Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019

Σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019, στο επι της οδού Μπουμπουλίνας 30, γραφείο
του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», έγινε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».
Παρόντες ήσαν οι κ.κ.:
Σταύρος Μπένος, πρόεδρος,
Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος,
Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας,
Γιώργος Κουρουπός, ταμίας,
Παναγιώτης Νταής, μέλος,
Κωνσταντίνος Μπολέτης, μέλος,
Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν ακόμη οι κ.κ.: Γιώργος Λιμπέρης, Διευθύνων
Σύμβουλος της εταιρείας «Palladian Communications Specialists Α.Ε, Σύμβουλοι
Επικοινωνίας-Διαφήμισης-Επιχειρήσεων AE» και συνεργάτες, Φοίβη Κωνσταντινίδη
εκπρόσωπος της εταιρείας «Postscriptum ΕΠΕ» και Ακριβή Berdeve, Δημήτρης
Τζαβάρας, Visual / Graphic Designer της εταιρείας deworks.co, Μπέττυ
Χατζηνικολάου, νομικός, εμπειρογνώμων σε θέματα Τουρισμού και μέλος του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Χρήστος Χιώτης εκπρόσωπος της εταιρείας της
«elegrad.com».

1. Ενημέρωση για την ολοκλήρωση του «Διεθνούς Δημιουργικού Διαγωνισμού
για τη νέα εικαστική τουριστική ταυτότητα του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης», από
την Πρόεδρο της κριτικής επιτροπής, κ. Μπέττυ Χατζηνικολάου. Υποδοχή
των βραβευθέντων.
Ο Πρόεδρος του Διαζώματος υποδέχτηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» τους εκπροσώπους των εταιρειών «Palladian
Comunication», «Postscriptum ΕΠΕ»και το σχεδιαστή οπτικής επικοινωνίας κ.
Δημήτρη Τζαβάρα, που έλαβαν από την αρμόδια επιτροπή το πρώτο, δεύτερο
βραβείο και έναν έπαινο αντίστοιχα και τους ευχαρίστησε για τις υψηλής
αισθητικής προτάσεις συμμετοχής τους.
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρόσθεσε πως ο διαγωνισμός που διενήργησε το
Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την εικαστική ταυτότητα του Ηρακλείου, εντάσσεται
στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος για το μετασχηματισμό του Ηρακλείου
σε «ολιστική πόλη»: «Το ΔΙΑΖΩΜΑ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το Δήμο
Ηρακλείου για την υλοποίηση του προγράμματος και ως προς τούτο έχει συναφθεί
σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη και
αξιοποίηση της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης και η καλύτερη δυνατή τουριστική
προβολή της». Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε την κ. Μπέττυ
Χατζηνικολάου, Πρόεδρο της κριτικής επιτροπής και της έδωσε το λόγο.
Η κ. Χατζηνικολάου, ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πως η νέα
εικαστική τουριστική ταυτότητα του Ηρακλείου παρουσιάστηκε σε ειδική
εκδήλωση στις 6 Φεβρουαρίου 2019 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ηρακλείου
Κρήτης, παρουσία του Δημάρχου Βασίλη Λαμπρινού.
Ακολούθησε αναλυτική παρουσίαση όλων των συμμετοχών και των νικητών από
την κ. Χατζηνικολάου. Στο διαγωνισμό όπου έλαβαν μέρος 14 εταιρείες και
κατέθεσαν περισσότερες από 30 προτάσεις, το πρώτο βραβείο έλαβε η εταιρεία
«Palladian Communication Specialist A.E.», το δεύτερο η εταιρεία «Postscriptum
ΕΠΕ» και το τρίτο η εταιρεία «Guru Advertisign Agency». Οι εταιρείες «Artivity
Zone» και «Δημήτρης Τζαβάρας», έλαβαν από ένα έπαινο αντίστοιχα (Συν.1).
Στη συνέχεια ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στους εκπροσώπους των εταιρειών.
Ο CEO της εταιρείας «Palladian Comunication», κ. Γιώργος Λιμπέρης
ευχαρίστησε το ΔΙΑΖΩΜΑ για τη βράβευση και ανέλυσε το σκεπτικό της
πρότασής της εταιρείας για τη δημιουργία της νέας εικαστικής τουριστικής
ταυτότητας του Ηρακλείου που στηρίζεται στο αρχίγραμμα «Η» και σε χρώματα
από τη ζωή της πόλης. Ακόμη, αναφέρθηκε σε διάφορες παραλλαγές και εφαρμογές
στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ο κ. Λιμπέρης ευχαρίστησε ιδιαιτέρως την
κ. Χατζηνικολάου για την πολύτιμη βοήθεια που προσέφερε.
Το λόγο στη συνέχεια έλαβε η κ. Φοίβη Κωνσταντινίδη, εκπροσωπώντας την
εταιρεία «Postscriptum ΕΠΕ», η οποία αφού ευχαρίστησε για την επιλογή της
πρότασης της εταιρείας της, συνεχάρη την ομάδα που έλαβε το πρώτο βραβείο,
τόσο για την πρότασή της όσο και για την πρωτότυπη εφαρμογή που παρουσίασε
με τη χρήση banner εντός της πόλης του Ηρακλείου.
Τέλος, το λόγο πήρε ο κ. Δημήτρης Τζαβάρας, που χαρακτήρισε δύσκολο και πολύ
ενδιαφέρον το project και πρόσθεσε πόσο σημαντικό είναι να ακολουθήσουν και
άλλες πρωτοβουλίες αντίστοιχες με αυτή του Διαζώματος.
Ο Πρόεδρος, τέλος, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες πως το ΔΙΑΖΩΜΑ έχει λάβει
για την διεκπεραίωση του διαγωνισμού πολιτιστική χορηγία από το Ίδρυμα Παύλου
και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου και η πληρωμή τους, λόγω του τυπικού μέρους
της διαδικασίας εκταμίευσης θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάιο.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους προς τον
Πρόεδρο του Διαζώματος και την Πρόεδρο της κριτικής επιτροπής για την
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ολοκλήρωση του διαγωνισμού και συνεχάρησαν τους βραβευθέντες για τη
συμμετοχή τους.

2. Έγκριση για τη σύναψη συμφωνητικού μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»
και της εταιρείας «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων
που υποστηρίζει το Σωματείο. Έγκριση των όρων του συμφωνητικού.
O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Σταύρος Μπένος, υπενθύμισε στα
μέλη ότι το τελευταίο διάστημα το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέπτυξε επάλληλες
διαβουλεύσεις με την εταιρεία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με σκοπό την εξασφάλιση από
την εταιρεία χορηγίας για την κάλυψη του κόστους μελετών και δράσεων των
Προγραμμάτων «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» και
«Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας».
Με το προτεινόμενο συμφωνητικό η «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» αναλαμβάνει να παράσχει
ως χορηγία το ποσό των 30.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) στο
Σωματείο με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση της ανάθεσης και εκπόνησης
των μελετών και δράσεων, που αφορούν την υποστήριξη των Προγραμμάτων
«Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» και «Διαδρομή Φύσης
και Πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας».
Συγκεκριμένα, για το Πρόγραμμα «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της
Ηπείρου» ο κ. Μπένος είπε τα εξής :
«Έχοντας διανύσει τον κύκλο οικοδόμησης του Προγράμματος της Πολιτιστικής
Διαδρομής Ηπείρου, το επόμενο βήμα είναι η διακυβέρνηση της Διαδρομής. Η
συγκεκριμένη χορηγία θα επιτρέψει στη Διαδρομή να κάνει τα πρώτα της βήματα. Tο
ποσό αφορά τις ακόλουθες μελέτες και δράσεις:
1. Εκπόνηση της μελέτης «Ο ρόλος και η λειτουργία της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ως Φορέα
Λειτουργίας της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου»,
ύψους (για το ΔΙΑΖΩΜΑ) 2.500 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
2. Πρόσληψη στελέχους για διάστημα 6 μηνών με αντικείμενο σύμβασης την
ενδυνάμωση της δομής του Διαζώματος για την υποστήριξη της Ήπειρος Α.Ε.,
ύψους 3.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
3. Δράσεις υποστήριξης της Ήπειρος Α.Ε. για την άρτια λειτουργία και βιωσιμότητα
της Πολιτιστικής διαδρομής, ύψους 9.500 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.)».
Για το Πρόγραμμα «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας» o κ.
Μπένος πρόσθεσε πως η Νέα Οδός έχει σημαντικότατη συμβολή στην
πραγματοποίηση της διαδρομής έχοντας χρηματοδοτήσει την εκπόνηση ψηφιακού
πανοράματος των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών μνημείων που βρίσκονται
κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου, αλλά και την ανάθεση της μελέτης Marketing
Plan της Πολιτιστικής Διαδρομής.
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Εν συνεχεία πρόσθεσε πως καθώς η Διαδρομή της Στερεάς Ελλάδας αναπτύσσεται
ταχέως, είναι αναγκαία η υποστήριξη του Φορέα Λειτουργίας της Διαδρομής, της
Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε.. Μέσω της χορηγίας της «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» το
Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα ενισχύσει τη δομή του Φορέα Λειτουργίας (DMMO)
συγκεκριμένα για τις ακόλουθες δράσεις και μελέτες:
1. Εκπαίδευση στελεχών του DMΜO και την παραγωγή κειμένων και
ενημερωτικού υλικού βάση της Μελέτης Μάρκετινγκ, για την προώθηση της
Διαδρομής και των μνημείων της, ύψους 5.000 ευρώ (μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
2. Μελέτη για τη δημιουργία της σήμανσης που θα ανατεθεί στον
συγκοινωνιολόγο, κ. Κωνσταντίνο Ζέκκο, ύψους
5.000 ευρώ (μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
3. Προμελέτη Διαχείρισης Αρχαιολογικού Χώρου Θερμοπυλών με έμφαση στην
αποκατάσταση του «Τείχους των Φωκέων», που θα ανατεθεί από το Σωματείο
«ΔΙΑΖΩΜΑ» στην κ. Μαρία Μαγνήσαλη, Αρχιτέκτονα – Μηχανικό ΕΜΠ,
MSC, ύψους 10.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Η εταιρεία
«ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» θα καλύψει το 50% ήτοι 5.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο 50%
θα καλυφθεί από την εταιρεία «ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»,
διευκρίνησε ο κ. Μπένος.
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του συμβουλίου το σχέδιο
του συμφωνητικού μεταξύ του Διαζώματος και της εταιρείας «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
(Συν. 2).
Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, ενέκριναν ομόφωνα τους όρους του
παραπάνω συμφωνητικού μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και της εταιρείας
«ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». Τέλος, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις
απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή του παραπάνω συμφωνητικού.
3. Έγκριση για τη σύναψη συμφωνητικού μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»
και της εταιρείας «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για τη χρηματοδότηση
προγραμμάτων που υποστηρίζει το Σωματείο. Έγκριση των όρων του
συμφωνητικού.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαζώματος ενημέρωσε τα μέλη ότι
σε συνέχεια της διαβούλευσής με την εταιρεία «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
η Εταιρεία αναλαμβάνει να παράσχει ως χορηγία το ποσό των 15.000 ευρώ (μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) στο Σωματείο με αποκλειστικό σκοπό τη
χρηματοδότηση της ανάθεσης και εκπόνησης μελετών και δράσεων για την
υποστήριξη της «Διαδρομής Φύσης και Πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας» και
συγκεκριμένα:
1. Tην ανάθεση της προμελέτης διαχείρισης Αρχαιολογικού Χώρου Θερμοπυλών
με έμφαση στην αποκατάσταση του «Τείχους των Φωκέων» που θα ανατεθεί
από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην κ. Μαρία Μαγνήσαλη, Αρχιτέκτων –
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Μηχανικό ΕΜΠ, MSC. Το κόστος της μελέτης συμπλήρωσε ο κ. Μπένος,
ανέρχεται στα 10.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) εκ των οποίων
η εταιρεία «ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» θα καλύψει το 50% ήτοι
5.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο 50% θα καλυφθεί από την εταιρεία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ
Α.Ε.».
2. Τη δημιουργία ενός ψηφιακού πανοράματος των μνημείων φύσης και
πολιτισμού που βρίσκονται κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου «ΟΔΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και συγκεκριμένα της Ε65, ύψους 10.000
ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του συμβουλίου το σχέδιο
του συμφωνητικού μεταξύ του Διαζώματος και της εταιρείας «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ
Α.Ε.» (Συν. 3).
Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, ενέκριναν ομόφωνα τους όρους του
παραπάνω συμφωνητικού μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και της εταιρείας
«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.». Τέλος, εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να προβεί σε
όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή του παραπάνω συμφωνητικού.
4. Έγκριση για την ανάθεση από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στον κ. Χρήστο
Χιώτη του έργου «Ψηφιακή στρατηγική για τον πολιτισμό, ως οδηγός για τη χρήση
των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο του πολιτισμού ». Έγκριση
των όρων της σχετικής σύμβασης.
Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα
μέλη για μια ευχάριστη εξέλιξη στο πλαίσιο της θεσμικής συνεργασίας που έχει
αναπτύξει το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης.
Ο Πρόεδρος υπενθύμισε στα μέλη ότι στις 15 Ιανουαρίου 2018 υπεγράφη στην
Κομοτηνή, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης (Π.Α.Μ.Θ.) και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», με στόχο να
επιδιώξουν από κοινού την με τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογή του Προγράμματος
«Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού – Via Egnatia», που έχει σχεδιάσει και
εγκρίνει η Π.Α.Μ.Θ.. Ο κ. Μπένος πρόσθεσε πως στο πλαίσιο της κοινής αυτής
επιδίωξης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με την Π.Α.Μ.Θ., το «ΔΙΑΖΩΜΑ»
αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που απέκτησε από αντίστοιχα προγράμματα
Πολιτιστικών Διαδρομών σε άλλες Περιφέρειες της χώρας, ανέλαβε να
υποστηρίξει ενεργά τις υπηρεσίες της Π.Α.Μ.Θ. στο σπουδαίο αυτό έργο,
συμβάλλοντας, με τη στήριξη και χρηματοδότηση των μελών, δωρητών και
χορηγών του Σωματείου στην εκπόνηση των ακόλουθων μελετών και δράσεων
οργανωτικού χαρακτήρα:
•

Προδιαγραφές για τη μελέτη Marketing Plan για τη δημιουργία επώνυμου
προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού.
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•
•
•

Μελέτη «Οργάνωση της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας στην
Πολιτιστική Διαδρομή».
Μελέτη «Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό, ως οδηγός για τη χρήση
των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο του πολιτισμού».
Υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας στην εξειδίκευση και
προετοιμασία των ήπιων δράσεων που ήδη προβλέπονται ή θα κριθεί ότι
απαιτούνται συμπληρωματικά, στα πλαίσια του εν λόγω έργου.

