240.00

0.00 € Νέα Οδός,μελέτη  ''Φύση &Πολιτισμός'' 12,400.00 12,400.00 24,800.00
0.00 € Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας 20,000.00 20,000.00
0.00 € Αθηναική Ζυθοποιία,μελέτες Ειδικών Πολ/κών Σχεδίων Β.Εύβοιας 30,576.00 80,064.00 110,640.00
0.00 € Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,μελέτες αγροδιατροφής Β.Εύβοιας 36,020.02 144,080.00 180,100.02
0.00 € ΕΛΠΕΝ Α.Ε.μελέτη για τα Ειδικά Πολ/μικά Σχέδια Β.Εύβοιας 50,344.00 49,656.00 100,000.00

Μεταβιβαστικές εισροές 1,678,536.58 € 650,461.02 € 2,328,997.60 € Ελβάλ Χαλκόρ Α.Ε.μελέτη για το Νέο Δάσος Β.Εύβοιας 28,000.00 12,000.00 40,000.00
Μεταβιβαστικές εισροές 969,470.59 € 969,470.59 € Ελβάλ Χαλκόρ Α.Ε.,μελέτη για τα Έργα Φωτοδότες Β.Εύβοιας 5,580.00 13,020.00 18,600.00
ΕθνικήΤράπεζα,χορηγία για τη κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 49,600.00 € 49,600.00 € Ιντεραμέρικαν Α.Ε.,μελέτη για το Πολιτισμό Β.Εύβοιας 4,960.00 19,840.00 24,800.00
Αιγέας ΑΜΚΕ,Μελέτη Marketing Τριλογίας Αττικής 10,000.00 € 10,000.00 € Ο.Τ.Ε.,Έξοδα μετακινήσεων,ημερίδων για Βόρεια Εύβοια 30,242.09 9,757.91 40,000.00
Ίδρυμα j m Kaplan,Πρόγραμμα ΄΄Τριλογία της Αττικής΄΄ 81,665.99 € 81,665.99 € ΙΚΕΑ House Market,μελέτη για το Νέο Δάσος Βόρειας Εύβοιας 100,000.00 100,000.00
Unisystems A.E. για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 12,400.00 € 12,400.00 € Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος,Τουρισμός Β.Εύβοιας 30,000.00 30,000.00
Ίδρυνα Ι.Λάτσης,για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 60,000.00 € 70,000.00 € 130,000.00 € Ζάρρα Ελλάς,μελέτες Ειδικών Πολ/κών Σχεδίων Βόρειας Εύβοιας 124,000.00 124,000.00
Νέα Οδός,Έξοδα Εταιρικών Μελών,Μελέτη Φύση&Πολιτισμός 37,200.00 € 37,200.00 € Ελ.Βενιζέλος Α.Ε. ,Διαγωνισμός για το λογότυπο Τριλογίας Αττικής 11,960.00 11,960.00
Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,Κάλυψη εξόδων Γεν.Συνέλευσης 40,000.00 € 40,000.00 € Ελβάλ Χαλκόρ,μελέτη ωρίμανσης έργων Βόρειας Εύβοιας 21,700.00 21,700.00
Ελβάλ Χαλκόρ ΑΕ,μελέτη ωρίμανσης έργων στη Βόρεια Εύβοια 31,000.00 € 31,000.00 € Κτήμα Γεροβασιλείου,έξοδα 8ης συνάντησης των Εταιρικών 20,000.00 20,000.00
Growdfunding για διάφορες δράσεις στη Βόρεια Εύβοια 60,381.02 € 60,381.02 € Growdfunding για διάφορες δράσεις στη Βόρεια Εύβοια 73,988.42 73,988.42
IKEA House Market,μελέτη για το Νέο Δάσος Β.Εύβοιας 100,000.00 € 100,000.00 € Ίδρυμα Ι.Λάτσης, εξόδα Επιστημονικού Συνεδρίου στην Αιδηψό 20,000.00 20000
ΕΛΠΕΝ Α.Ε.,μελέτη για τα Ειδικά Πολ/μικά Σχέδια Β.Εύβοιας 50,000.00 € 50,000.00 € 100,000.00 € Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος 90,738.22 1,444.86 92,183.08
Ελβάλ Χαλκόρ Α.Ε.,μελέτη για το Νέο Δάσος Β.Εύβοιας 43,400.00 € 43,400.00 € Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος 1,444.86 1,444.86
Ελβάλ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.,μελέτη για Τα Έργα Φωτοδότες Β.Εύβοιας 18,600.00 € 18,600.00 € Εξοδα προβολής & διαφήμισης 33,851.04 2,196.72 36,047.76
Ιντεραμέρικαν Α.Ε.,μελέτη για το Πολιτισμό Β.Εύβοιας 6,200.00 € 18,600.00 € 24,800.00 € Διαδραστικές εφαρμογές 0.00
Αθναική  Ζυθοποιία,μελέτες Ειδ.Πολ.Σχεδίων Β.Εύβοιας 124,000.00 € 124,000.00 € Ανάπτυξη Ιστοσελίδας 838.20 838.20
Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,μελέτες αγροδιατροφής  Β.Εύβοιας 36,000.00 € 144,080.00 € 180,080.00 € Προβολή Διαζώματος 1,358.52 1,358.52
ΟΤΕ,  Έξοδα μετακινήσεων ,ημερίδων για Βόρεια Εύβοια 40,000.00 € 40,000.00 € ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 476,872.48 26,543.32 503,415.80
Ιδρυμα Μποδοσάκη,Ειδικά Πολ/κά Σχέδια Βόρειας Εύβοιας 50,000.00 € 50,000.00 € Γενικές Συνελεύσεις εως και 2021 459,285.07 459,285.07
Ζάρρα Ελλάς,μελέτες Ειδικών Πολ/κών Σχεδίων Β.Εύβοιας 124,000.00 € 124,000.00 € ΙΕ΄Γεν.Συνέλευση 17,587.41 26,543.32 44,130.73
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος,Τουρισμός Β.Εύβοιας 30,000.00 € 30,000.00 € Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις 347,199.39 71,004.39 418,203.78
Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 20,000.00 € 20,000.00 € Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις 202,273.31 500.01 202,773.32
Κτήμα Γεροβασίλείου, εξόδα 8ης συνάντησης Εταιρικών 20,000.00 € 20,000.00 € 1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών 29,418.53 84.32 29,502.85
Ελ.Βενιζέλος Α.Ε., διαγωνισμός λογότυπου Τριλογίας Αττικής 12,400.00 € 12,400.00 € 2.Εκδόσεις Διαζώματος(Αρχ. Θέατρο Δωδώνης) 79,145.44 1,000.00 80,145.44
Ίδρυμα Ι.Λάτσης,για κάλυψη εξόδων συνεδρίου ISEK Αιδηψός 20,000.00 € 20,000.00 € 3.Μεταφράσεις κειμένων 6,520.00 1,603.07 8,123.07