Στο παραπάνω πλαίσιο, τον περασμένο Δεκέμβριο το Σωματείο ανέθεσε την
εκπόνηση μελέτης για την «Οργάνωση της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας
στην Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού». Σε συνέχεια των ανωτέρω, και
προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια ανάδειξης της Περιφέρειας σε ποιοτικό τουριστικό προορισμό, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, απαιτείται η ανάθεση του έργου
δημιουργίας ιστότοπου για την προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής, για την
οποία έχει λάβει την συγκατάθεση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., κ. Χρ. Μέτιου.
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την ανάθεση του έργου «Ψηφιακή
στρατηγική για τον πολιτισμό, ως οδηγός για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας
και επικοινωνίας στο χώρο του πολιτισμού» με υπότιτλο: «Δημιουργία ηλεκτρονικής
ιστοσελίδας (website) για την πολιτιστική διαδρομή της Εγνατίας Οδού, για τη
σχεδίαση τριών θεμάτων ιστοσελίδων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για την
εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών συγχρηματοδοτούμενου έργου συνολικής και
μόνιμης ψηφιακής ανάδειξης της Πολιτιστικής Διαδρομής», ανάμεσα στο Σωματείο
«ΔΙΑΖΩΜΑ» και την ατομική επιχείρηση «Χρήστος Χιώτης».
Το αντικείμενο της σύμβασης, πρόσθεσε ο Πρόεδρος του Διαζώματος, θα αφορά
συγκεκριμένα στην ανάθεση του έργου:
Α. για την δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για την Πολιτιστική
Διαδρομή της Εγνατίας Οδού,
Β. για τη δημιουργία τριών θεμάτων ιστοσελίδων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
καθώς και
Γ. για την εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών συγχρηματοδοτούμενου έργου
συνολικής και μόνιμης ψηφιακής ανάδειξης της Πολιτιστικής Διαδρομής.
Στο σημείο αυτό ο κος Μπένος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου το σχέδιο
σύμβασης του έργου «Ψηφιακή στρατηγική για τον πολιτισμό, ως οδηγός για τη
χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο του πολιτισμού» με
υπότιτλο: «Δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για την πολιτιστική
διαδρομή της Εγνατίας Οδού, για τη σχεδίαση τριών θεμάτων ιστοσελίδων για
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για την εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών
συγχρηματοδοτούμενου έργου συνολικής και μόνιμης ψηφιακής ανάδειξης της
Πολιτιστικής Διαδρομής», που προτείνεται να υπογραφεί ανάμεσα στο Σωματείο
«ΔΙΑΖΩΜΑ» και την ατομική επιχείρηση «Χρήστος Χιώτης», στο οποίο
καταγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο του έργου (Συν. 4 α, β). Πρόσθεσε επίσης
πως η συνεργασία με τον κ. Χιώτη ξεκίνησε με το σχεδιασμό και υλοποίηση της
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ιστοσελίδας της Πολιτιστικής Διαδρομής Στερεάς Ελλάδας, η οποία και είναι
υποδειγματική.
Ο κ. Νταής πήρε το λόγο στο σημείο αυτό και σχολίασε πως πρόκειται για μια
σύμβαση «πακέτο», αποτέλεσμα της εμπειρίας που έχει αποκτήσει το Διάζωμα με
την οικοδόμηση της Πολιτιστικής Διαδρομής της Ηπείρου. Η τεχνογνωσία που
αποκτήθηκε, πρόσθεσε ο κ. Νταής, συνέβαλε ώστε να υπάρξει η μέριμνα στην
προκειμένη σύμβαση να περιληφθεί και η εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών
συγχρηματοδοτούμενου έργου συνολικής και μόνιμης ψηφιακής ανάδειξης της
Πολιτιστικής Διαδρομής, η οποία θα αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τα
επόμενα βήματα της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας. Επιπλέον, θα αποτελεί
και τη βάση για το συνολικό ψηφιακό έργο που θα κληθεί μελλοντικά να
διαχειρισστεί ο Φορέας Λειτουργίας της Διαδρομής (DMMO).
Ο κ. Τσιαβός, σημείωσε πως θα ήταν χρήσιμο να γίνεται συστηματική
παρακολούθηση της εξέλιξης του παραπάνω θέματος από το Σωματείο.
O κ. Μπένος συμφώνησε με την παραπάνω πρόταση και στη συνέχεια πρόσθεσε
πως η χρηματοδότηση της σύμβασης θα καλυφθεί με χορηγία της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδας.
Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την
εισήγηση του Προέδρου για την ανάθεση του έργου «Ψηφιακή στρατηγική για τον
πολιτισμό, ως οδηγός για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας
στο χώρο του πολιτισμού» με υπότιτλο: «Δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας
(website) για την πολιτιστική διαδρομή της Εγνατίας Οδού, για τη σχεδίαση τριών
θεμάτων ιστοσελίδων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για την εκπόνηση
τεχνικών προδιαγραφών συγχρηματοδοτούμενου έργου συνολικής και μόνιμης
ψηφιακής ανάδειξης της Πολιτιστικής Διαδρομής» μεταξύ του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ» και την ατομική επιχείρηση «Χρήστος Χιώτης» και ενέκριναν
ομόφωνα τους όρους της σύμβασης. Τέλος, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να
προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή της παραπάνω
σύμβασης.
5. Έγκριση για την ανάθεση του έργου «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού
Στερεάς Ελλάδας – Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις», από το Σωματείο
«ΔΙΑΖΩΜΑ» στον συγκοινωνιολόγο κ. Κωνσταντίνο Ζέκκο και την Εταιρεία
DROMOS CONSULTING Ε.Π.Ε. Έγκριση των όρων της σχετικής σύμβασης
Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ενημέρωσε τα μέλη πως στο πλαίσιο
της θεσμικής συνεργασίας του Σωματείου με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, η
οποία επικυρώθηκε με την υπογραφή σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας, το
Σωματείο θα αναλάβει την ανάθεση του έργου «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού
Στερεάς Ελλάδας – Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις».
Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται:
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1. Μελέτη ειδικής σήμανσης της Πoλιτιστικής Διαδρομής.
2. Μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων Ερέτριας (Κόμβος Χαλκίδα-Ερέτρια)
και
3. Μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων Περιοχής Θερμοπυλών.
Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση της Μελέτης προτείνεται να οριστεί στο
ποσό των 30.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και ο χρόνος
εκπόνησης του έργου στους έντεκα (11) μήνες. Η υλοποίηση του έργου θα γίνει
σταδιακά, σύμφωνα με προσδιορισμένο χρονοδιάγραμμα, πρόσθεσε ο κ. Μπένος.
Ο κ. Τσιαβός επεσήμανε πόσο σύνθετο είναι το αντικείμενο αυτής της σύμβασης
και πως επι της ουσίας πρόκειται για μια χορηγία προς το Σωματείο και την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, από πλευράς του μελετητή.
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του συμβουλίου το σχέδιο
της σύμβασης για την ανάθεση του έργου «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού
Στερεάς Ελλάδας – Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις», μεταξύ του Διαζώματος και της
εταιρείας «DROMOS CONSULTING Ε.Π.Ε.». (Συν. 5).
Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, ενέκριναν ομόφωνα την ανάθεση
του έργου «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας – Κυκλοφοριακές
παρεμβάσεις», από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην εταιρεία «DROMOS
CONSULTING Ε.Π.Ε.» και ενέκριναν ομόφωνα τους όρους της παραπάνω
σύμβασης. Τέλος, εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες
διαδικασίες για την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης.
6. Εισήγηση του Προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου
για την ανάθεση από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην αρχιετέκτονα –
μηχανικό Ε.Μ.Π. κ. Μαρία Μαγνήσαλη, της εκπόνησης προμελέτης
«Διαχείριση Αρχαιολογικού Χώρου Θερμοπυλών με έμφαση στην
αποκατάσταση του Τείχους των Φωκέων». Έγκριση των όρων της σχετικής
σύμβασης.
Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ενημέρωσε τα μέλη πως στο
παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται και μια πολύ σημαντική ανάθεση προμελέτης για τη
«Διαχείριση Αρχαιολογικού Χώρου Θερμοπυλών με έμφαση στην αποκατάσταση
του Τείχους των Φωκέων».
Ο κ. Μπένος, στο σημείο αυτό, έκανε επαινετική αναφορά στην πολύ καλή
συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κώστα Μπακογιάννη και
την ομάδα εργασίας που έχει αναλάβει το πρόγραμμα, με επικεφαλής τον
Εκτελεστικό Γραμματέα του Περιφερειάρχη, κ. Κ. Ρουσόπουλο, με την οποία
πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση παραγωγικές για το πρόγραμμα συναντήσεις.
Αμέσως μετά έδωσε το λόγο στην κ. Μαρία Μαγνήσαλη, η οποία είπε περίπου τα
εξής:
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«Καθώς για την κατάσταση του τείχους η εικόνα είναι θολή, και είναι στοιχειώδης
η καταγραφή του, είναι απαραίτητο να προηγηθεί καθαρισμός προκειμένου να
προσδιοριστούν τα ακριβή του όρια. Η προμελέτη θα λειτουργήσει ως η οργάνωση
της κανονικής μελέτης, ώστε να κάνουμε κατανοητή τη σχέση του τείχους με τις
πλαγιές και τη σύνδεσή του με την Εθνική Οδό».
Ο κ. Μπολέτης στο σημείο αυτό τόνισε πόσο σημαντικό είναι να διαμορφωθεί ένα
καλό κλίμα συνεργασίας με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων και να
προσδιοριστεί το οργανόγραμμα για τον αρχαιολογικό καθαρισμό.
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του συμβουλίου το σχέδιο
σύμβασης για την ανάθεση από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην αρχιτέκτονα –
μηχανικό Ε.Μ.Π. κ. Μαρία Μαγνήσαλη του έργου εκπόνησης της προμελέτης
«Διαχείριση Αρχαιολογικού Χώρου Θερμοπυλών με έμφαση στην αποκατάσταση του
Τείχους των Φωκέων» (Συν. 6).
Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, ενέκριναν ομόφωνα την ανάθεση
από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην αρχιτέκτονα – μηχανικό Ε.Μ.Π. κ. Μαρία
Μαγνήσαλη του έργου εκπόνησης της προμελέτης «Διαχείριση Αρχαιολογικού
Χώρου Θερμοπυλών με έμφαση στην αποκατάσταση του Τείχους των Φωκέων»
και ενέκριναν ομόφωνα τους όρους της παραπάνω σύμβασης. Τέλος,
εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για
την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης.
7. Έγκριση ανανέωσης της σύμβασης μερικής απασχόλησης μεταξύ του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και της αρχαιολόγου, κας Ευαγγελίας
Παπαδοπούλου από 1η Μαρτίου ως και την 30η Απριλίου 2019 με αντικείμενο
την παραγωγή περιεχομένου για τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας της
Πολιτιστικής Διαδρομής Στερεάς Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την ανανέωση δίμηνης
σύμβασης μερικής απασχόλησης (ήτοι από 01 Μαρτίου 2019 – 30 Απριλίου 2019),
μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και της αρχαιολόγου, κας Ευαγγελίας
Παπαδοπούλου με αντικείμενο την παραγωγή περιεχομένου για τον εμπλουτισμό
της ιστοσελίδας της Πολιτιστικής Διαδρομής Στερεάς Ελλάδας. Ο κ. Μπένος
πρότεινε το ύψος των μικτών αποδοχών συνολικά να είναι 3,000 ευρώ.
Στο σημείο αυτό ο κ. Κουρουπός παρατήρησε πως προκειμένου ο ιστότοπος να
εξυπηρετεί επικοινωνιακά τους γενικότερους στόχους του προγράμματος
«Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας», θα πρέπει να υπάρξει
ιδιαίτερη μέριμνα για την επίτευξη μιας αρμονικής κατανομής της πληροφορίας
που αφορά το αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό απόθεμα της Περιφέρειας.
Ο Πρόεδρος διαβεβαίωσε τον κ. Κουρουπό πως το τελικό έργο θα έχει αυτά τα
χαρακτηριστικά.
Τα μέλη του Συμβουλίου, στη συνέχεια, μετά από συζήτηση, συμφώνησαν
ομόφωνα με την εισήγηση του Προέδρου για την υπογραφή δίμηνης σύμβασης
μερικής απασχόλησης μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και της αρχαιολόγου,
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κας Ευαγγελίας Παπαδοπούλου, με αντικείμενο την παραγωγή περιεχομένου για
τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας της Πολιτιστικής Διαδρομής Στερεάς Ελλάδας
με το ύψος των συνολικά μικτών αποδοχών να είναι 3,000 ευρώ.
Τέλος, εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο να προβεί σε όλες τις
απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης.

8. Ενημέρωση για τη συμμετοχή του Διαζώματος στο συνέδριο της ΚΕΔΕ με
θέμα «Πολιτισμός – Αθλητισμός: Αναπτυξιακά Πρότυπα Πόλεων & Ποιότητα
Ζωής» που θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Αλμωπίας στις 15 – 16 Φεβρουαρίου
2019.
O Πρόεδρος του Σωματείου, κ. Σταύρος Μπένος, ενημέρωσε τα μέλη ότι
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
(ΚΕΔΕ) με θέμα «Πολιτισμός – Αθλητισμός: Αναπτυξιακά πρότυπα πόλεων και
ποιότητα ζωής», στο Δήμο Αλπωπίας, Πέλλας στις 15 – 16 Φεβρουαρίου 2019.
Στην ενότητα του συνεδρίου «Διαχείριση Μνημείων Φύσης και Πολιτισμού»,
συμμετείχαν από πλευράς Διαζώματος, ο Πρόεδρος του, κ. Σταύρος Μπένος και
ο Αντιπρόεδρος του Διαζώματος, κ. Πέτρος Θέμελης (Συν. 7).
Στόχος του συνεδρίου, είπε ο κ. Μπένος υπήρξε η ανάδειξη των πολιτικών και
των προτεραιοτήτων της Αυτοδιοίκησης, η τοπική και περιφερειακή πολιτιστική
ανάπτυξη, η διαχείριση των μνημείων φύσης και πολιτισμού, οι νέες τεχνολογίες
και πολιτισμός και η σύγχρονη δημιουργία.
Ο Πρόεδρος Διαζώματος στην ομιλία του ανέπτυξε τα ολοκληρωμένα
προγράμματα πολιτιστικού τουρισμού που με πρωτοβουλία του Διαζώματος είναι
σε εξέλιξη σε αρκετές Περιφέρειες της χώρας, καθώς και στα στάδια οικοδόμησής
τους.
Ο Αντιπρόεδρος του Διαζώματος, κ. Πέτρος Θέμελης, και διευθυντής των
ανασκαφών στην Μεσσήνη, ανέπτυξε το θέμα της «κοινωνικοποίησης» των
μνημείων, όπως αυτό εφαρμόζεται στην περίπτωση της πολιτιστικής διαχείρισης
του αρχαιολογικού πάρκου της Αρχαίας Μεσσήνης.
Ο κ. Μπένος, ενημέρωσε τα μέλη πως το επόμενο διάστημα θα δημοσιευθούν τα
πρακτικά της συνάντησης αυτής.
Tα μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για τη συμμετοχή και
συμβολή του Διαζώματος στις εργασίες του συνεδρίου της ΚΕΔΕ.
9. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Διαζώματος, κ. Σταύρο Μπένο για την
Απόφαση ορισμού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ως Φορέα Εκτέλεσης του
θεσμού της Κοινωνικής Εργασίας. Ορισμός επιμελητή προγράμματος για το
Σωματείο.
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Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πως το Σωματείο εντάχθηκε ως ο υπ’ αριθ. 46ος
φορέας εφαρμογής του θεσμού της κοινωφελούς εργασίας ενηλίκων στον νέο
πίνακα που καταρτήθηκε με την Υπουργική Απόφαση με αρ. 21325/27.11.2018
(ΦΕΚ Β 5315/2018) κοινή υπουργική απόφαση (Συν. 8) και κατά συνέπεια έχει
δυνατότητα να παρέχει κοινωφελή εργασία, κατόπιν σχετικού αιτήματος που θα
υποβληθή προς αυτό.
Στη συνέχεια ο κ. Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη των ορισμό της κ. Μαρίας
Κουρασάνη, αρχαιολόγου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ως επιμελήτριας του
προγράμματος για το Σωματείο, με αναπληρωτή τον κ. Ευδόκιμο Φρέγκογλου,
Υπεύθυνο Πολυμεσικών Εφαρμογών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την
Απόφαση ορισμού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ως Φορέα Εκτέλεσης του θεσμού
της Κοινωνικής Εργασίας και έκαναν ομόφωνα δεκτή την εισήγηση του προέδρου
για τον ορισμό της κ. Μαρίας Κουρασάνη, αρχαιολόγου του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ», ως επιμελήτριας του προγράμματος για το Σωματείο, με
αναπληρωτή τον κ. Ευδόκιμο Φρέγκογλου, Υπεύθυνο Πολυμεσικών Εφαρμογών
του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».
Τέλος, εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να προβεί στις κατά νόμον ενέργειες.
10. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Διαζώματος, κ. Σταύρο Μπένο για την
πρόταση δημιουργίας ειδικής δομής υποστήριξης της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε., ως
Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία
Θέατρα της Ηπείρου».
O Πρόεδρος του Διαζώματος ενημέρωσε τα μέλη για την πρόοδο του
προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου»,
λέγοντας περίπου τα εξής:
«Πλέον, βασικό μας μέλημα, για τη σωστή λειτουργία της διαδρομής είναι η
διαχείριση, οργάνωση και διακυβέρνηση της Πολιτιστικής Διαδρομής, μέσα από τον
Φορέα Λειτουργίας (Destination Management Organization - DMO), την
Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. Ως Φορέας της Διαδρομής, η ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. έχει
επιφορτιστεί: α) με τη μέριμνα για την συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία των κάθε
είδους υποδομών, β) με τη διατήρηση και επέκταση της συνεργασίας με την
επιχειρηματική κοινότητα της Περιφέρειας, καθώς και με την τοπική κοινωνία
(Τοπικό σύμφωνο ποιότητας) και γ) με τη διαρκή και ενεργή προβολή και προώθηση
του συνόλου της Διαδρομής.
»Το ΔΙΑΖΩΜΑ για την ενίσχυση του Φορέα Λειτουργίας της Διαδρομής, σε
συνεργασία με την Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου έχουν αναθέσει την εκπόνηση
της μελέτης “ Ο ρόλος και η λειτουργία της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ως Φορέα Λειτουργίας
της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου ”, αντικείμενο της
οποίας είναι η αποτύπωση του περιβάλλοντος και η εξέταση των συνθηκών που
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διαμορφώνονται, με σκοπό να προσδιοριστούν τα απαιτούμενα βήματα, ώστε η
ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. να αποκτήσει όλα τα απαραίτητα εφόδια ως Φορέας Λειτουργίας.
»Επίσης, στο παραπάνω πλαίσιο και για την ενδυνάμωση της δομής του Διαζώματος
για την υποστήριξη της Ήπειρος Α.Ε., το Σωματείο πρόεκιται να συνεργαστεί με έναν
σπουδαίο επιστήμονα, ο οποίος αυτή τη στιγμή εργάζεται στο Γραφείο της Υπουργού
Τουρισμού, τον κ. Νίκο Στακιά και θα ήθελε με μεγάλο ζήλο να “ υπηρετήσει” το
οραματικό αυτό πρόγραμμα. Ο κ. Στακιάς μπορεί να αναλάβει συγκεκριμένα το
συντονισμό και την οργάνωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων της διαδρομής, του
Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα, ώστε να υπάρχει καθημερινή πληροφόρηση, τόσο
για τη σωστή λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων, όσο και του συμφώνου
ποιότητας και τη διαρκή ενημέρωση της ιστοσελίδας της διαδρομής».
Για την συνεχή προώθηση και ολοκλήρωση των λοιπών βημάτων της Διαδρομής
και προκειμένου να υποστηριχθεί η Περιφέρεια στο έργο της, πρόσθεσε ο κ.
Μπένος, είναι εξαιρετικά σημαντικό να σχηματιστεί μια δομή με συγκεκριμένο
αντικείμενο και στόχευση που θα αναλάβει δράση σε τρεις (3) πυλώνες
συνεργασίας:
1. Την ποιοτική λειτουργία της Διαδρομής (πρόληψη και
αντιμετώπιση των λειτουργικών προβλημάτων),
2. την περαιτέρω ενίσχυση και η λειτουργία του cluster των
συνδεδεμένων με τη Διαδρομή επιχειρήσεων,
3. το marketing της Διαδρομής, όπως έχει σχεδιαστεί με βάση το
υφιστάμενο marketing plan και όπως θα επικαιροποιηθεί μετά την
παρέλευση των τριών πρώτων ετών εφαρμογής του.
«Το σχήμα που προτείνεται», συνέχισε ο Πρόεδρος, «περιλαμβάνει την Περιφέρεια
Ηπείρου, την Ήπειρος Α.Ε., το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και τον Σ.Ε.Τ.Ε., ως κοινωνικό εταίρο
στο χώρο του Τουρισμού, μέσω των δύο θυγατρικών του, την Marketing Greece και
του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) .
Πιο συγκεκριμένα η δομή θα αναλάβει την υποστήριξη της Ήπειρος Α.Ε για την
άρτια λειτουργία και βιωσιμότητα της Πολιτιστικής διαδρομής και θα περιλαμβάνει:
1. Υποστήριξη στον DMO να οργανώσει τον βέλτιστο τρόπο παρακολούθησης
του κάθε κρίκου της αλυσίδας ποιότητας. Προς τούτο μπορούν να
αξιοποιηθούν διάφορα εργαλεία και γραπτές κατευθύνσεις.
2. Συνεχής παραγωγή κειμένων και ενημερωτικού υλικού για τους σκοπούς
της προώθησης της Διαδρομής και των μνημείων της.
3. Συνεχής εκπαίδευση, των στελεχών του Φορέα Λειτουργίας πάνω σε νέες
τεχνολογίες για την υποστήριξη του Marketing της διαδρομής.
4. Υποστήριξη στον DMO ώστε να εφαρμόζει τα ισχύοντα για το cluster
επιχειρήσεων, όπως η δημιουργία ιστοσελίδας, για όσα μέλη δεν διαθέτουν.
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5. Ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας όσον αφορά την
επιχειρηματικότητα».

Ο κ. Μπένος είπε τα εξής: «Έχω κάνει στρατηγικές κινήσεις με το ΣΕΤΕ, που
είναι πιο κοντά θεσμικά καθώς και μια ελπιδοφόρα συνάντηση με το Ίδρυμα Ι.
Λάτση. Προγραμματίζουμε επίσης επίσκεψη εργασίας με τον Αντιπρόεδρο του
Διαζώματος, κ. Πέτρο Θέμελη στην Ήπειρο και έχοντας σαν χάρτα, ένα κείμενο
που ετοίμασαν η Μπέττυ Χατζηνικολάου και ο Γιάννης Ζηρίνης, το οποίο
προσδιορίζει το ρόλο που θα μπορούσε να αναπτύξει ο ΣΕΤΕ με τις δύο
θυγατρικές του εταιρείες (Marketing Greece και INΣΕΤΕ), θα επιχειρήσουμε τη
διερεύνηση θεραπείας σε κάποια από τα ζητήματα που έχουν προκύψει. Επ’
ευκαιρίας του ταξιδιού αυτού θα επισκεφτούμε ακόμη τα αρχαία θέατρα της
Σικυώνας και της Λευκάδας».
Τα μέλη του Συμβουλίου μετά από συζήτηση εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους
για την παραπάνω εξέλιξη.

11. Εισήγηση από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεωργία
Μανωλοπούλου πρότασης δημιουργίας θεματικού, εκπαιδευτικού σακιδίου
για τα Αρχαία Θέατρα της Πολιτιστικής Διαδρομής της Ηπείρου (Diazoma
Ancient Theater’s Backpack).
Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», εισηγήθηκε την αναβολή και εξέταση
του θέματος στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω
απουσίας της εισηγήτριάς του (Συν. 9).
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του
Προέδρου.
12. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού ως 31 Ιανουαρίου 2019.
Ο ταμίας του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Γιώργος Κουρουπός εισηγήθηκε στα
μέλη την έγκριση του Οικονομικού και Διαχειριστικού Απολογισμού του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» από την έναρξη του Διαζώματος, την 1 -9- 2008, έως και
την 31η Ιανουαρίου 2019.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τον Οικονομικό και
Διαχειριστικό απολογισμό έως και την 31η Ιανουαρίου 2019 (Συν. 10 α, β).

13. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας ΑΙΓΕΥΣ Α.Ε., ύψους 6.000 ευρώ, ως
τρίτης δόσης για τη Μελέτη «Βελτίωση των συνθηκών προσβασιμότητας στους
βασικούς αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της νήσου Θήρας».
Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η εταιρεία ΑΙΓΕΥΣ Α.Ε., εταιρικό
μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», προσέφερε στο ΔΙΑΖΩΜΑ χορηγία ύψους
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6.000 ευρώ, ως τρίτη δόση για τη χρηματοδότηση της Μελέτης «Βελτίωση των
συνθηκών προσβασιμότητας στους βασικούς αρχαιολογικούς χώρους και τα
μουσεία της νήσου Θήρας».
Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 6.000
ευρώ, της εταιρείας ΑΙΓΕΥΣ Α.Ε., ως τρίτη δόση για τη χρηματοδότηση της
Μελέτης «Βελτίωση των συνθηκών προσβασιμότητας στους βασικούς
αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της νήσου Θήρας».
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την εταιρεία ΑΙΓΕΥΣ Α.Ε. για τη
συμβολή της στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον
Πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της
χορηγίας.
14. Αποδοχή της εταιρείας “ Sales Promotion Center ” ως νέου Εταιρικού Μέλους
του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και αποδοχή της χορηγίας της εταιρείας “ Sales
Promotion Center ”, ύψους 5.000 ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού
Μέλους για το έτος 2019.
Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η εταιρεία “Sales Promotion Center”,
επιθυμεί να γίνει νέο εταιρικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».
Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, της εταιρείας
“Sales Promotion Center” Α.Ε., ύψους 5.000 ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής
Εταιρικού Μέλους για το έτος 2019.
Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση ενέκριναν ομόφωνα την εισήγηση
του Προέδρου για την αποδοχή της εταιρείας “Sales Promotion Center”ως νέο
Εταιρικό Μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».
Στην συνέχεια, τα μέλη του Συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την εταιρεία “ Sales
Promotion Center ” Α.Ε. για τη συμβολή της στην ενίσχυση των σκοπών του
σωματείου και εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για την αποδοχή της χορηγίας.
15. Αποδοχή της χορηγίας του Ιδρύματος Σταύρος Ι. Λάτσης, ύψους 10.000 ευρώ
ως ετήσιας συνδρομής εταιρικού μέλους για το 2019.
Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το Ίδρυμα Σταύρος Ι. Λάτσης,
Εταιρικό Μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ανανέωσε την ετήσια συνδρομή του
προς το Σωματείο, ύψους 10.000 ευρώ, για το έτος 2019.
Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 10.000
ευρώ του Ιδρύματος Σταύρος Ι. Λάτσης, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους
για το έτος 2019.
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το Ίδρυμα Σταύρος Ι. Λάτσης 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
χορηγίας.
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16. Αποδοχή της χορηγίας της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., ύψους 5.000
ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής εταιρικού μέλους για το 2019.
Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Α.Ε., εταιρικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ανανέωσε την ετήσια συνδρομή
της προς το Σωματείο, ύψους 5.000 ευρώ, για το έτος 2019.
Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 5.000
ευρώ, της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού
Μέλους για το έτος 2019.
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Α.Ε. για τη συμβολή της στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και
εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
αποδοχή της χορηγίας.
17. Αποδοχή της χορηγίας της εταιρείας ΕΛΠΕΝ Α.Ε., ύψους 5.000 ευρώ, ως
ετήσιας συνδρομής εταιρικού μέλους για το 2019.
Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η εταιρεία ΕΛΠΕΝ Α.Ε., Εταιρικό
Μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ανανέωσε την ετήσια συνδρομή της προς το
Σωματείο, ύψους 5.000 ευρώ, για το έτος 2019.
Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 5.000
ευρώ, της εταιρείας ΕΛΠΕΝ Α.Ε., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το
έτος 2019.
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την εταιρεία ΕΛΠΕΝ Α.Ε., για τη
συμβολή της στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον
Πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της
χορηγίας.

18. Αποδοχή της χορηγίας της εταιρείας Frezyderm Α.Ε., ύψους 3.720 ευρώ, ως
ετήσιας συνδρομής μέλους για το 2019.
Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η εταιρεία Frezyderm Α.Ε., Εταιρικό
Μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ανανέωσε την ετήσια συνδρομή της προς το
Σωματείο, ύψους 3.720 ευρώ, για το έτος 2019.
Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 3.720
ευρώ, της εταιρείας Frezyderm Α.Ε., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για
το έτος 2019.
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την εταιρεία Frezyderm Α.Ε., για τη
συμβολή της στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον
Πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της
χορηγίας.
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19. Αποδοχή της χορηγίας της εταιρείας INTΕRAMERICAN A.E., ύψους 1.971,60
ευρώ, για την υποστήριξη του προγράμματος Αρχαιολογική ιστορία
Επιδαύρου, «Η φωνή των ονείρων».
Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η εταιρεία INTΕRAMERICAN Α.Ε.,
Εταιρικό Μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», προσέφερε στο ΔΙΑΖΩΜΑ
χορηγία ύψους 1.971,60 ευρώ, για την υποστήριξη του προγράμματος
Αρχαιολογική ιστορία Επιδαύρου, «Η φωνή των ονείρων».
Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 1.971,60
ευρώ, της εταιρείας INTΕRAMERICAN Α.Ε., για την υποστήριξη του προγράμματος
Αρχαιολογική ιστορία Επιδαύρου, «Η φωνή των ονείρων».
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την εταιρεία INTΕRAMERICAN Α.Ε.,
για τη συμβολή της στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν
τον Πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της
χορηγίας.
20. Αποδοχή της χορηγίας της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ύψους 3.000 ευρώ,
ως ετήσιας συνδρομής εταιρικού μέλους για το 2018.
Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.,
Εταιρικό Μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ανανέωσε την ετήσια συνδρομή της
προς το Σωματείο, ύψους 3.000 ευρώ, για το έτος 2019.
Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 3.000
ευρώ, της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους
για το έτος 2019.
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.για
τη συμβολή της στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν
τον Πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της
χορηγίας.
21. Έγκριση αποδοχής νέων μελών στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ».
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση
των αιτήσεων των παρακάτω φυσικών προσώπων για την εγγραφή τους στο
«ΔΙΑΖΩΜΑ» ως τακτικά και αρωγά μέλη:
-

Παπανικολάου Έλενα, Διευθύνουσα Σύμβουλος του ταξιδιωτικού
γραφείου Fly me to the moon travel, ως τακτικό μέλος
Λαϊνά Μαρία – Μελίνα, εκπαιδευτικός γερμανικής φιλολογίας, ως αρωγό
μέλος
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-

Παρασκευοπούλου Μαρία, υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης Ι.Ε.Κ., ως
αρωγό μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση έκανε ομόφωνα δεκτή την
εισήγηση του προέδρου.
22. Άλλα θέματα
1. Ενημέρωση από τον κ. Πρόδρομο Τσιαβό για την πρόσκληση και
συμμετοχή του στην επιστημονική συνάντηση παρουσίασης των
αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού έργου CrossCult.
Ο κ. Πρόδρομος Τσιαβός ενημέρωσε τα μέλη ότι συμμετείχε μετά από πρόσκλησή
του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου σε επιστημονική
συνάντηση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού έργου
CrossCult.
Επρόκειτο για μια επιστημονική ημερίδα που διοργάνωσε το Τμήμα Αρχειονομίας,
Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου την Παρασκευή 15
Φεβρουαρίου 2019, στον Πολυχώρο της Βιβλιοθήκης του Συλλόγου “οι Φίλοι της
Μουσικής” του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για την παρουσίαση των
αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού έργου Η2020 “CrossCult: Empowering reuse of
digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history”. Στη
διάρκεια αυτής πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του έργου από τη συντονίστριά του
Δρ Ιωάννα Λυκουρέντζου (Πανεπιστήμιο Ουτρέχτης).
Η ομιλία του κ. Τσιαβού είχε τίτλο: «To ψηφιακό διακύβευμα ως ανθρωποκεντρικό
αφήγημα».
Τα μέλη του Δοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την
συμμετοχή και παρουσίαση του κ. Τσιαβού στην επιστημονική συνάντηση.
Συμφώνησαν, τέλος, στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου να πραγματοποιηθεί από τον κ. Τσιαβό αναλυτική παρουσίαση του
θέματος που ανέπτυξε στην εκδήλωση.