0.00 € 4.Επιστημονικό Συνέδριο ISEK στην Αιδηψό 4,363.51 4,363.51
Διάφορα έσοδα 6,278.11 € 0.00 € 6,278.11 € 5.Μελέτη ΟΧΕ Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας 11,000.00 1,400.00 12,400.00
Τόκοι καταθέσεων 0.00 € 6.Μισθοδοσία Θερμοκοιτίδας Διαζώματος 18,842.11 0.00 18,842.11
Επιστροφές διαθεσίμων 25,903.38 € 663.34 € 26,566.72 € 7.Master Plan  Τριλογίας Αττικής 2,400.00 2,400.00

663.34 € 8.Έξοδα μετακινήσεων, ημερίδων για τη Βόρεια Εύβοια 18,821.57 18,821.57
Σύνολο Εσόδων 4,546,842.95 € 905,058.36 € 5,451,901.31 € 9.Μελέτη τουριστικής ταυτότητας Μάνης 5,000.00 5,000.00
Χρηματικά Διαθέσιμα Υπόλοιπο 68.81 € 10.Υπηρεσίες υποστήριξης Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 10,000.00 10,000.00
Ταμείο στο Διάζωμα 68.81 €      Στερεάς Ελλάδας 0.00
Λογαριασμοί Καταθέσεων 0.00 € 202,134.67 € 11.Χάρτα Υγείας στη Βόρεια Εύβοια 14,880.00 14,880.00
Τράπεζα ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ 12.Συμμετοχή του Διαζώματος στο Growd Funding 10,951.91 10,951.91
ΑLPHA BANK               140,487.17 € 140,487.17 € Λοιπές Εκδηλώσεις 171,282.81 14,768.98 186,051.79
Eurobank Ergasias         1,531.53 € 1,531.53 € Εκδηλώσεις 171,282.81 171,282.81
Εθνική Τράπεζα              959.21 € 959.21 € Όγδοη συνάντηση του Διαζώματος με τα Eταιρικά του Μέλη 14,768.98 14,768.98
Τράπεζα Αττικής           28,992.88 € 28,992.88 € Έβδομη συνάντηση Άνω Διαζώματος 0.00
Τράπεζα Πειραιώς          29,878.03 € 29,878.03 € Διάφορα Έξοδα 7,862.90 804.07 8,666.97
PAY PAL 285.85 € 285.85 € Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα 804.07 804.07
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  202,203.48 € Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών 0.00
To μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2021 ανέρχεται στο ποσό των  ευρώ . 511,142.17 € Σύνολο Εξόδων 4,035,700.78 1,213,997.05 5,249,697.83