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Σταύρος Μπένος

Βασίλης Λαμπρινουδάκης
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα, ….. Φεβρουαρίου 2019, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων μερών:

Αφενός,
Της Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης» και τον
διακριτικό τίτλο «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» η οποία έχει δεόντως συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα
με την ελληνική νομοθεσία, με έδρα στην Αθήνα, επί της οδού Θεμιστοκλέους 87, και με
ΑΦΜ 998807387/ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του
παρόντος από τους κκ. Εμμανουήλ Βράιλα, Διευθύνοντα Σύμβουλο, και Κωνσταντίνο
Κωνσταντινίδη, Οικονομικό Διευθυντή, υπό την ιδιότητά τους ως νομίμων εκπροσώπων της
Εταιρείας, εφεξής καλούμενη «Εταιρεία»,
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»,
συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:
Άρθρο 1
Περιγραφή αντικειμένου
Η Εταιρεία δια της υπογραφής της από 19-12-2006 Σύμβασης Παραχώρησης με το Ελληνικό
Δημόσιο, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 3555/2007, ακολούθως τροποποιήθηκε με την από 2811-2013 Συμφωνία Τροποποίησης Σύμβασης Παραχώρησης (Ν. 4219/2013) και σήμερα τελεί
σε ισχύ, ανέλαβε την υλοποίηση του Έργου «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση –
Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ιόνια Οδός από Αντίρριο
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μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετηρίου
Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηματάρι-Χαλκίδα».
Όσον αφορά ειδικά στον Αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός», πρόκειται για έναν από τους
μεγαλύτερους υπό κατασκευή οδικούς άξονες της χώρας που θα προσφέρει μια
αναβαθμισμένη, ασφαλή και ταχεία σύνδεση μεταξύ της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου και του
κόμβου της Εγνατίας Οδού στα Ιωάννινα, παρέχοντας ευχερέστερη πρόσβαση στον βασικό
κορμό της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Ο οδικός αυτός άξονας έχει τεράστια σημασία- κοινωνική
και αναπτυξιακή, αφού συνδέει όλη τη Δυτική Ελλάδα με την Πελοπόννησο αναβαθμίζοντας
σημαντικά αστικά και αγροτικά κέντρα όπως τα Ιωάννινα, την Άρτα και το Αγρίνιο. Πρόκειται
για ένα έργο που έρχεται να καλύψει μια απαίτηση πολλών ετών και να δώσει νέα ώθηση σε
όλους τους νομούς της ευρύτερης περιοχής.
Από την άλλη πλευρά, το «Σωματείο» έχει ως βασικό του στόχο τη συμβολή στην προστασία
και την ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης (θεάτρων, ωδείων, σταδίων,
αμφιθεάτρων). Επίσης, το «Σωματείο», αξιοποιώντας πλέον τα αποτελέσματα της απόλυτης
συνέργειας μεταξύ των πολιτών, των φορέων, των θεσμών του κράτους, των χορηγών και των
ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, συμμετέχει στο σχεδιασμό καινοτομικών
προγραμμάτων Πολιτιστικών Διαδρομών, Αρχαιολογικών – Περιβαλλοντικών Πάρκων, τα
οποία σταδιακά επεκτείνονται σε όλες σχεδόν τις Περιφέρειες της χώρας μας. Το
«ΔΙΑΖΩΜΑ», λοιπόν, υποκινεί καθημερινά τις δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας και δρα ως
καταλύτης στην ανάπτυξη συνεργειών, οι οποίες στοχεύουν στην ένταξη των μνημείων στο
κέντρο της ζωής και στη σύνδεσή τους με την επιχειρηματικότητα, την παραγωγή του
πρωτογενούς τομέα και τον ψηφιακό κόσμο.
Στην Ελλάδα έχει σχεδιασθεί και υλοποιείται με πρωταγωνιστικό ρόλο της Περιφέρειας
Ηπείρου και του Υπουργείου Πολιτισμού η πρώτη πολιτιστική διαδρομή των αρχαίων θέατρων
της Ηπείρου. Το καινοτομικό αυτό έργο υλοποιείται ήδη με χρηματοδότηση, ύψους 37 εκ.
ευρώ από το Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 (Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου). Η διαδρομή των θεάτρων της
Ηπείρου εκτείνεται σε τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες και περιλαμβάνει πέντε σπουδαίους
αρχαιολογικούς χώρους: τη Δωδώνη, τη Νικόπολη, την Κασσώπη, την Αμβρακία και τα
Γίτανα.
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Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» συμβάλλει στην υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος και με τη
συνδρομή των Εταιρικών Μελών για την ανάθεση και εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών
και δράσεων.
Η Ιόνια Οδός, μέσα από την Νέα Οδό αποτελεί έναν από τους βασικούς υποστηρικτές της
«Πολιτιστικής

Διαδρομής

Αρχαίων

θεάτρων

της

Ηπείρου»,

καθώς

συνολικά,

έχει

χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα με το ποσό των 99.200 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του
εναρκτήριου γεγονότος στα Ιωάννινα, προκειμένου να παρουσιαστεί η διαδρομή επίσημα στην
τουριστική αγορά και τους πολίτες.
Πλέον, βασικό μέλημα όλων μας, για τη σωστή λειτουργία της διαδρομής, είναι η διαχείριση,
οργάνωση και διακυβέρνηση της Πολιτιστικής Διαδρομή, μέσα από τον Φορέα Λειτουργίας
(Destination Management Organization - DMO). Τον ρόλο του DMO έχει αναλάβει η
Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε.
Το πεδίο δράσης του Φορέα Λειτουργίας καλύπτει τρεις ενότητες:
•

Μέριμνα για την συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία των κάθε είδους υποδομών.

•

Διατήρηση και επέκταση της συνεργασίας με την επιχειρηματική κοινότητα της
Περιφέρειας, καθώς και με την τοπική κοινωνία (Τοπικό σύμφωνο ποιότητας)

•

Διαρκή και ενεργή προβολή και προώθηση του συνόλου της Διαδρομής.

Πιο συγκεκριμένα το «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα αναλάβει:
1. Εκπόνηση της μελέτης «Ο ρόλος και η λειτουργία της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ως Φορέα
Λειτουργίας της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου»,
αντικείμενο της οποίας είναι η αποτύπωση του περιβάλλοντος και η εξέταση των
συνθηκών που διαμορφώνονται, με σκοπό να προσδιοριστούν τα απαιτούμενα βήματα,
ώστε η ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. να αποκτήσει όλα τα απαραίτητα εφόδια ως Φορέας
Λειτουργίας. Η μελέτη αυτή, με συνολικό προϋπολογισμό 5.000 ευρώ, έχει ήδη
ανατεθεί από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και την Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου,
στην Ήπειρος Α.Ε.. Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα καλύψει το 50% του κόστους της μελέτης,
ήτοι 2.500 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
2. Ενδυνάμωση της δομής του Διαζώματος για την υποστήριξη της Ήπειρος Α.Ε.. Για το
σκοπό αυτό το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα προσλάβει για 6 μήνες με ειδική σύμβαση
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τον κατάλληλο επιστήμονα για τις υψηλές απαιτήσεις του προγράμματος με κύριες
αρμοδιότητες:
α) Τον συντονισμό και την οργάνωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων της διαδρομής,
του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα, ώστε να υπάρχει καθημερινή πληροφόρηση, τόσο
για τη σωστή λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων, όσο και του συμφώνου ποιότητας.
β) Τη διαρκή ενημέρωση της ιστοσελίδας της διαδρομής, σχετικά με τα νέα της διαδρομής,
τις νέες επιχειρήσεις που εντάσσονται, των νέων κειμένων που θα παράγονται για τα
μνημεία που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου.
Το κόστος των παραπάνω ανέρχεται στα 3.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Επιπλέον, μετά την πραγματοποίηση του launch event και την παρουσίαση της απαιτείται η
συνεχής προώθηση και ολοκλήρωση των λοιπών βημάτων της Διαδρομής. Στο πλαίσιο αυτό,
την υποστήριξη της Περιφέρειας στην ολοκλήρωση της Διαδρομής θα αναλάβει η Ήπειρος
Α.Ε. το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και ο Σ.Ε.Τ.Ε., ως κοινωνικός εταίρος στο χώρο του Τουρισμού, μέσω
των δύο θυγατρικών του Marketing Greece και ΙΝΣΕΤΕ.
Οι πυλώνες συνεργασίας είναι τρεις (3):
•

Η ποιοτική λειτουργία της Διαδρομής (πρόληψη και αντιμετώπιση των λειτουργικών
προβλημάτων),

•

Η περαιτέρω ενίσχυση και η λειτουργία του cluster των συνδεδεμένων με τη Διαδρομή
επιχειρήσεων

•

Το marketing της Διαδρομής, όπως έχει σχεδιαστεί με βάση το υφιστάμενο marketing
plan και όπως θα επικαιροποιηθεί μετά την παρέλευση των τριών πρώτων ετών
εφαρμογής του.

Πιο συγκεκριμένα το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΝΑ» για την υποστήριξη της Ήπειρος Α.Ε. και την
άρτια λειτουργία και βιωσιμότητα της Πολιτιστικής διαδρομής, θα αναλάβει τα εξής:
1. Υποστήριξη στον DMO να οργανώσει με τον βέλτιστο τρόπο την παρακολούθηση του
κάθε κρίκου της αλυσίδας ποιότητας. Προς τούτο μπορούν να αξιοποιηθούν διάφορα
εργαλεία και γραπτές κατευθύνσεις.
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2. Συνεχής παραγωγή κειμένων και ενημερωτικού υλικού για τους σκοπούς της
προώθησης της Διαδρομής και των μνημείων της.
3. Συνεχής εκπαίδευση, των στελεχών του Φορέα Λειτουργίας και των επιχειρήσεων του
cluster, πάνω σε νέες τεχνολογίες για την υποστήριξη του Marketing της διαδρομής.
4. Υποστήριξη στον DMO ώστε να εφαρμόζει τα ισχύοντα για το cluster επιχειρήσεων,
όπως η δημιουργία ιστοσελίδας, για όσα μέλη δεν διαθέτουν.
5. Ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας όσον αφορά την επιχειρηματικότητα.
Το κόστος των παραπάνω ανέχεται στα 9.500 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Επιπλέον, τον τελευταίο καιρό οικοδομούμε, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς,
τη «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας», με συνεκτικό 7 κόμβους που
διαμορφώνουν την υλική υπόσταση και την ταυτότητα της Διαδρομής, συνθέτοντας ένα
ισορροπημένο σύνολο Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών προορισμών. Οι κόμβοι αυτοί είναι:
α) κόμβος Χαλκίδας –Ερέτριας (Εύβοια), β) κόμβος Δελφών (Παρνασσός), γ) κόμβος
Καρπενησίου (Ευρυτανία), δ) κόμβος Θερμοπυλών (Καμένα Βούρλα-Λαμία-Κάστρο ΛαμίαςΟίτη), ε) κόμβος Θήβας, στ) κόμβος Ορχομενού Βοιωτίας, και ζ) κόμβος Σκύρου. Η Διαδρομή
υποστηρίζεται από έργα και δράσεις που προβλέπονται στο σχεδιασμό της ομώνυμης
Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (Ο.Χ.Ε.), που πρόκειται να ενταχθεί στο Π.Ε.Π. Στερεάς
Ελλάδας 2014-2020 με προϋπολογισμό 1.5 εκ. ευρώ, καθώς και από άλλες πηγές
χρηματοδότησης (Β.Α.Α., Π.Δ.Ε., χορηγίες κ.α.) ύψους 85.000.000 ευρώ.
Η μέχρι τώρα συμβολή της Νέας Οδού στην πραγματοποίηση της διαδρομής της Στερεάς
Ελλάδας είναι πολύ σημαντική, αφού χρηματοδοτήσατε τόσο την εκπόνηση ενός ψηφιακού
πανοράματος των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών μνημείων που βρίσκονται κατά μήκος
του αυτοκινητόδρομου, αλλά και την ανάθεση της μελέτης Marketing Plan για τη δημιουργία
επώνυμου προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η
Διαδρομή της Στερεάς Ελλάδας αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς και συνεπώς και σε αυτό
το πρόγραμμα είναι αναγκαία η υποστήριξη του Φορέα Λειτουργίας της Διαδρομής. Ως
Φορέας Λειτουργίας έχει, ήδη, οριστεί η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε..
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Μέσω της χορηγίας αυτής το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα ενισχύσει τη δομή της Αναπτυξιακής
Ευβοίας Α.Ε. και πιο συγκεκριμένα:
1. την εκπαίδευση των στελεχών του DMO για τη συνεχή παρακολούθηση της
ποιοτικής λειτουργίας της Διαδρομής
2. την παραγωγή κειμένων και ενημερωτικού υλικού βάση της Μελέτης Μάρκετινγκ,
για την προώθηση της Διαδρομής και των μνημείων της.
Το κόστος των παραπάνω ανέρχεται στα 5.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Επίσης, το τελευταίο διάστημα μία από τις προτεραιότητές μας είναι η σήμανση για τα μνημεία
φύσης και πολιτισμού κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου.
Στο πλαίσιο αυτό, το Διάζωμα θα αναλάβει τη διακριτή και ειδική σήμανση των στοιχείων
ενδιαφέροντος φύσης και πολιτισμού κατά μήκος των διαδρομών για τη σύνδεση των επτά
κόμβων και η οποία θα περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:
•

την υλοποίηση, σε κάθε κόμβο, ενός κέντρου - σημείου πληροφόρησης για την
προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής, περιβαλλοντικής και παραγωγικής
φυσιογνωμίας της ζώνης άμεσης γειτνίασης.

•

την λεπτομερή καθοδηγητική σήμανση του εποχούμενου επισκέπτη στην διαδρομή
άφιξης και αναχώρησης προς και από το Κόμβο Θερμοπυλών. Θα περιλαμβάνει και
την αναμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης
Επισκεπτών [Κ.Ι.Ε.Ε.] και αναβάθμιση του [οργάνωση στάθμευσης, χώρος
προβολής και διάθεσης τοπικών προϊόντων κ.λπ.], με στόχο να μετατραπεί ο
κόμβος από στάση, σε προορισμό και σημείο συνάντησης πολιτισμού, φύσης και
προβολής της τοπικής παραγωγής.

•

τη διαμόρφωση μιας οργανωμένης διαδρομής πεζών που θα διασυνδέει το Κ.Ι.Ε.Ε.
με το Ηρώο των Θερμοπυλών, τον αρχαιολογικό χώρο και το Τείχος των Φωκέων,
τις ιαματικές πηγές Θερμοπυλών κ.α., με κατάλληλη ενημερωτική σήμανση, σημεία
στάσης και σκίασης.
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Η μελέτη για τη δημιουργία της σήμανσης θα ανατεθεί στον συγκοινωνιολόγο, κ.
Κωνσταντίνο

Ζέκκο,

και

το

κόστος

ανέρχεται

στα

5.000

ευρώ

(μη

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Επιπλέον, το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα αναθέσει την προμελέτη Διαχείρισης Αρχαιολογικού
Χώρου Θερμοπυλών με έμφαση στην αποκατάσταση του «Τείχους των Φωκέων». Το έργο
αυτό είναι μεγάλης συμβολικής αξίας και αποτελεί μία από τις βασικές εισόδους των
επισκεπτών από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και την νοητή ένωση της Νέας Οδού με την
Κεντρική Οδό. Η προμελέτη αποκατάστασης του τείχους των Φωκέων στο πλαίσιο του
γενικότερου έργου των βελτιωτικών παρεμβάσεων ήπιας ανάπτυξης του αρχαιολογικού χώρου
Θερμοπυλών, διακρίνεται σε τρία (3) στάδια:
•

Τεχνική έκθεση διαχείρισης /αξιολόγησης για την καλύτερη οργάνωση του έργου της
αποκατάστασης του τείχους και της ανάδειξης του χώρου/ προτάσεις οργάνωσης
εργοταξίου και προσέγγισης μηχανημάτων.

•

Καταγραφή της παθολογίας του μνημείου και του χώρου (τοπογραφική αποτύπωση
σύνδεσης μνημείου με την εθνική οδό, τεκμηρίωση κατάστασης μνημείου, περιγραφή
παθολογίας μνημείου και περιβάλλοντος χώρου, προτάσεις για την αποσυμφόρηση του
μνημείου, γεωτεχνική μακροσκοπική αξιολόγηση του εδάφους, έκθεση αναγκαίων
υλικών και κονιαμάτων για την προστασία και αποκατάσταση του μνημείου,
προϋπολογισμός εφαρμογής της μελέτης)

•

Προσδιορισμός απαιτούμενων ενεργειών για την κατανόηση του χώρου (καθαρισμούς,
ανασκαφική διερεύνηση, εντοπισμό διάσπαρτου υλικού, πρόταση άλλων απαιτούμενων
μελετών

Η παραπάνω προμελέτη θα ανατεθεί από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην κ. Μαρία
Μαγνήσαλη, Αρχιτέκτων – Μηχανικός ΕΜΠ, MSC. Και το κόστος ανέρχεται στα 10.000 ευρώ
(μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) η εταιρεία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» θα καλύψει το 50% ήτοι
5.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο 50% θα καλυφθεί από την εταιρεία «ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».
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Το συνολικό κόστος όλων των ανωτέρω δράσεων ανέρχεται στις 30.000 ευρώ, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Με το παρόν συμφωνητικό η Εταιρεία αναλαμβάνει να παράσχει ως χορηγία το ανωτέρω ποσό
των 30.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) στο Σωματείο με αποκλειστικό σκοπό τη
χρηματοδότηση της ανάθεσης και εκπόνησης των παραπάνω μελετών και δράσεων, όπως
περιγράφονται, για την υποστήριξη, τόσο της «Πολιτιστικής Διαδρομής των αρχαίων θεάτρων
της Ηπείρου», όσο και της «Διαδρομής Φύσης και Πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας» .
Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα μεριμνά για την εμφανή μνεία του Χορηγού σε όλα τα έντυπα
και ηλεκτρονικά μέσα που αφορούν στην προβολή των συγκεκριμένων έργων, όπως αυτά
ορίζονται στο παρόν άρθρο (άρθρο 1) της παρούσης σύμβασης. Στη σχετική μνεία, θα
αναγράφεται η Εταιρεία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ως Χορηγός.
Άρθρο 2
Τρόπος Πληρωμής
Το ως άνω ποσό των 30.000 ευρώ (ήτοι 37.200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 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.
Άρθρο 3
Εφαρμοστέο Δίκαιο-Επίλυση Διαφορών
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.
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Συμφωνείται ότι, για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από το παρόν
συμφωνητικό, αποκλειστικά αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Σε πίστωση των ως άνω συμφωνηθέντων συντάχθηκε και υπογράφεται το παρόν σε τέσσερα
όμοια αντίτυπα, από τα οποία κάθε μέρος έλαβε ένα.
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Για την Εταιρεία

Για το Σωματείο

…………………

Ο Πρόεδρος

……………………

Σταύρος Μπένος
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα, ….. Φεβρουαρίου 2019, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων μερών:

Αφενός,
Της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε.», η οποία έχει δεόντως συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, με
έδρα στη Λαμία, στο 1ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λαμίας-Αθηνών, και με ΑΦΜ 998437175,
ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τους κκ.
Εμμανουήλ Βράιλα, Διευθύνοντα Σύμβουλο, και Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη, Οικονομικό
Διευθυντή, υπό την ιδιότητά τους ως νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας, εφεξής καλούμενη
«Εταιρεία»,
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»,
συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:
Άρθρο 1
Περιγραφή αντικειμένου
Η Εταιρεία δια της υπογραφής της από 31-05-2007 Σύμβασης Παραχώρησης με το Ελληνικό
Δημόσιο, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 3597/2007, ακολούθως τροποποιήθηκε με την από 2811-2013 Συμφωνία Τροποποίησης Σύμβασης Παραχώρησης (Ν. 4219/2013) και σήμερα τελεί
σε ισχύ, ανέλαβε την υλοποίηση του Έργου «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση –
1

Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος
(Ε65)».
Το ως άνω έργο των 231 χλμ. συνολικά, είναι στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της
χώρας και αφορά στην κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), από
ημικόμβο με Π.Α.Θ.Ε. στο ύψος του Α/Κ Θερμοπυλών έως τον ανισόπεδο κόμβο με Εγνατία
οδό μετά την Οξύνεια (συνολικό μήκος 174 χλμ.), καθώς και στη λειτουργία και συντήρηση
του τμήματος του Π.Α.Θ.Ε. από τη Σκάρφεια μέχρι τις Ράχες (συνολικό μήκος 57 χλμ.).
Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για την
ανάπτυξη της χώρας και της Περιφέρειας. Κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη και
επί της ουσίας συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα. Ο σχεδιασμός του βασίζεται σε
σύγχρονα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα, με σεβασμό προς το φυσικό και ανθρωπογενές
περιβάλλον, στοχεύοντας στην ασφάλεια και άνεση των χρηστών και στην εξασφάλιση της
μέγιστης δυνατής εξοικονόμησης χρόνου και καυσίμων.
Από την άλλη πλευρά, το «Σωματείο» έχει ως βασικό του στόχο τη συμβολή στην προστασία
και την ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης (θεάτρων, ωδείων, σταδίων,
αμφιθεάτρων). Επίσης, το «Σωματείο», αξιοποιώντας πλέον τα αποτελέσματα της απόλυτης
συνέργειας μεταξύ των πολιτών, των φορέων, των θεσμών του κράτους, των χορηγών και των
ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, συμμετέχει στο σχεδιασμό καινοτομικών
προγραμμάτων Πολιτιστικών Διαδρομών, Αρχαιολογικών – Περιβαλλοντικών Πάρκων, τα
οποία σταδιακά επεκτείνονται σε όλες σχεδόν τις Περιφέρειες της χώρας μας. Το
«ΔΙΑΖΩΜΑ», λοιπόν, υποκινεί καθημερινά τις δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας και δρα ως
καταλύτης στην ανάπτυξη συνεργειών, οι οποίες στοχεύουν στην ένταξη των μνημείων στο
κέντρο της ζωής και στη σύνδεσή τους με την επιχειρηματικότητα, την παραγωγή του
πρωτογενούς τομέα και τον ψηφιακό κόσμο.
Επιπλέον, τον τελευταίο καιρό οικοδομούμε, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς,
τη «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας», με συνεκτικό 7 κόμβους που
διαμορφώνουν την υλική υπόσταση και την ταυτότητα της Διαδρομής, συνθέτοντας ένα
ισορροπημένο σύνολο Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών προορισμών. Οι κόμβοι αυτοί είναι:
α) κόμβος Χαλκίδας –Ερέτριας (Εύβοια), β) κόμβος Δελφών (Παρνασσός), γ) κόμβος
Καρπενησίου (Ευρυτανία), δ) κόμβος Θερμοπυλών (Καμένα Βούρλα-Λαμία-Κάστρο Λαμίας2

Οίτη), ε) κόμβος Θήβας, στ) κόμβος Ορχομενού Βοιωτίας, και ζ) κόμβος Σκύρου. Η Διαδρομή
υποστηρίζεται από έργα και δράσεις που προβλέπονται στο σχεδιασμό της ομώνυμης
Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (Ο.Χ.Ε.), που πρόκειται να ενταχθεί στο Π.Ε.Π. Στερεάς
Ελλάδας 2014-2020 με προϋπολογισμό 1.5 εκ. ευρώ, καθώς και από άλλες πηγές
χρηματοδότησης (Β.Α.Α., Π.Δ.Ε., χορηγίες κ.α.) ύψους 85.000.000 ευρώ.
Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» συμβάλλει στην υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος και με τη
συνδρομή των Εταιρικών Μελών για την ανάθεση των απαιτούμενων μελετών.
Πιο συγκεκριμένα το «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα αναλάβει:
1. την ανάθεση της προμελέτης διαχείρισης Αρχαιολογικού Χώρου Θερμοπυλών με
έμφαση στην αποκατάσταση του «Τείχους των Φωκέων». Το έργο είναι μεγάλης
συμβολικής αξίας και αποτελεί μία από τις βασικές εισόδους των επισκεπτών από τη
Βόρεια Ελλάδα, αλλά και την νοητή ένωση της Νέας Οδού με την Κεντρική Οδό. Η
προμελέτη αποκατάστασης του τείχους των Φωκέων στο πλαίσιο του γενικότερου
έργου των βελτιωτικών παρεμβάσεων ήπιας ανάπτυξης του αρχαιολογικού χώρου
Θερμοπυλών, διακρίνεται σε τρία (3) στάδια:
•

Τεχνική έκθεση διαχείρισης /αξιολόγησης για την καλύτερη οργάνωση του έργου της
αποκατάστασης του τείχους και της ανάδειξης του χώρου/ προτάσεις οργάνωσης
εργοταξίου και προσέγγισης μηχανημάτων.

•

Καταγραφή της παθολογίας του μνημείου και του χώρου (τοπογραφική αποτύπωση
σύνδεσης μνημείου με την εθνική οδό, τεκμηρίωση κατάστασης μνημείου, περιγραφή
παθολογίας μνημείου και περιβάλλοντος χώρου, προτάσεις για την αποσυμφόρηση του
μνημείου, γεωτεχνική μακροσκοπική αξιολόγηση του εδάφους, έκθεση αναγκαίων
υλικών και κονιαμάτων για την προστασία και αποκατάσταση του μνημείου,
προϋπολογισμός εφαρμογής της μελέτης)

•

Προσδιορισμός απαιτούμενων ενεργειών για την κατανόηση του χώρου (καθαρισμούς,
ανασκαφική διερεύνηση, εντοπισμό διάσπαρτου υλικού, πρόταση άλλων απαιτούμενων
μελετών
3

Η παραπάνω προμελέτη θα ανατεθεί από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην κ. Μαρία
Μαγνήσαλη, Αρχιτέκτων – Μηχανικός ΕΜΠ, MSC. Και το κόστος ανέρχεται στα 10.000 ευρώ
(μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) η εταιρεία «ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» θα
καλύψει το 50% ήτοι 5.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο 50% θα καλυφθεί από την εταιρεία «ΝΕΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε.».
2. τη δημιουργία ενός ψηφιακού πανοράματος των μνημείων φύσης και πολιτισμού που
βρίσκονται κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου «ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»
και συγκεκριμένα της Ε65.

Η συνεργασία αυτή θα υπηρετεί τη συμβολή του

αυτοκινητόδρομου στην ανάδειξη του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού αποθέματος της
περιοχής, αφ’ ενός τη σύνδεση των αρχαίων μνημείων με την αειφορία και τη βιώσιμη
ανάπτυξη, και αφ’ ετέρου με ένα σύγχρονο κατασκευαστικό έργο, τον αυτοκινητόδρομο
«ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» - Ε65.
Πιο συγκεκριμένα θα γίνει μια επιλογή των σημαντικότερων μνημείων φύσης και
πολιτισμού που βρίσκονται κατά μήκος της Ε65 και τα οποία είναι επισκέψιμα. Εν
συνεχεία θα παραχθεί οπτικοακουστικό υλικό (κείμενα, εικόνες και ηχογράφηση), σε
συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, το οποίο θα ενταχτεί σε μια ψηφιακή πλατφόρμα
όπου θα δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να ενημερώνεται για τα παραπάνω μνημεία
που βρίσκονται κοντά του καθώς ταξιδεύει.
Το κόστος του πανοράματος ανέρχεται στα 10.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Το συνολικό κόστος όλων των ανωτέρω δράσεων ανέρχεται στις 15.000 ευρώ, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Με το παρόν συμφωνητικό η Εταιρεία αναλαμβάνει να παράσχει ως χορηγία το ανωτέρω ποσό
των 15.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) στο Σωματείο με αποκλειστικό σκοπό τη
χρηματοδότηση της ανάθεσης και εκπόνησης των παραπάνω μελετών και δράσεων, όπως
περιγράφονται, για την υποστήριξη της «Διαδρομής Φύσης και Πολιτισμού της Στερεάς
Ελλάδας» .
Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα μεριμνά για την εμφανή μνεία του Χορηγού σε όλα τα έντυπα
και ηλεκτρονικά μέσα που αφορούν στην προβολή των συγκεκριμένων έργων, όπως αυτά
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ορίζονται στο παρόν άρθρο (άρθρο 1) της παρούσης σύμβασης. Στη σχετική μνεία, θα
αναγράφεται η Εταιρεία «ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως Χορηγός.

Άρθρο 2
Τρόπος Πληρωμής
Το ως άνω ποσό των 15.000 ευρώ (ήτοι 18.600 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 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.
Άρθρο 3
Εφαρμοστέο Δίκαιο-Επίλυση Διαφορών
Το παρόν Συμφωνητικό διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά που ήθελε
ανακύψει από την εφαρμογή ή/και την ερμηνεία του θα επιλύεται σύμφωνα με την κείμενη
Ελληνική νομοθεσία.
Συμφωνείται ότι, για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από το παρόν
συμφωνητικό, αποκλειστικά αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Σε πίστωση των ως άνω συμφωνηθέντων συντάχθηκε και υπογράφεται το παρόν σε τέσσερα
όμοια αντίτυπα, από τα οποία κάθε μέρος έλαβε ένα.
Για την Εταιρεία

…………………

Για το Σωματείο

Ο Πρόεδρος
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……………………

Σταύρος Μπένος
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΩΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»
με υπότιτλο:
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (WEBSITE) ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΡΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ»

ΕΡΓΟΔΌΤΗΣ :

ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

ΧΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΘΗΝΑ, Φεβρουάριος 2019
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Σύμβαση για την ανάθεση του έργου:
«ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΩΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ
ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» «Δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website)
για την Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού, για την σχεδίαση τριών
θεμάτων ιστοσελίδων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για την εκπόνηση
τεχνικών προδιαγραφών συγχρηματοδοτούμενου έργου συνολικής και μόνιμης
ψηφιακής ανάδειξης της Πολιτιστικής Διαδρομής»
Στην Αθήνα σήμερα ……. του έτους 2019, μετά την υπ’ αριθμόν … απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του στις ….. 2019, οι κάτωθι
υπογεγραμμένοι:
➢ αφ’ ενός το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο εδρεύει στην
Αθήνα, επί της οδού Μπουμπουλίνας, αριθμό 30, κάτοχο Α.Φ.Μ 998191496
που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ Δ΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
πρόεδρο αυτού, κο Σταύρο Μπένο, εφ’ εξής καλούμενο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ»
αφενός και αφ ʼ ετέρου
➢ αφ’ ετέρου η ατομική επιχείρηση “Χρήστος Χιώτης”, η οποία εδρεύει στην
Γλυφάδα, επί της οδού Άθωνος 17Α, με Α.Φ.Μ. 118341010, που υπάγεται στη
Δ.Ο.Υ Γλυφάδας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον διαχειριστή αυτής, κο
Χιώτη Χρήστο, εφ’ εξής καλούμενο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην ανάθεση του έργου:
Α. για την δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για την Πολιτιστική
Διαδρομή της Εγνατίας Οδού,
Β. για τη δημιουργία τριών θεμάτων ιστοσελίδων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
καθώς και
Γ. για την εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών συγχρηματοδοτούμενου έργου συνολικής
και μόνιμης ψηφιακής ανάδειξης της Πολιτιστικής Διαδρομής.
Α. Για την ιστοσελίδα της πολιτιστικής διαδρομής της Εγνατίας Οδού θα
πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:
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1. Σχεδίαση της δομής και του μενού της ιστοσελίδας.
2. Σχεδίαση και υλοποίηση ιστοσελίδας με βάση το marketing plan.
3. Έρευνα και αγορά Domain για δύο χρόνια.
4. Αγορά Server για την φιλοξενία της ιστοσελίδας για δύο χρόνια.
5. Σχεδίαση προδιαγραφών υλικού και καθοδήγηση του ατόμου που θα φτιάξει το
περιεχόμενο.
6. Παραγωγή και Επιμέλεια κειμένων για τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας
7. Παραμετροποίηση ώστε η ιστοσελίδα να προβάλλεται σε όλους τους browsers
και τις συσκευές.
8. Εύκολη διαχείριση περιεχομένου της ιστοσελίδας.
9. Προσβάσιμη ιστοσελίδα από εφαρμογές ατόμων με προβλήματα όρασης.
10. Δίγλωσση ιστοσελίδα (Ελληνικά, Αγγλικά).
Παρακάτω αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά που θα έχει η ιστοσελίδα:
1. Θα φιλοξενεί multimedia υλικό.
2. Θα υπάρχουν διαδραστικοί χάρτες, που θα προβάλουν την διαδρομή, τα
αξιοθέατα και τις επιχειρήσεις.
3. Θα φιλοξενεί στατιστικά στοιχεία της διαδρομής.
4. Θα λειτουργούν φίλτρα αναζήτησης αξιοθέατων και επιχειρήσεων.
5. Θα υπάρχει φόρμα εγγραφής επιχειρήσεων.
Β. Για τα τρία θέματα ιστοσελίδων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα
πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:
1. Δημιουργία / παραμετροποίηση 3 θεμάτων ιστοσελίδας - WordPress Themes.
2. Σχεδίαση της δομής και του μενού των 3 θεμάτων.
3. Σχεδίαση και υλοποίηση των 3 θεμάτων με βάση τις απαιτήσεις του συμφώνου
ποιότητας.
4. Σχεδίαση προδιαγραφών υλικού.
5. Εύκολη διαχείριση περιεχομένου.
6. Δίγλωσση ιστοσελίδα (Ελληνικά, Αγγλικά).
7. Εκπόνηση οδηγιών για το πως θα διαχειριστούν και θα εμπλουτίζουν οι
επιχειρήσεις μόνες τους τα θέματα του WordPress.
8. Εκπόνηση οδηγιών για το πώς θα ανεβάσει κάποιος επιχειρηματίας την
ιστοσελίδα του on –line σε συγκεκριμένο domain που αυτός θα αγοράσει.
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Γ. Η εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών συγχρηματοδοτούμενου έργου συνολικής
και μόνιμης ψηφιακής ανάδειξης της Πολιτιστικής Διαδρομής, θα βασιστεί στη
συνοπτική περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών, που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Τα Παραδοτέα αυτού του έργου θα είναι τα εξής:
1. Ιστοσελίδα της Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού
2. Τρία θέματα ιστοσελίδων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
3. Οδηγίες δημιουργίας και διαχείρισης του θέματος ιστοσελίδας από μια
μικρομεσαία επιχείρηση.
4. Τεχνικές προδιαγραφές συγχρηματοδοτούμενου έργου συνολικής και μόνιμης
ψηφιακής ανάδειξης της Πολιτιστικής Διαδρομής

ΑΡΘΡΟ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο χρόνος εκπόνησης του έργου από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ορίζεται στους οκτώ (8) μήνες
από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
Ειδικότερα, η υλοποίηση του έργου θα γίνει σταδιακά, σύμφωνα με το κατωτέρω
χρονοδιάγραμμα:
Α/Α

1.

Περιγραφή εργασίας
Ανάλυση

προδιαγραφών

περιεχομένου και design και
παράδοσή

τους

Διάρκεια

Ημερομηνία

Υλοποίησης

Παράδοσης

2 μήνες από την υπογραφή της

Απρίλιος 2019

σύμβασης

στον

ΕΡΓΟΔΟΤΗ
3.

Παραγωγή

και

Επιμέλεια

κειμένων για τον εμπλουτισμό

4 μήνες από την υπογραφή της

Ιούνιος 2019

σύμβασης

της ιστοσελίδας

4.