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΌ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/12/2022



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 17,500.00 € 16,824.61 675.39
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 8,612.00 € 6,416.00 2,196.00
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 30,557.56 € 26,737.93 3,819.63
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 240.00 € 240.00
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 1,520.10 € 1,520.10
40 Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης 2,160.00 € 1,734.80 425.20
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 4,600.00 € 4,600.00
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 1,320.00 € 1,320.00
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΄ 54,397.10 € 54,357.63 39.47
56 Aρχαίο Θέατρο Δημητριάδος 1,340.00 € 1,109.00 231.00
57 Αρχαίο Θέατρο Ασκληπιείου Επιδαύρου 49,600.00 € 49,200.00 400.00
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
64 Αρχαίο θέατρο Άσκρης 50.00 € 50.00

Τόκοι καταθέσεων-φόρος,τραπεζικά έξοδα 5,996.43 € 5,580.04 416.39
Αδιευκρίνιστες καταθέσεις 839.00 € 760.00 79.00

0.00
0.00

ΣΥΝΟΛΟ 953,389.54 € 890,157.62 63,231.92
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΣΥΝΟΛΑ

ALPHA BANK 32,562.82 € 32,562.82
ΤΡΑΠΕΖΑ   ΑΤΤΙΚΗΣ 17,551.94 € 17,551.94
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1,699.48 1,699.48
EUROBANK 883.79 883.79
ΤΡΑΠΕΖΑ   ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10,533.89 10,533.89

0.00

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΡΑΣΗ ΥΕΑΘ 63,231.92 0.00 63,231.92

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΓΙΑ ΤH ΔΡΑΣΗ Υ.Ε.Α.Θ ΤΗΝ  31/12/2022
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Επισυναπτόμενο 10ο  

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα, ….. Ιανουαρίου 2023, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων μερών: 

 

Αφενός,  

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Uni Systems συστήματα πληροφορικής 

μονοπρόσωπη ανώνυμη εμπορική εταιρία», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αλ. Πάντου 19-

23με ΑΦΜ 094029552/ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121831201000, , όπως νομίμως  

εκπροσωπείται  στην παρούσα Σύμβαση από τους κκ. Λουμάκη Ιωάννη, Πρόεδρο ΔΣ και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο  και  Αντώνη Κασσάνο, εφεξής καλούμενη «Χορηγός»,  

Και αφετέρου,  

Του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο εδρεύει στην 

Αθήνα και επί της οδού Μπουμπουλίνας 30, με Α.Φ.Μ. 998191496 / Δ.Ο.Υ Δ΄ Αθηνών και 

εκπροσωπούμενου νομίμως από τον Πρόεδρο αυτού, κ. Σταύρο Μπένο, εφεξής καλούμενο 

«Σωματείο ή ΔΙΑΖΩΜΑ ή Aποδέκτης  », 

 

  συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:  

 

Άρθρο 1 

Περιγραφή αντικειμένου 

 

Η Εταιρεία UNI SYSTEMS παρέχει εξειδικευμένες λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού χώρων 

πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτό, και με την τεχνογνωσία που διαθέτει, υποστηρίζει το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» στην ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τη σωστή διαχείριση και 

παρακολούθηση των προϊόντων Πολιτιστικού Τουρισμού.  

 

Από την άλλη πλευρά, το «Σωματείο» αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της απόλυτης 

συνέργειας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά και των δυνατοτήτων που 

προσφέρουν τα νέα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία (όπως η 

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση, η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη κ.ά.), συμβάλλει στην 

υλοποίηση καινοτόμων και ολιστικών προγραμμάτων. Στόχος των παραπάνω προγραμμάτων 

είναι, αφενός η συντήρηση και αποκατάσταση των μνημείων, και αφετέρου η σύνδεσή τους με 

την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
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Μέχρι σήμερα το «Σωματείο» έχει αναπτύξει τις παρακάτω τέσσερις (4) κατηγορίες Ολιστικών 

Προγραμμάτων: 

 

1. Πολιτιστικές Διαδρομές και Πάρκα. 

2. Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ». 

3. Πρόγραμμα Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού. 

4. Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

 

Τα ολιστικά αυτά προγράμματα είναι ένας ύμνος στις συνέργειες, ένας (1) διαδραστικός 

χάρτης, ο οποίος με προσεκτικά σχεδιασμένα βήματα οδηγεί στην «κοινωνικοποίηση» των 

μνημείων. Ένα τολμηρό εγχείρημα που ενσωματώνει και ενδυναμώνει όλο το αξιακό 

περιεχόμενο της εποχής μας: το όραμα για καινοτόμο, αειφόρο, βιώσιμη, πράσινη, ψηφιακή, 

κοινωφελή διαχείριση του πολιτιστικού μας αποθέματος. 

 

Το «Σωματείο» για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των νέων αυτών προγραμμάτων 

πολιτιστικού Τουρισμού δημιούργησε μία θερμοκοιτίδα, το D-HUB, (εφεξής «D-HUB»), η 

οποία αποτελείται από στελέχη του Διαζώματος και εξωτερικούς συνεργάτες. Αποστολή του 

D-HUB είναι να εδραιωθούν οι δύο νέοι θεσμοί που γεννήθηκαν μαζί με τα προγράμματα, 

αυτοί του Cluster και του Φορέα Διαχείρισης και Μάρκετινγκ Προορισμού – Destination 

Management/Marketing Organizations – DMO (εφεξής «Θεσμοί»). Για την υποστήριξη των 

δράσεων του D-HUB έχει συσταθεί ένα καλάθι χορηγών, στο οποίο η Unisystems συμμετέχει 

από την πρώτη μέρα λειτουργίας του παραπάνω θεσμού. 

 

Το D-HUB, αξιοποιώντας τη μέχρι τώρα εμπειρία του στην υποστήριξη καινοτόμων και 

ολιστικών προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού, συμμετέχει δυναμικά και στο Πρόγραμμα 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας και έχει ως στόχο τον εμβολιασμό του προγράμματος, 

μέσα από δράσεις και έργα, με το αξιακό φορτίο της διπλής μετάβασης, Πράσινης και 

Ψηφιακής, και με τη δημιουργία ενός χώρου καινοτομίας από την καθημερινότητα του πολίτη 

έως το επιχειρείν. 

 

Συγκεκριμένα, για το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, αξιοποιείται η 

συνολική πνευματική, επιχειρησιακή και βιωματική προίκα του Διαζώματος, την οποία 

εναποθέτει για την πατρίδα και την Ανασυγκρότηση της περιοχής της Βόρειας Εύβοιας. Ήδη 

έχουν ανατεθεί και εκπονούνται οι μελέτες όλων των θεματικών κύκλων (το Νέο Δάσος, οι 

Υποδομές, η Αγροδιατροφή, ο Τουρισμός κ.ο.κ.), από τις οποίες θα προκύψει ο οριστικός 

κατάλογος των έργων και των δράσεων του Προγράμματος. Οι μελέτες αυτές ανατέθηκαν από 

το «Σωματείο» με χρηματοδότηση από τον κύκλο των Εταιρικών Μελών του Σωματείου και 

των χορηγών του. Όταν ολοκληρωθούν οι μελέτες θα προσφερθούν δωρεάν στα αρμόδια 

Υπουργεία, σύμφωνα με τις παραδόσεις του «Σωματείου».   
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H Χορηγός επιθυμεί να υποστηρίξει τον Αποδέκτη και να συμβάλει με την οικονομική 

υποστήριξή της στην υλοποίηση των Προγραμμάτων που υλοποιεί ο Αποδέκτης, στηρίζοντας 

έτσι τις δράσεις της θερμοκοιτίδας «D-HUB». 

 

Το ποσό της χορηγίας που επιθυμεί να καταβάλλει η Χορηγός ανέρχεται στο ποσό των 10.000 

ευρώ ετησίως πλέον Φ.Π.Α.) για τα έτη 2022 και 2023 αντίστοιχα. 

 

Με το παρόν συμφωνητικό η Unisystems ως Χορηγός αναλαμβάνει να παράσχει ως χορηγία 

για το έτος 2022 και για το έτος 2023 το ποσό των 10.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. για έκαστο έτος στο «Σωματείο» με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη της νέας 

θερμοκοιτίδας του Διαζώματος «D-HUB» και των δράσεων που υλοποιεί. Ρητώς συμφωνείται 

ότι η χορηγία θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς και τα έξοδα που συνδέονται 

άμεσα με τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Προγραμμάτων και των δράσεων που υλοποιεί η 

θερμοκοιτίδα «D-HUB».  . Για την ενημέρωση της χορηγού μπορούν να κατατίθενται τα 

αντίστοιχα παραστατικά μισθοδοσίας. 