Παράδοση

3

θεμάτων

ιστοσελίδας WordPress για τη

4 μήνες από την υπογραφή της

Ιούνιος 2019

σύμβασης
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στήριξη

όλων

μικρομεσαίων

των

επιχειρήσεων

που θα συμμετάσχουν στο
Σύμφωνο Ποιότητας από τον
ΑΝΑΔΟΧΟ
5.

Παρουσίαση λειτουργικότητας

4 μήνες από την υπογραφή της

ιστοσελίδας στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ

σύμβασης

Ιούνιος 2019

με ενδεικτικό περιεχόμενο
6.

Συμπλήρωση περιεχομένου του

2 μήνες από την παρουσίαση της

έργου

λειτουργικότητας

Αύγουστος 2019

της

ιστοσελίδας και την προσωρινή
της παραλαβή από την αρμόδια
3μελη Επιτροπή
7.

8.

Εκπαίδευση

υπευθύνου

1 μήνας από τη συμπλήρωση του

διαχείρισης ιστοσελίδας.

περιεχομένου του έργου

Ολοκλήρωση του έργου με την

8 μήνες από την υπογραφή της

παράδοση Α. της ιστοσελίδας

σύμβασης

της Πολιτιστικής Διαδρομής Β.

σύμβασης)

(ολοκλήρωση

Σεπτέμβριος 2019
Οκτώβριος 2019

της

3 θεμάτων ιστοσελίδας για
Μ.Μ.Ε. από τον Ανάδοχο στον
Φορέα

Λειτουργίας

Διαδρομής
οδηγιών

(DMMO)

Γ.

δημιουργίας

και

διαχείρισης
ιστοσελίδας
μικρομεσαία
Τεχνικών

της

του

θέματος

από

μια

επιχείρηση

Δ.

προδιαγραφών

συγχρηματοδοτούμενου έργου
συνολικής
ψηφιακής

και

μόνιμης

ανάδειξης

της

Πολιτιστικής Διαδρομής

Για την παραλαβή του έργου (προσωρινή μετά και το τέλος της εργασίας με α/ α 4 και
οριστικής) ορίζεται τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τους κ.κ.:
α) Πρόδρομο Τσιαβό, νομικό και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου,
ως εκπρόσωπο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», με αναπληρωτή τον κ. Ευδόκιμο
Φρέγκογλου, υπεύθυνο πολυμεσικών εφαρμογών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»,
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β) ……………………………………, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης,
Γ) ………………………………………, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης.
Παράταση του χρόνου αποπεράτωσης του έργου, πέρα από τις προθεσμίες που
αναγράφονται στο άρθρο αυτό, δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ,
εάν κατά την εκπόνησή του προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην
αποκλειστική υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, κατά την κρίση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.
ΑΡΘΡΟ 3 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την εκτέλεση του έργου ορίζεται στο ποσόν των
15.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, (ήτοι 18.600 ευρώ) και θα
καταβληθεί σε δόσεις, ως ακολούθως:
30% με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης,
30% με την παρουσίαση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας με ενδεικτικό
περιεχόμενο,
20% με τη συμπλήρωση περιεχομένου και παράδοση του τελικού έργου
20% με την ολοκλήρωση του έργου
Η ανωτέρω αμοιβή δεν υπόκειται σε κρατήσεις, εκτός τυχόν παρακράτησης φόρου.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται τη διατήρηση της ισχύς της αμοιβής και παραιτείται ρητά
και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα να ζητήσει αναπροσαρμογή της λόγω
οποιασδήποτε αλλαγής συνθηκών, εκτός από την περίπτωση μεταβολής της ισχύουσας
νομοθεσίας για τον αναλογούντα Φ.Π.Α..
Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, σε εκπλήρωση των
κοινωφελών σκοπών του, προκειμένου ο τελευταίος να καταβάλει στον ΑΝΑΔΟΧΟ
την αμοιβή του, έναντι έκδοσης των σχετικών νόμιμων παραστατικών στο όνομα του
ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
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Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με την υπογραφή της συμβάσεως μεταβιβάζει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ χωρίς
επιπλέον αμοιβή όλα τα περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το πνευματικό
του δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993.
ΑΡΘΡΟ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει το ανατιθέμενο έργο με τη
δέουσα προσοχή και επιμέλεια, κατά επιστημονικά άρτιο τρόπο και σύμφωνα με τους
όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες της σύμβασης.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε υποδείξεις του
ΕΡΓΟΔΟΤΗ και να προσαρμόζει ανάλογα το έργο του.

ΑΡΘΡΟ 6 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση
παραβάσεως των υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Στην περίπτωση αυτή ο
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δικαιούται να αναθέσει το έργο σε άλλο ΑΝΑΔΟΧΟ.
ΑΡΘΡΟ 7 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ
Σε περίπτωση επελεύσεως εξαιρετικού μη προβλέψιμου και μη αποτρέψιμου
γεγονότος, που καθιστά αδύνατη την έναρξη, πρόοδο ή ολοκλήρωση του έργου, τα
συμβαλλόμενα μέρη ελευθερώνονται αμοιβαίως από τις εκ της συμβάσεως
απορρέουσες υποχρεώσεις τους, πλην της καταβολής στον ΑΝΑΔΟΧΟ της αμοιβής
για τις μέχρι τότε εκτελεσθείσες εργασίες της σύμβασής του.
ΑΡΘΡΟ 8 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Όλοι οι όροι της παρούσης σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίηση ή
συμπλήρωση οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου
παντός άλλου αποδεικτικού μέσου.

ΑΡΘΡΟ 9 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

7/6

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και το καταστατικό του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ».
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια φιλικής επίλυσης
τυχόν διαφοράς, σχετικής με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της σύμβασης, σύμφωνα
με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Σε περίπτωση αποτυχίας της ανωτέρω προσπάθειας, αρμόδια για την επίλυση της
διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.
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

Σταύρος Μπένος

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ:

Ο διαχειριστής της ατομικής
επιχείρησης “Χιώτης Χρήστος”

Χιώτης Χρήστος
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ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας –
Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις»

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :

• ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

•

ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Σύμβαση για την ανάθεση του έργου εκπόνησης μελέτης για το έργο:
«Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας – Κυκλοφοριακές
παρεμβάσεις»

Στην Αθήνα, σήμερα, ………….. 2019, μετά την υπ’ αριθμόν 5 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του στις 19 Φεβρουαρίου
2019, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:
➢ αφ’ ενός το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο εδρεύει στην
Αθήνα, επί της οδού Μπουμπουλίνας, αριθμό 30, κάτοχο Α.Φ.Μ 998191496
που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ Δ΄ Αθηνών και το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από
τον πρόεδρο αυτού, κο Σταύρο Μπένο, εφ’ εξής καλούμενο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ»
αφενός και αφετέρου,
➢ αφ’ ετέρου η ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε., η οποία
εδρεύει στο Μαρούσι, επί της οδού Μονεμβασίας, αριθμού 27, με Α.Φ.Μ.
095612120, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Κωνσταντίνο Ζέκκο, εφ’ εξής καλούμενο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» ή «ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ»
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Για την οργάνωση και υλοποίηση της Πολιτιστικής Διαδρομής της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ αυτής και του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», αποφασίστηκε το «ΔΙΑΖΩΜΑ» να αναλάβει την ανάθεση
του έργου «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας – Κυκλοφοριακές
παρεμβάσεις».
Στόχος του Προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς
Ελλάδας», είναι η διαμόρφωση ενός πλήρους και επώνυμου «προϊόντος»
πολιτιστικού τουρισμού, ώστε να αναδειχθούν τα αξιοθέατα της Περιφέρειας, τα
οποία εν πολλοίς παραμένουν άγνωστα στο μέσο τουρίστα της Χώρας (με εξαίρεση
τους Δελφούς) και να προσελκυστούν δυνητικοί τουρίστες και επισκέπτες και κυρίως
τουρίστες ειδικών ενδιαφερόντων, ώστε να ωφεληθούν και οι εγκατεστημένες στην
Περιφέρεια αυτή επιχειρήσεις καταλυμάτων, εστίασης και αναψυχής, εμπορικές,
καθώς και οι παραγωγοί προϊόντων αγροδιατροφής, οι βιοτεχνίες και βιομηχανίες και
οι παραγωγοί σύγχρονων πολιτιστικών προϊόντων.
Οι βασικές «στάσεις» που αποτελούν την κύρια Πολιτιστική Διαδρομή (Π.Δ.) είναι:
Α) Χαλκίδα –Ερέτρια (Εύβοια)

Β) Δελφοί (Παρνασσός)
Γ) Καρπενήσι (Ευρυτανία)
Δ) Θερμοπύλες (Καμένα Βούρλα-Λαμία-Κάστρο Λαμίας-Οίτη)
Ε) Θήβα
ΣΤ) Ορχομενός, όπου διαμορφώνεται ήδη ένα Αρχαιολογικό Πάρκο
Ζ) Σκύρος.

ΑΡΘΡΟ 1 :

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην ανάθεση του έργου εκπόνησης μελέτης για
το έργο: «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας – Κυκλοφοριακές
παρεμβάσεις».
ΑΡΘΡΟ 2 :
1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μελέτη ειδικής σήμανσης της Π.Δ.
➢ Καταγραφή των στοιχείων ενδιαφέροντος φύσης και πολιτισμού κατά μήκος
των διαδρομών σύνδεσης των επτά κόμβων της διαδρομής μεταξύ τους και
σχεδιασμός της ειδικής πληροφοριακής – καθοδηγητικής σήμανσης προς τα
εν λόγω στοιχεία ενδιαφέροντος.
➢ Προσδιορισμός των στοιχείων της πολιτιστικής περιβαλλοντικής και
παραγωγικής φυσιογνωμίας της ζώνης άμεσης γειτνίασης του κάθε κόμβου,
που θα πρέπει να αναδειχθούν και να περιληφθούν με την μορφή ειδικής
πληροφοριακής

σήμανσης

σε

κατάλληλα

επιλεγμένο(α)

σημείο(α)

πληροφόρησης εντός του κόμβου.
Παραδοτέο 1.1 – Προμελέτη σήμανσης Π.Δ.
Χρόνος εκπόνησης – 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης
Παραδοτέο 1.2 – Οριστική μελέτη σήμανσης Π.Δ. – Προμέτρηση – Τεχνική
Περιγραφή
Χρόνος εκπόνησης – 5 μήνες από την έγκριση του παραδοτέου 1

2.

Μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων

Ερέτριας

(Κόμβος Χαλκίδα-

Ερέτρια)
2.1 Στρατηγική μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων Ερέτριας
➢ Μελέτη διάρθρωσης του δικτύου διαδρομών επίσκεψης μέσα στον σύγχρονο
πολεοδομικό

ιστό

του

οικισμού

με

διασύνδεση

των

διάσπαρτων

αρχαιολογικών μνημείων μεταξύ τους και με τον κυρίως αρχαιολογικό χώρο

και το μουσείο με βασικό στόχο την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και
μνημείων για την απόκτηση από τον επισκέπτη της βιωματικής εμπειρίας δυο
επάλληλων και αλληλοκαλυπτόμενων πόλεων / εποχών.
➢ Διατύπωση δέσμης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων / παρεμβάσεων στο σύγχρονο
κυκλοφοριακό δίκτυο του οικισμού, με στόχο την βέλτιστη δυνατή
εξυπηρέτηση των χρηστών

του ως άνω δικτύου διαδρομών επίσκεψης,

ταυτόχρονα με την εξυπηρέτηση της σύγχρονης κυκλοφοριακής λειτουργίας
της σημερινής πόλης
Χρόνος εκπόνησης – 3 μήνες από τη υπογραφή της σύμβασης
2.2

Επιχειρησιακή ιεράρχηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων Ερέτριας
➢ Λειτουργική ανάλυση και ιεράρχηση των προτεινόμενων κυκλοφοριακών
παρεμβάσεων με στόχο την κατηγοριοποίηση των παρεμβάσεων σε
μακροπρόθεσμες και βραχυμεσοπρόθεσμες.
➢ Προσδιορισμός του έργου άμεσης εφαρμογής μέσα από την δέσμη των
βραχυμεσοπρόθεσμων

κυκλοφοριακών

ρυθμίσεων

/

παρεμβάσεων,

επιλεγμένου κατάλληλα ώστε να υπηρετεί τον βασικό στόχο της στρατηγικής
μελέτης

και παράλληλα να ανταποκρίνεται στα συγκεκριμένα όρια του

διαθέσιμου προϋπολογισμού του έργου άμεσης υλοποίησης
Χρόνος εκπόνησης - 5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
2.3

Μελέτη εφαρμογής του έργου άμεσης υλοποίησης Ερέτριας
➢ Αποτύπωση των υφιστάμενων συνθηκών στην ζώνη κατάληψης των έργων
άμεσης υλοποίησης
➢ Μελέτη εφαρμογής των προς υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων,
περιλαμβανομένης και της μελέτης ειδικής πληροφοριακής σήμανσης
➢ Σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου

Χρόνος εκπόνησης - 3 μήνες από την έγκριση του παραδοτέου 2.2

3.

Μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων Περιοχής Θερμοπυλών
➢ Λεπτομερής καθοδηγητική σήμανση του εποχούμενου επισκέπτη στην
διαδρομή άφιξης και αναχώρησης προς και από τις Θερμοπύλες.
➢ Πρόταση αναμόρφωσης σε δορυφορικό χάρτη κλίμακας 1:1000 του
περιβάλλοντος χώρου του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Επισκεπτών
[Κ.Ι.Ε.Ε.] και αναβάθμιση του [οργάνωση στάθμευσης, χώρος προβολής και
διάθεσης τοπικών προϊόντων κλπ], με στόχο να μετατραπεί ο κόμβος από

στάση σε προορισμό και σημείο συνάντησης πολιτισμού, φύσης και προβολής
της τοπικής παραγωγής.
➢ Πρόταση διαμόρφωσης οργανωμένης διαδρομής πεζών σε δορυφορικό χάρτη
1:1000 η οποία διασυνδέει το Κ.Ι.Ε.Ε. με το Ηρώο των Θερμοπυλών, τον
αρχαιολογικό χώρο και το Τείχος των Φωκέων, τις ιαματικές πηγές
Θερμοπυλών κ.α., με κατάλληλη ενημερωτική σήμανση.
Χρόνος εκπόνησης - 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 3 :

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο χρόνος εκπόνησης του έργου από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ορίζεται στους έντεκα (11)
μήνες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
Ειδικότερα, η υλοποίηση του έργου θα γίνει σταδιακά, σύμφωνα με το κατωτέρω
χρονοδιάγραμμα:
•

•

•

Α’ ΦΑΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1. – διάρκεια 3 (τρεις) μήνες : Παραδοτέο 1.1 –
Προμελέτη ειδικής σήμανσης Π.Δ., 2.1 Στρατηγική μελέτη κυκλοφοριακών
παρεμβάσεων Ερέτριας και 3 Μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων
Περιοχής Θερμοπυλών.
Β’ ΦΑΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2. – διάρκεια 5 (πέντε) μήνες: Παραδοτέο 1.2
– Οριστική μελέτη ειδικής σήμανσης Π.Δ. – Προμέτρηση – Τεχνική
Περιγραφή και 2.2 Επιχειρησιακή ιεράρχηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων
Ερέτριας.
Γ’ ΦΑΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3. – διάρκεια 3 (τρεις) μήνες: 2.3 Μελέτη
εφαρμογής του έργου άμεσης υλοποίησης Μελέτης κυκλοφοριακών
παρεμβάσεων Ερέτριας.

Παράταση του χρόνου αποπεράτωσης των επιμέρους παραδοτέων, πέρα από τις
προθεσμίες που αναγράφονται στο άρθρο αυτό, δύναται να χορηγηθεί με απόφαση
του Εργοδότη, εάν κατά την εκπόνηση της μελέτης προκύψουν καθυστερήσεις που
δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα των Μελετητών, κατά την κρίση του
Εργοδότη.
Η αίτηση παράτασης πρέπει να υποβάλλεται μέσα στη συμβατική προθεσμία
εκπόνησης της μελέτης και θα περιλαμβάνει αιτιολόγηση της παράτασης και
χρονοδιάγραμμα.
Τα παραδοτέα της μελέτης κατατίθενται στο «ΔΙΑΖΩΜΑ». Ο Πρόεδρος του
«ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», αφού φέρει τη μελέτη στο Διοικητικό Συμβούλιο, την προωθεί
για έγκριση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου για την κατά νόμον έγκριση.