 

Το «Σωματείο» αναλαμβάνει την  υποχρέωση για την εμφανή μνεία του Χορηγού σε όλα τα 

έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. ηλεκτρονικός ιστότοπος του D-Hub), καθώς και σε τυχόν 

εκδηλώσεις που αφορούν στην προβολή των δράσεων του D-Hub. Στη σχετική μνεία, θα 

αναγράφεται η Uni Systems ως Χορηγός.  

 

Άρθρο 2 

Τρόπος Πληρωμής 

 

Το ως άνω ποσό των 10.000 ευρώ (ήτοι 12.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) για κάθε 

έτος (2022 και 2023) θα κατατεθεί στον παρακάτω λογαριασμό του Σωματείου στην 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 

 

Αρ. Λογ/σμού: 5026-038350-177 - IBAN: GR 88 0172 0260 0050 2603 8350 177 - 

SWIFT/BIC: PIRBGRAA 

 

Για την καταβολή του προαναφερόμενου ποσού το Σωματείο υποχρεούται στην έκδοση του 

αντίστοιχου νόμιμου παραστατικού. (τιμολόγιο). Η καταβολή θα γίνει εντός 30 ημερών από 

την υπογραφή  της σύμβασης και την έκδοση του τιμολογίου. 

 

Άρθρο 3 

Εφαρμοστέο Δίκαιο-Επίλυση Διαφορών  
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Το παρόν Συμφωνητικό διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά που ήθελε ανακύψει 

από την εφαρμογή ή/και την ερμηνεία του θα επιλύεται σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική 

νομοθεσία. 

 

Συμφωνείται ότι, για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από το παρόν 

συμφωνητικό, αποκλειστικά αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

 

Άρθρο 4 

Γενικοί Όροι 

 

Το παρόν συμφωνητικό υπερισχύει οποιασδήποτε προηγούμενης διαπραγμάτευσης,  

αλληλογραφίας ή συμφωνίας που σχετίζεται με αυτό, είτε έγγραφης είτε προφορικής. 

 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος συμφωνητικού συνομολογούνται στο σύνολο τους 

ως ουσιώδεις και δύνανται να τροποποιηθούν μόνο ρητά και εγγράφως. Aνταπόδειξη κατά των 

όρων και των προϋποθέσεων του παρόντος ή ως προς την ύπαρξη επιπρόσθετης συμφωνίας, 

επιτρέπεται μόνο εγγράφως και αποκλείεται κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο 

συμπεριλαμβανομένου του όρκου. 

 

Σε καμία περίπτωση η παράλειψη ή καθυστέρηση άσκησης των νόμιμων ή συμβατικών 

δικαιωμάτων οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως παραίτηση 

από τα εν λόγω δικαιώματα. Η ακυρότητα οποιουδήποτε όρου ή προϋπόθεσης της παρούσας 

δεν συνεπάγεται ακυρότητα ολόκληρου του συμφωνητικού, το οποίο θα παραμείνει σε ισχύ 

και θα είναι δεσμευτικό για τα συμβαλλόμενα μέρη σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους όρους και 

προϋποθέσεις. 

 

Άρθρο 5 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ  

Σε περίπτωση που επέλθει εξαιρετικό µη προβλέψιµο και µη αποτρέψιµο γεγονός, που καθιστά 

αδύνατη την έναρξη, πρόοδο ή ολοκλήρωσητων Προγραμμάτων που υλοποιεί η θερμοκοιτίδα 

«D-HUB». , τα συμβαλλόμενα µέρη ελευθερώνονται αµοιβαία από τις  υποχρεώσεις τους, που 

απορρέουν από τη σύμβαση και ο αποδέκτης της χορηγίας οφείλει να επιστρέψει το ποσό της 

χορηγίας ακέραιο. 

 

 

Σε πίστωση των ως άνω συμφωνηθέντων συντάχθηκε και υπογράφεται το παρόν σε δύο όμοια 

αντίτυπα, από τα οποία κάθε μέρος έλαβε ένα. 
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Για τη Χορηγό Για το Σωματείο 

 

 

 

 

 Σταύρος Μπένος 
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Επισυναπτόμενο 11ο / Catering Μεγάρου Μουσικής Αθηνών 
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ΕΚΔΟΣΗ:    4               Σύνταξη:         Σ. Σμυρνής 

Ημερομηνία: 7/7/06                                                                                              Έγκριση: Α. Τουτζιαρίδης 

C O V E R    P A G E  

 

ΠΡΟΣ:              ΔΙΑΖΩΜΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
 
ΥΠ’ ΟΨΙΝ:       Κυρίου Μπένου Σταύρου  
 
Τηλ. :                2108254256 
 
FAX/E-MAIL:   info@diazoma.gr  

Κοιν.:               Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών 

                         Κο Κυριακόπουλο Γιώργο 
                         Κα Κερασίδου Ζένια 
                         Κον Ραπτόπουλο Στράτο 
                         webmaster@megaron.gr / gkyr@megaron.gr   
  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 Φεβρουαρίου 2023 
 
ΑΠΟ:                  TROSER A.E. (INTERCATERING) 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:     Γεωργία Σταυράκη 
ΤΗΛΕΦΩΝO:      210 89 46 625 
FAX:                   210 89 45 819  
 
Θέμα :     Συμφωνητικό για την εκδήλωση  που θα πραγματοποιηθεί την 21η Φεβρουαρίου του 
2023, στην foyer της  αίθουσας Δ.Μητροπουλος.   
 

ΣΕΛΙΔΕΣ:            1/ (συμπεριλαμβανομένης και αυτής) 

 

Αγαπητέ κύριε Μπένο , 

 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσατε την παραγγελία σας υπογράφοντας το επισυναπτόμενο 

συμφωνητικό σε όλες του τις σελίδες και ολογράφως το όνομά σας και αποστέλλοντάς το πίσω 

σε εμάς στο fax 210 8945819 ή στο παρόν e-mail. 

 

Για οποιαδήποτε προσθήκη ή αλλαγή επιθυμείτε να γίνει ως προς το συγκεκριμένο συμφωνητικό 

επικοινωνήστε μαζί μας να προχωρήσουμε κατόπιν συμφωνίας στη διόρθωση του, καθώς 

καμία σημείωση από μεριά σας (είτε ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα) πάνω στο συμφωνητικό 

θεωρείται έγκυρη.                    

AΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡ.  & 

ΩΡΑ 

EVENT / 

SERVICE 

ΑΤ. ΤΙΜΗ NET ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

    Foyer 

Αίθουσας  

Δ.Μητρόπο

υλος 

Δευτέρα  

21.02.2023 

Εξοπλισμός 

& service 

170 500,00€ 500,00€ 24%   620,00€ 

    

                                                                Σύνολο :   500,00€+ Φ.Π.Α. = 620,00 € 

Είμαστε στη διάθεσή σας για όποια περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε. 

 

Με εκτίμηση, 

Για την InterCatering 

 

Γεωργία Σταυράκη 

Υπεύθυνη Πωλήσεων 

 

 

 

 

mailto:info@diazoma.gr
mailto:webmaster@megaron.gr
mailto:gkyr@megaron.gr
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ΕΚΔΟΣΗ:    4               Σύνταξη:         Σ. Σμυρνής 

Ημερομηνία: 7/7/06                                                                                              Έγκριση: Α. Τουτζιαρίδης 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
BANQUET EVENT ORDER 

 

HMEΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: Τρίτη  21η Φεβρουαρίου 2023    

ΟΝΟΜΑ ETAΙΡΕΙΑΣ:  ΔΙΑΖΩΜΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ  

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝOY :         Κυρίου Μπένος Σταύρος  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:                          2108254256 

FAX / E-MAIL:                                  info@diazoma.gr  

TYΠΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:           Εκδήλωση  

ΩΡΑ ENAΡΞΗΣ:                     19:00 άφιξη/ 20:30 έναρξη της εκδήλωσης  

ΩΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:                                 

XΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  

/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:         

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, Foyer Αιθ. 

Δ.Μητρόπουλος 

Βας. Σοφίας & Κόκκαλη 1 
ΓΙΑ ΤΗΝ TROSER A.E. (INTERCATERING): Γεωργία Σταυράκη 

ΗΜ/ΝΙΑ           ΩΡΑ                 ΕΚΔΗΛΩΣΗ                          ΑΙΘΟΥΣΑ                    ΑΤΟΜΑ 

21.02.2023                      ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & SERVICE              Foyer                            170 
                                                                                        Δ.Μητρόπουλος 
 

Ο ΤΕΛΙΚΟΣ αριθμός ατόμων έχει οριστικοποιηθεί  

ΜΕΝΟΥ 

Παραδοσιακά λαλάγγια, τυριά, ελιές : Επιμέλειας πελάτη  

 

ΠΟΤΑ 

Επιμέλειας πελάτη  

170 Μπουκαλάκια νερό (500ml) από Intercatering 

  

                                                         OPERATION 

ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ:   - 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΧΩΡΟΥ: - 