ΑΡΘΡΟ 4 :

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση της Μελέτης ορίζεται στο ποσό των
30.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικώς, ως ακολούθως:
•
•

•

•

•

20 %, με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
30%, με την παραλαβή του Παραδοτέου 1 και συγκεκριμένα : 1.1 –
Προμελέτη σήμανσης Π.Δ., 2.1
Στρατηγική μελέτη κυκλοφοριακών
παρεμβάσεων Ερέτριας
(Κόμβος Χαλκίδα-Ερέτρια) και 3 Μελέτη
κυκλοφοριακών παρεμβάσεων Κόμβου Θερμοπυλών.
20 %, με την παραλαβή του Παραδοτέου 2 και συγκεκριμένα: 1.2 –
Οριστική μελέτη σήμανσης Π.Δ.– Προμέτρηση – Τεχνική Περιγραφή και 2.2
Επιχειρησιακή ιεράρχηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων Ερέτριας (Κόμβος
Χαλκίδα-Ερέτρια).
20 %, με την παραλαβή του Παραδοτέου 3 και συγκεκριμένα:
2.3
Μελέτη εφαρμογής του έργου άμεσης υλοποίησης Μελέτης κυκλοφοριακών
παρεμβάσεων Ερέτριας (Κόμβος Χαλκίδα-Ερέτρια).
10 %, με την έγκριση και παραλαβή της μελέτης από τους αρμόδιους φορείς.

ΑΡΘΡΟ 5 :

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Για την παραλαβή της μελέτης ορίζεται τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από:
2 εκπρόσωπους του Δήμου, με τους αναπληρωτές τους,
1 εκπρόσωπο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», με τον αναπληρωτή του.
ΑΡΘΡΟ 6 :

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο μελετητής με την υπογραφή της σύμβασης μεταβιβάζει στον εργοδότη χωρίς
επιπλέον αμοιβή όλα τα πνευματικά δικαιώματα που απορρέουν από την εφαρμογή
της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993.
ΑΡΘΡΟ 7 :

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει το ανατιθέμενο έργο με τη
δέουσα προσοχή και επιμέλεια, κατά επιστημονικά άρτιο τρόπο και σύμφωνα με τους
όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 8 :

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 9 :

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 10 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίηση ή
συμπλήρωση οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται μόνο εγγράφως,
αποκλειόμενου παντός άλλου αποδεικτικού μέσου.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και το υπ’ αριθμόν άρθρο 15 του
καταστατικού του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».
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

Σταύρος Μπένος

Ο Ανάδοχος του έργου:
Για την Εταιρεία ΔΡΟΜΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε.

Κωνσταντίνος Ζέκκος

Μ. ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, MSc
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21, 17123 Ν. ΣΜΥΡΝΗ
+30 2109313643, 6974323174
magnisali@yahoo.gr

08.02.2019
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ»
Προσφορά για την μελέτη του έργου :

Αποκατάσταση τείχους των Φωκέων στις Θερμοπύλες
Προμελέτη διαχείρησης

A. Αντικείμενο της προσφοράς
Το τείχος των Φωκέων στις Θερμοπύλες, έναν από τους πιο δοξασμένους τόπους της
Ελλάδας, σήμερα βρίσκεται στην αφάνεια. Τα ελάχιστα εναπομείναντα σπαράγματα της
κατασκευής καθιστούν το τείχος δύσκολα αναγνωρίσιμο, ενώ το διασκορπισμένο υλικό του
στην ευρύτερη περιοχή δυσχεραίνει την αντίληψη του χώρου. Η γενικότερη κατάσταση του
χώρου κάνει αδύνατη την διασύνδεση του μνημείου με την εξέχουσα θέση του στην ιστορία
του δυτικού κόσμου. Για την μελέτη Αποκατάστασης του τείχους κρίνεται σκόπιμη η
σύνταξη μελέτης διαχείρησης για την οργάνωση της ανάδειξης του χώρου.
B. Περιεχόμενο της προμελέτης διαχείρησης
Η ανάδειξη ενός ιστορικού τόπου προϋποθέτει την αξιολόγηση και ιεράρχηση μιας σειράς
επεμβάσεων προκειμένου να μπορέσει να αποδοθεί στην κοινωνία με εύστοχο τρόπο ως
ένας σύγχρονα διαμορφωμένος επισκέψιμος τόπος ιδιαίτερης ιστορικής ακτινοβολίας. Ένας
τόπος που και μόνο με το όνομα του σε καλεί να τον γνωρίσεις.
Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται να καταρτιστεί σε απόλυτη συνεργασία με την τοπική εφορεία
Αρχαιοτήτων ένα γενικό σχέδιο προγραμματισμού των επεμβάσεων στο οποίο θα
καταγράφονται τα βασικά προβλήματα του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου του
καθώς και τα ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες εξειδικευμένες
οριστικές μελέτες. Η πρόταση θα παρουσιαστεί σε σχέδια σε κατάλληλες κλίμακες με
υπόβαθρο ένα νέο τοπογραφικό διάγραμμα που θα καταρτιστεί για την ανάγκη εκπόνησης
αυτής της μελέτης.
Γ. Η προμελέτη διαχείρησης
1. θα καταγράφει γενικότερα την παθολογία του χώρου και του μνημείου με:
1.1. τοπογραφική αποτύπωση σύνδεσης του μνημείου με την εθνική οδό σε κλίμακα
1:500
1.2. τεκμηρίωση της κατάστασης του μνημείου μετά τους καθαρισμούς, σε κλίμακα
1:200
1.3. περιγραφή της παθολογίας του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου του σε
κλίμακα 1:200
1.4. προτάσεις για την αποσυμφόρηση του μνημείου με χάρτη περιοχών που θα
επιχωσθούν ή όχι
1.5. προτάσεις για την οργάνωση του εργοταξίου και την προσέγγιση μηχανημάτων
1.6. εκτίμηση κόστους των εργασιών

Μ. ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, MSc
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2. θα προσδιορίζει απαιτούμενες ενέργειες για την κατανόηση του χώρου
2.1. Πρόταση για απαιτούμενους καθαρισμούς σε κλίμακα 1:200
2.2. Πρόταση για τον εντοπισμό διάσπαρτου υλικού σε κλίμακα 1:200 (Πλήθος λίθων
από την δομή της κατασκευής εκτιμάται οτι βρίσκεται κατά χώραν στο άμεσο
περιβάλλον καλυμμένο από χώματα και θάμνους.)
3. θα προτείνει άλλες απαιτούμενες μελέτες για την εκτέλεση του έργου για την σύνταξη
οριστικών μελετών-μελετών εφαρμογής που προϋποθέτουν όμως
3.1. τους καθαρισμούς και
3.2. την τρέχουσα προγραμματιζόμενη μελέτη
4. θα αναλύει τις προδιαγραφές αυτών των μελετών, τον στόχο και τα παραδοτέα τους
καθώς και
5. τον προϋπολογισμό τους.
Δ. Παραδοτέα προμελέτης
Η προμελέτη θα παρουσιαστεί με σχέδια σε διάφορες κλίμακες, φωτογραφίες και κείμενα,
όπως:
1. Τοπογραφικό σχέδιο σύνδεσης μνημείου με την εθνική οδό σε κλίμακα 1:500
2. Σχέδιο υφιστάμενης κατάστασης μνημείου σε κλίμακα 1:200
3. Σχέδιο παθολογίας μνημείου και περιβάλλοντος χώρου σε κλιμακα 1:200
4. Πρόταση καθαρισμών για την αποσυμφόρηση του μνημείου σε κλίμακα 1:200
5. Πρόταση επιχώσεων σε κλίμακα 1:200
6. Πρόταση εντοπισμού διάσπαρτου υλικού σε κλίμακα 1:200
7. Πρόταση λειτουργίας εργοταξίου σε κλίμακα 1:200
8. Φωτογραφικό αρχείο πριν τους καθαρισμούς
9. Πίνακα κόστους προτεινόμενων μελετών και προδιαγραφές αυτών.
10. Προϋπολογισμός εφαρμογής της μελέτης
11. τεχνική έκθεση με εποπτικό υλικό που θα βοηθά την κατανόηση των εργασιών
12. φωτογραφικό αρχείο πριν και μετά τους καθαρισμούς
13. χρονοδιάγραμμα εργασιών
14. πίνακα κόστους μελετών κι εργασιών (τις προδιαγραφές και παραδοτέα τους)
Ε. Κόστος προμελέτης
Το κόστος της προμελέτης αξιολόγησης ανέρχεται στο ποσό των €10.000,00 πλέον ο ΦΠΑ
(€2.400,00), συνολικό κόστος €12.400,00.
Η αμοιβή, προτείνεται να καταβληθεί σε δύο δόσεις: 90 % με την υποβολή της προμελέτης
εφόσον ο μελετητής θα βρίσκεται σε συμφωνία με την αρμόδια εφορεία αρχαιοτήτων και
10 % με την έγκριση της.
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Χρόνος παράδοσης της μελέτης
Ο χρόνος παράδοσης της μελέτης εκτιμάται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης (δεν υπολογίζεται ο Αύγουστος) και την αποψίλωση του μνημείου, η
οποία κρίνεται απαραίτητη προϋπόθεση για την διενέργεια της προμελέτης.

Με εκτίμηση,
Μαρία Μαγνήσαλη

Αθήνα

30/01/2019

Αριθ.Πρωτ.:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
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Προς
κ. Σταύρο Μπένο
Κίνηση Πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ»

Αγαπητέ κ. Μπένο,
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας σε συνεργασία με το Δήμο
Αλμωπίας διοργανώνουν διήμερο Συνέδριο με θέμα:
«Πολιτισμός – Αθλητισμός: Αναπτυξιακά Πρότυπα Πόλεων &
Ποιότητα Ζωής»
στη Τοπική Κοινότητα Λουτρακίου του Δήμου Αλμωπίας – Λουτρά Πόζαρ
στο ξενοδοχείο «4 Εποχές» στις 15 – 16 Φεβρουαρίου 2019.
Στη διάρκεια των εργασιών θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν τα
νέα δεδομένα στους τομείς Πολιτισμού – Αθλητισμού και ο ρόλος της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Στόχος του συνεδρίου είναι η ανάδειξη των πολιτικών και των
προτεραιοτήτων της Αυτοδιοίκησης, η τοπική και περιφερειακή πολιτιστική
ανάπτυξη, η διαχείριση των μνημείων φύσης και πολιτισμού, οι νέες
τεχνολογίες και πολιτισμός, η σύγχρονη δημιουργία.
Σας καλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τις εργασίες του
Συνεδρίου και να παρουσιάσετε στους συμμετέχοντες εισήγηση με θέμα:
«Διαχείριση Μνημείων Φύσης και Πολιτισμού»
Επισυνάπτουμε το πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Με εκτίμηση
Γεώργιος Πατούλης
Δήμαρχος Αμαρουσίου
Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 8 & ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 106 78 ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ: 2132147500, FAX: 210 3820807 Web: www.kedke.gr E-mail: info@kedke.gr

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Συνεδρίου με θέμα:
«Πολιτισμός – Αθλητισμός:
Αναπτυξιακά Πρότυπα Πόλεων και Ποιότητα Ζωής»
Δήμος Αλμωπίας, Δημοτική Κοινότητα Λουτρακίου
Λουτρά Πόζαρ
Ξενοδοχείο “4 Εποχές”

Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019
10:30 – 11:30 Προσέλευση – Εγγραφή Συνέδρων
11:30 – 12:30 Έναρξη Εργασιών
Καλωσόρισμα:
❖ Δημήτρης Μπίνος, Δήμαρχος Αλμωπίας
❖ Λάζαρος Κυρίζογλου, Πρόεδρος Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας
Χαιρετισμοί:
❖ Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχος Αμαρουσίου
❖ Μυρσίνη Ζορμπά, Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού *
❖ Ιούλιος Συναδινός, Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού *
12:30 – 13:00 Εισήγηση Προέδρου Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού της Κ.Ε.Δ.Ε.
Γιάννη Λυμπέρη, Μέλους Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Ε., Δημοτικού Συμβούλου Ήλιδας
«Στόχοι της Πολιτιστικής Στρατηγικής των Δήμων»
13:00 – 15:00 «Διαχείριση Μνημείων Φύσης & Πολιτισμού»
Εισηγητής:
 Σταύρος Μπένος, Πρόεδρος Σωματείου «Διάζωμα»,
τ. Υπουργός Πολιτισμού
Παρεμβαίνουν:
❖ Εκπρόσωπος Εταιρείας Προστασίας της Φύσης
❖ Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου *
❖ Γιάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης
❖ Πέτρος Θέμελης, Διευθυντής Ανασκαφών Μεσσήνης, Ομότιμος
Καθηγητής Κλασσικής Αρχαιολογίας «Το παράδειγμα της Μεσσήνης»

15:00 – 15:30 Διάλειμμα – Ελαφρύ Γεύμα
15:30 – 18:30 «Αθλητισμός για Όλους»
Εισηγητές:
❖ Κώστας Ευσταθίου, Μέλος Επιτροπής Πολιτισμού Κ.Ε.Δ.Ε.,
Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιθέας
❖ Βασίλης Κάκκος, Προϊστάμενος Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
❖ Γιάννης Μυλωνάκης, Δημοτικός Σύμβουλος Αγίας Παρασκευής
❖ Βαγγέλης Χατζατουριάν, Πρόεδρος Πολιτιστικού & Αθλητικού
Οργανισμού Δήμου Νέας Σμύρνης
❖ Πελαγία Μαναβέλη, Δρ ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ.
Παρέμβαση:
Κυριάκου Αμούτζα, Δημοτικού Συμβούλου Ιάσμου,
Μέλους Επιτροπής Πολιτισμού – Αθλητισμού Κ.Ε.Δ.Ε.,
Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα ΤΕΦΑΑ του Δ.Π.Θ.

Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019
10:00 – 12:00 «Η Πολιτιστική Διάσταση της Τοπικής Ανάπτυξης»
Εισηγητές:
❖ Γιάννης Ιωαννίδης, Διευθυντής Ο.Τ.Α. διδάσκων Ε.Α.Π.
«Πολιτιστικές Πολιτικές και Αναζωογόνηση Πόλεων»
❖ Ζωή Μάργαρη, Δρ.Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας- Εθνολογίας
«Πολιτιστική Κληρονομιά – Τοπικότητα»
❖ Νέλλη Παπαχελά, Αντιδήμαρχος Δήμου Αθηναίων, Μέλος
Επιτροπής Πολιτισμού – Αθλητισμού Κ.Ε.Δ.Ε.
«Σύγχρονη Δημιουργία (Τέχνη στον Κοινόχρηστο Χώρο –
Κινηματογραφικές Παραγωγές)»
❖ Νατάσα Φλώρου,
«Καινοτόμα Προγράμματα Πολιτισμού»
❖ Εκπρόσωπος Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
Δήμου Ελευσίνας
❖ Δημήτρης Κούτουλας, Σύμβουλος Τουριστικού Marketing –
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
«Αξιοποίηση του Πολιτισμού στην Τουριστική Ταυτότητα
(destination brand) ενός Τόπου»
____________________________________
* Αναμένεται επιβεβαίωση
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Νοεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 21325 οικ.
Πλαίσιο εφαρμογής του θεσμού της κοινωφελούς εργασίας ενηλίκων και κατάρτιση νέου
πίνακα φορέων που συμμετέχουν στην εφαρμογή του.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 15-17 το ν.1941/1991 «Τροποποίηση
διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 41), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) τoυ άρθρoυ 64 τoυ ν.2776/1999 «Σωφρονιστικός
Κώδικας» (ΦΕΚ A' 291).
γ) του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3904/2010
(ΦΕΚ Α' 218).
δ) του άρθρου 9 το ν.4052/2012 Εφαρμ. Μνημονίου 2:
Ε.Σ.Υ./ΦΑΡΜΑΚΑ/Μετανάστες/ Ευρ. Συμβ. Εργαζομένων/
Σύσταση ΕΤΕΑ/Προσ. Απασχόληση κλπ (ΦΕΚ Α' 41).
ε) των άρθρων 1 και 2 του ν.4238/2014 Πρωτοβάθμιο
Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α' 38).
στ) του άρθρου 33 παρ. 2 εδάφιο vii το ν. 4368/2016
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 21).
ζ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α'210).