MOΥΣΙΚH:  -    

ΛΙΣΤΑ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩN:  - 

SERVICE:   1 σερβιτόρος                        

EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:    

2 τραπέζια banquet με τραπεζομάντηλο για τα  2 οινοποιεία  & 

2 τραπέζια banquet με τραπεζομάντηλο: επάνω θα έχουμε 

2 πιατέλες/τραπέζι 

Στην 1 πιατέλα θα έχουμε τα λαλαγγια & στην άλλη τα τυριά του πελάτη 

( τα τυριά θα κοπούν από Intercatering) 

 

1 μπωλ/ τραπέζι 

Με ελιές  πελάτη 

 

ποτήρια νερου/ κρασιού 

οδοντογλυφίδες 

χαρτοπετσέτες 

 

 
 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ TROSER Α.Ε.                                           Ο ΠΕΛΑΤΗΣ 
 
 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥΤΖΙΑΡΙΔΗΣ 

mailto:info@diazoma.gr
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ΕΚΔΟΣΗ:    4               Σύνταξη:         Σ. Σμυρνής 

Ημερομηνία: 7/7/06                                                                                              Έγκριση: Α. Τουτζιαρίδης 

 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:  Τρίτη  21η Φεβρουαρίου 2023    

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΛΑΤΗ:           ΔΙΑΖΩΜΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

                                               ΑΝΑΛΥΣΗ  ΧΡΕΩΣΕΩΝ 

EVENT / 

SERVICE 

ΑΤ. ΤΙΜΗ NET ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Εξοπλισμός 

& service 

170 500,00€ 500,00€ 24%   620,00€ 

    

                                Σύνολο :   500,00€+ Φ.Π.Α. = 620,00 € 

 

SERVICE:    Περιλαμβάνονται  

                     

ΔΙΑΦΟΡΑ: 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ:      

 

 

 

ΕΞOΦΛΗΣΗ : Με τραπεζική κατάθεση έως 20.02.2023 
 

Τράπεζα :   ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Αρ. Λογαριασμού : 682 4700 87 22 
IBAN :    GR 7401106820000068247008722 
Δικαιούχος :  TROSER  A.E. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Σε περίπτωση τραπεζικής κατάθεσης παρακαλούμε όπως αποστείλετε 

μέσω Fax (210-8945819) το σχετικό παραστατικό, όπου θα αναγράφεται η επωνυμία 

σας και η ημερομηνία της εκδήλωσής σας. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  : ΔΙΑΖΩΜΑ   

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :        ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 3, ΑΘΗΝΑ                                  

ΑΦΜ            :998191496  

Δ.O.Y.          :Δ ΑΘΗΝΩΝ   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:                    Τα τιμολόγια θα εκδοθούν από την εταιρεία 

Troser A.E. 

Τροφοδοσία & Εξυπηρέτηση Χώρων Εκδηλώσεων 

Θέση Στρογγύλι, 190 03 Μαρκόπουλο Μεσογαίας 

ΑΦΜ 997670842 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 121622101000  

ΓΙΑ ΤΗΝ TROSER Α.Ε.                                                                      Ο ΠΕΛΑΤΗΣ 
 
 
Ανδρέας Τουτζιαρίδης                                                                  ……………………. 
Αθήνα, 16.02.2023                                                                          Αθήνα  
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:  Τρίτη  21η Φεβρουαρίου 2023    

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΛΑΤΗ:           ΔΙΑΖΩΜΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 

(α) Εφόσον ο πελάτης υπαναχωρήσει εγγράφως από την παρούσα σύμβαση, οιαδήποτε στιγμή έως και 

180 ημέρες προ της εκδήλωσης, υποχρεούται να καταβάλει στην Εταιρεία ως εύλογη και δίκαιη ποινική 

ρήτρα ποσό ίσο προς το 10% της συνολικής αξίας της εκδήλωσης.  

(β) Εφόσον ο πελάτης υπαναχωρήσει εγγράφως από 180 ημέρες έως και 15 ημέρες προ της εκδήλωσης, 

υποχρεούται να καταβάλει στην Εταιρεία ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα ποσό ίσο προς το 30% της 

συνολικής αξίας της εκδήλωσης.  

(γ) Εφόσον ο πελάτης υπαναχωρήσει εγγράφως από 15 ημέρες έως και 48 ώρες πριν την ημέρα και ώρα 

της εκδήλωσης υποχρεούται να καταβάλει στην Εταιρεία ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα ποσό ίσο 

προς το 50% της συνολικής αξίας της εκδήλωσης.  

(δ) Εφόσον ο πελάτης υπαναχωρήσει εγγράφως σε διάστημα μικρότερο των 48 ωρών από την ημέρα και 

ώρα της εκδήλωσης, τότε υποχρεούται να καταβάλει ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα ποσό ίσο προς το 

75% της συνολικής αξίας της εκδήλωσης.  

(ε) Τυχόν καταβληθείσα προκαταβολή παρακρατείται από την Εταιρεία έναντι του ποσού που προβλέπεται 

στις ανωτέρω παραγράφους β έως δ, ενώ το τυχόν υπερβάλλον επιστρέφεται. 

(στ) Η συνολική αξία της εκδήλωσης προκύπτει από το σύνολο των χρεώσεων που προβλέπονται στη 

σύμβαση και στην περίπτωση που η χρέωση προκύπτει από τον αριθμό των ατόμων που αναμένεται να 

προσέλθουν στην εκδήλωση, ο υπολογισμός γίνεται με βάση την αναγραφόμενη στην παρούσα εκτίμηση 

του ελάχιστου αριθμού των προσκεκλημένων. 

 

2.  Εφόσον η εκδήλωση ακυρωθεί λόγω υπαιτιότητας της INTERCATERING, τότε η εταιρεία οφείλει να 

επιστρέψει όλο το ποσό που έχει καταβληθεί από τον πελάτη έως και την ημέρα της ακύρωσης. 

3. Εφόσον η εκδήλωση δεν δύναται να πραγματοποιηθεί λόγω κυβερνητικής απαγόρευσης, το ποσό που 

έχει καταβάλει ο πελάτης ως προκαταβολή πιστώνεται για πραγματοποίηση εκδήλωσης σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία (βάσει διαθεσιμότητας), εντός 12 μηνών από την ημέρα εκδήλωσης. 

4. ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ: 

(α) Για την μουσική κάλυψη των εκδηλώσεων(D.J.),  τον φωτισμό και την καύση πυροτεχνημάτων, η 

INTERCATERING διαθέτει αποκλειστικούς συνεργάτες που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία στους 

χώρους. 

(β) Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή στους χώρους δεξιώσεων ποτών, φαγητών, γλυκών κλπ. εκτός της 

INTERCATERING. 

(γ) Για ειδικές κατασκευές, παρεμβάσεις στον χώρο ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει γραπτώς την 

INTERCATERING και εάν αυτό δεν επιβαρύνει τον χώρο, η εταιρεία θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια. 

(δ) Στους υπαίθριους χώρους απαγορεύεται ρητά η χρήση ζωντανής ορχήστρας. 

(ε) Απαγορεύεται αυστηρά η ρήψη αντικειμένων (π.χ. πιάτα, λουλούδια), η χρήση τυχόν εύφλεκτων 

αντικειμένων (π.χ. sparkles) και τοποθέτηση κεριών χωρίς προστατευτικές γυάλες, καθώς προκαλούν 

φθορές στο χώρο, τον εξοπλισμό της INTERCATERING αλλά καθίστανται και επικίνδυνα για την ασφάλεια 

των καλεσμένων. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η ευθύνη και η ζημία επιβαρύνει τον 

πελάτη. 

(στ) Ως μέγιστο χρονικό όριο μίας εκδήλωσης ορίζεται η 22:00. Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί 

παράταση του ανωτέρω ωραρίου, αυτό θα πρέπει να ζητείται γραπτώς, με προηγούμενη ενημέρωση. Το 

ελάχιστο κόστος για παράταση του ωραρίου ανέρχεται στα 500,00 € ανά ώρα. Στη χρέωση ΔΕΝ 

συμπεριλαμβάνεται η επιπλέον κατανάλωση των ποτών. 

(ζ) Η στέγαση των χώρων (τέντες) σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών  ή λόγω μεσημεριανών 

εκδηλώσεων,  γίνεται από εξειδικευμένο συνεργάτη μας,   με ευθύνη και διαπραγμάτευση  του πελάτη. 

(η) Για διακοσμητικά , λαμπάδες, γυάλες κλπ. που παραμένουν στον χώρο μετά το πέρας της δεξίωσης,   

δεν φέρουμε καμία ευθύνη.  

 

5. Οποιαδήποτε τροποποίηση επί του παρόντος συμφωνητικού δεν είναι αποδεκτή εάν προηγουμένως δεν 

έχει συμφωνηθεί εγγράφως από τα συμβαλλόμενα μέρη.  

ΓΙΑ ΤΗΝ TROSER Α.Ε                         Ο ΠΕΛΑΤΗΣ 
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Ανδρέας Τουτζιαρίδης                
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