Αρ. Φύλλου 5315

η) του άρθρου 15 παρ. 3 περίπτωση ιβιβ τo π.δ. 96/
2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (ΦΕΚ Α΄136).
θ) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 160).
ι) της με αριθμ. 25132/2016 κοινής απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής ΑνασυγκρότησηςΠαιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής ΑλληλεγγύηςΥγείας - Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της
πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα
Υγείας» (ΦΕΚ Β΄ 908).
2. Την αριθμ. 108842/1997 (ΦΕΚ Β' 1104) απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Υγείας και Πρόνοιας και Δικαιοσύνης «Οργάνωση της
παροχής κοινωφελούς εργασίας. Διαδικασία επιλογής,
ανάθεση και επίβλεψη της σχετικής εργασίας» και τις
δημοσιευθείσες διορθώσεις σφαλμάτων αυτής στο ΦΕΚ
Β΄1223/1997.
3. Την ανάγκη αναμόρφωσης του πίνακα των φορέων,
που επιθυμούν και έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν
κοινωφελή εργασία, κατόπιν σχετικών αιτημάτων που
υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία από διάφορους φορείς.
4. Το γεγονός ότι από τη δημοσίευση της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την κατάρτιση νέου πίνακα με φορείς του δημόσιου τομέα, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και φορείς κοινωνικής
αλληλέγγυας οικονομίας, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα
να δεχθούν άτομα για να παράσχουν κοινωφελή εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 το Ποινικού
Κώδικα, όπως ισχύει και του άρθρου 64 το ν. 2776/1999
«Σωφρονιστικός Κώδικας», ο οποίος διαμορφώνεται ως
ακολούθως:
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Τεύχος Β’ 5315/27.11.2018

ΦΟΡΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
1

Δήμος Δοξάτου

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Δράμας

Διάφοροι τομείς

3

Δήμος Κ. Νευροκοπίου

Διάφοροι τομείς

4

Δήμος Παρανεστίου

Διάφοροι τομείς

5

Δήμος Προσοτσάνης

Διάφοροι τομείς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ
1

Δήμος Αλεξανδρούπολης

Διάφορες υπηρεσίες του Δήμου

2

Δήμος Διδυμότειχου

Διάφοροι τομείς

3

Δήμος Ορεστιάδας

Τομείς καθαριότητας και πρασίνου

4

Δήμος Σαμοθράκης

Διάφοροι τομείς

5

Δήμος Σουφλίου

Τομείς καθαριότητας και πρασίνου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ

1

Δήμος Θάσου

Διάφοροι τομείς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

1

Δήμος Καβάλας

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Νέστου

Διάφοροι τομείς

3

Δήμος Παγγαίου

Διάφοροι τομείς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

1

Δήμος Αβδήρων

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Ξάνθης

Διάφοροι τομείς

1

Δήμος Ιάσμου

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Κομοτηνής

Υπηρεσίες καθαριότητας και συντήρησης κτιρίων

3

Δήμος Μαρωνείας-Σαπών

Διάφοροι τομείς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
1

Δήμος Αλεξάνδρειας

Υπηρεσίες καθαριότητας

2

Δήμος Βέροιας

Διάφοροι τομείς

3

Δήμος Νάουσας

Τεχνική υπηρεσία, υπηρεσία περιβάλλοντος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1

Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Βόλβης

Διάφοροι τομείς

3

Δήμος Δέλτα

Διάφοροι τομείς

4

Δήμος Θερμαϊκού

Υπηρεσίες καθαριότητας, κήπων και τεχνικών έργων

5

Δήμος Θέρμης

Διάφοροι τομείς

6

Δήμος Θεσσαλονίκης

Διάφοροι τομείς

7

Δήμος Καλαμαριάς

Διάφοροι τομείς

8

Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου

Διάφοροι τομείς

9

Δήμος Λαγκαδά

Διάφοροι τομείς

10

Δήμος Νεάπολης-Συκεών

Τομείς καθαριότητας και περιβάλλοντος
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11

Δήμος Παύλου Μελά

Διάφοροι τομείς

12

Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη

Διάφοροι τομείς

13

Δήμος Χαλκηδόνος

Τομείς καθαριότητας και πρασίνου

14

Δήμος Ωραιοκάστρου

Διάφοροι τομείς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ
1

Δήμος Κιλκίς

Διάφοροι τομείς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

1

Δήμος Δίου- Ολύμπου

Υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης δημοτικού πάρκου

2

Δήμος Πύδνας-Κολινδρού

Διάφοροι τομείς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
1

Δήμος Αλμωπίας

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Έδεσσας

Διάφοροι τομείς

3

Δήμος Σκύδρας

Υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

1

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Αμφίπολης

Τομείς καθαριότητας και πρασίνου

3

Δήμος Βισαλτίας

Διάφοροι τομείς

4

Δήμος Εμμανουήλ Παππά

Διάφοροι τομείς

5

Δήμος Νέας Ζίχνης

Διάφοροι τομείς

6

Δήμος Σερρών

Τομείς καθαριότητας και Δημοτικού Κυνοκομείου

7

Δήμος Σιντικής

Τομείς καθαριότητας και τεχνικών έργων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1

Δήμος Αριστοτέλη

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Πολυγύρου

Τομέας καθαριότητας

3

Δήμος Νέας Προποντίδας

Διάφοροι τομείς

4

Δήμος Σιθωνίας

Διάφοροι τομείς

5

Δήμος Κασσάνδρας

Διάφοροι τομείς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
1

Δήμος Γρεβενών

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Δεσκάτης

Υπηρεσίες καθαριότητας και κήπων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1

Δήμος Άργους Ορεστικού

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Καστοριάς

Διάφοροι τομείς

3

Δήμος Νεστορίου

Διάφοροι τομείς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
1

Δήμος Βοΐου

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Εορδαίας

Υπηρεσίες πρασίνου, καθαριότητας

3

Δήμος Κοζάνης

Γενικές υπηρεσίες

4

Δήμος Σερβίων- Βελβεντού

Διάφοροι τομείς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1

Δήμος Αμυνταίου

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Φλώρινας

Διάφοροι τομείς
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
1

Δήμος Αρταίων

Τομείς καθαριότητας, κήπων και γενικών καθηκόντων

2

Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη

Διάφοροι τομείς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
1

Δήμος Ηγουμενίτσας

Τομείς καθαριότητας, πρασίνου και αυτεπιστασίας

2

Δήμος Σουλίου

Διάφοροι τομείς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Δωδώνης

Διάφοροι τομείς

3

Δήμος Ζίτσας

Διάφοροι τομείς

4

Δήμος Ιωαννιτών

Διάφοροι τομείς

5

Δήμος Πωγωνίου

Διάφοροι τομείς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1

Δήμος Ζηρού

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Πάργας

Διάφοροι τομείς

3

Δήμος Πρεβέζης

Διάφοροι τομείς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1

Δήμος Καρδίτσας

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Μοζακίου

Διάφοροι τομείς

3

Δήμος Παλαμά

Διάφοροι τομείς

4

Δήμος Σοφάδων

Διάφοροι τομείς

1

Δήμος Αγιάς

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Ελασσόνας

Διάφοροι τομείς

3

Δήμος Κιλελέρ

Διάφοροι τομείς

4

Δήμος Λαρισαίων

Διάφοροι τομείς

5

Δήμος Τυρνάβου

Διάφοροι τομείς

6

Δήμος Φαρσάλων

Διάφοροι τομείς

7

Δήμος Τεμπών

Διάφοροι τομείς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
1

Δήμος Αλμυρού

Υπηρεσίες καθαριότητας και κήπων

2

Δήμος Βόλου

Υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου

3

Δήμος Ρήγα Φεραίου

Διάφοροι τομείς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
1

Δήμος Αλοννήσου

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Σκιάθου

Διάφοροι τομείς

3

Δήμος Σκοπέλου

Διάφοροι τομείς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1

Δήμος Καλαμπάκας

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Πύλης

Διάφοροι τομείς

3

Δήμος Τρικκαίων

Τομείς καθαριότητας και πρασίνου

4

Δήμος Φαρκαδόνας

Διάφοροι τομείς
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
1

Δήμος Ζακύνθου

Διάφοροι τομείς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1

Δήμος Κέρκυρας

2

Δήμος Παξών

Διάφοροι τομείς
Διάφοροι τομείς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΑΚΗΣ

1

Δήμος Ιθάκης

Διάφοροι τομείς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

1

Δήμος Λευκάδας

Υπηρεσίες καθαριότητας, κήπων και πρασίνου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
1

Δήμος Κεφαλονιάς

Διάφοροι τομείς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Διάφοροι τομείς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
1

Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Αγρινίου

Διάφοροι τομείς

3

Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας

Υπηρεσίες καθαριότητας

4

Δήμος Αμφιλοχίας

Υπηρεσίες καθαριότητας

5

Δήμος Θέρμου

Διάφοροι τομείς

6

Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Διάφοροι τομείς

7

Δήμος Ναυπακτίας

Διάφοροι τομείς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ

1

Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Αιγιαλείας

Διάφοροι τομείς

3

Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Διάφορες εργασίες

4

Δήμος Ερυμάνθου

Διάφοροι τομείς

5

Δήμος Καλαβρύτων

Διάφοροι τομείς

6

Δήμος Πατρέων

Διάφοροι τομείς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ

1

Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Διάφορες Υπηρεσίες

3

Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Διάφοροι τομείς

4

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας

Διάφορες Υπηρεσίες

5

Δήμος Ζαχάρως

Διάφοροι τομείς

6

Δήμος Ήλιδας

Διάφοροι τομείς

7

Δήμος Πηνειού

Διάφοροι τομείς

8

Δήμος Πύργου

Διάφοροι τομείς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

1

Δήμος Αλιάρτου

Υπηρεσίες καθαριότητας, κήπων και δενδροστοιχιών

2

Δήμος Θηβαίων

Διάφοροι τομείς

3

Δήμος Λεβαδέων

Διάφοροι τομείς
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4

Δήμος Ορχομενού

Διάφοροι τομείς

5

Δήμος Τανάγρας

Διάφοροι τομείς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

1

Δήμος Ερέτριας

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού

Διάφοροι τομείς

3

Δήμος Καρύστου

Διάφοροι τομείς

4

Δήμος Κύμης-Αλιβερίου

Διάφοροι τομείς

5

Δήμος Χαλκιδέων

Διάφοροι τομείς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
1

Δήμος Καρπενησίου

Διάφοροι τομείς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
1

Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Δομοκού

Διάφοροι τομείς

3

Δήμος Λαμιέων

Διάφοροι τομείς

4

Δήμος Λοκρών

Διάφοροι τομείς

5

Δήμος Μακρακώμης

Διάφοροι τομείς

6

Δήμος Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου

Διάφοροι τομείς

7

Δήμος Στυλίδας

Διάφοροι τομείς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

1

Δήμος Δελφών

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Δωρίδος

Διάφοροι τομείς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
1

Περιφέρεια Αττικής

Διάφοροι τομείς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
1

Δήμος Αθηναίων

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Βύρωνα

Υπηρεσίες καθαριότητας, πρασίνου και ΚΕ.Φ.Ο.

3

Δήμος Γαλατσίου

Διάφοροι τομείς

4

Δήμος Δάφνης-Υμηττού

Υπηρεσίες καθαριότητας, κήπων κ.λπ.

5

Δήμος Ζωγράφου

Διάφοροι τομείς

6

Δήμος Ηλιούπολης

Διάφοροι τομείς

7

Δήμος Καισαριανής

Διάφοροι τομείς

8

Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας

Διάφοροι τομείς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
1

Δήμος Αγίας Παρασκευής

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Αμαρουσίου

Διάφοροι τομείς

3

Δήμος Βριλησσίων

Φύλακες κτιρίων και υπάλληλοι καθαριότητας κτιρίων

4

Δήμος Ηρακλείου

Διάφοροι τομείς

5

Δήμος Κηφισιάς

Διάφοροι τομείς

6

Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης

Διάφοροι τομείς

7

Δήμος Μεταμόρφωσης

Διάφοροι τομείς

8

Δήμος Νέας Ιωνίας

Διάφοροι τομείς

9

Δήμος Παπάγου-Χολαργού

Διάφοροι τομείς

10

Δήμος Πεντέλης

Διάφοροι τομείς
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11

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού

Διάφοροι τομείς

12

Δήμος Χαλανδρίου

Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
1

Δήμος Αγίου Δημητρίου

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Αλίμου

Διάφοροι τομείς

3

Δήμος Γλυφάδας

Διάφοροι τομείς

4

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης

Διάφοροι τομείς

5

Δήμος Καλλιθέας

Διάφοροι τομείς

6

Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου

Υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου

7

Δήμος Νέας Σμύρνης

Διάφοροι τομείς

8

Δήμος Παλαιού Φαλήρου

Διάφοροι τομείς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
1

Δήμος Αγίας Βαρβάρας

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Διάφοροι τομείς

3

Δήμος Αιγάλεω

Διάφοροι τομείς

4

Δήμος Ιλίου

Τομείς καθαριότητας και πρασίνου

5

Δήμος Περιστερίου

Διάφοροι τομείς

6

Δήμος Πετρούπολης

Διάφοροι τομείς

7

Δήμος Χαϊδαρίου

Διάφοροι τομείς

1

Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Κορυδαλλού

Διάφοροι τομείς

3

Δήμος Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Διάφοροι τομείς

4

Δήμος Πειραιά

Διάφοροι τομείς

5

Δήμος Περάματος

Υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
1

Δήμος Αίγινας

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Πόρου

Διάφοροι τομείς

3

Δήμος Σαλαμίνας

Διάφοροι τομείς

4

Δήμος Τροιζηνίας

Διάφοροι τομείς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ENOTΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1

Δήμος Αχαρνών

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης

Διάφοροι τομείς

3

Δήμος Διονύσου

Διάφοροι τομείς

4

Δήμος Λαυρεωτικής

Διάφοροι τομείς

5

Δήμος Μαραθώνα

Διάφοροι τομείς

6

Δήμος Μαρκόπουλου

Διάφοροι τομείς

7

Δήμος Παιανίας

Διάφοροι τομείς

8

Δήμος Παλλήνης

Υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου

9

Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου

Διάφοροι τομείς

10

Δήμος Σαρωνικού

Υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου

11

Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος

Διάφοροι τομείς

12

Δήμος Ωρωπού

Διάφοροι τομείς
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1

Δήμος Ασπροπύργου

Υπηρεσίες καθαριότητας, πρασίνου κ.λπ.

2

Δήμος Ελευσίνας

Διάφοροι τομείς

3

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας

Διάφοροι τομείς

4

Δήμος Μεγαρέων

Τομείς καθαριότητας, κήπων και

5

Δήμος Φυλής

γενικών καθηκόντων
Διάφοροι τομείς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
1

Δήμος Άργους-Μυκηνών

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Επιδαύρου Ν. Αργολίδας

Διάφοροι τομείς

3

Δήμος Ερμιονίδας

Διάφοροι τομείς

4

Δήμος Ναυπλιέων

Διάφοροι τομείς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
1

Δήμος Γορτυνίας

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Μεγαλόπολης

Διάφοροι τομείς

3

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας

Διάφοροι τομείς

4

Δήμος Νότιας Κυνουρίας

Υπηρεσίες καθαριότητας

5

Δήμος Τρίπολης

Τμήμα καθαριότητας, ανακύκλωσης, πρασίνου

1

Δήμος Βέλου-Βόχας

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Κορινθίων

Διάφοροι τομείς

3

Δήμος Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων

Διάφοροι τομείς

4

Δήμος Νεμέας

Διάφοροι τομείς

5

Δήμος Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης

Διάφοροι τομείς

6

Δήμος Σικυωνίων

Διάφοροι τομείς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
1

Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Ανατολικής Μάνης

Υπηρεσίες πρασίνου, καθαριότητας και διοικητικές

3

Δήμος Μονεμβασιάς

Τομείς καθαριότητας, πρασίνου,
ύδρευσης και αποχέτευσης

4

Δήμος Σπάρτης

Υπηρεσίες πρασίνου, καθαριότητας και
άλλοι τομείς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
1

Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Δυτικής Μάνης

Υπηρεσίες καθαριότητας, πρασίνου και
διοικητικές υπηρεσίες

3

Δήμος Καλαμάτας

Διάφοροι τομείς

4

Δήμος Μεσσήνης

Υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου

5

Δήμος Οιχαλίας

Διάφοροι τομείς

6

Δήμος Πύλου-Νέστορος

Διάφοροι τομείς

7

Δήμος Τριφυλίας

Διάφοροι τομείς

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 5315/27.11.2018

63143

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
1

Δήμος Λέσβου

Διάφοροι τομείς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ

1

Δήμος Λήμνου

1

Δήμος Σάμου

Διάφοροι τομείς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ
Διάφοροι τομείς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

1

Δήμος Χίου

Διάφοροι τομείς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

1

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Διάφοροι τομείς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ
1

Δήμος Άνδρου

Διάφοροι τομείς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ

1

Δήμος Θήρας

Διάφοροι τομείς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ

1

Δήμος Κω

Διάφοροι τομείς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ

1

Δήμος Μυκόνου

Διάφοροι τομείς

1

Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ
Διάφοροι τομείς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ
1

Δήμος Αντιπάρου

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Πάρου

Διάφοροι τομείς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ

1

Δήμος Ρόδου

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Τήλου

Διάφοροι τομείς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ

1

Δήμος Σύρου-Ερμούπολης

Διάφοροι τομείς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ
1

Δήμος Τήνου

Διάφοροι τομείς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1

Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Βιάννου

Διάφοροι τομείς

3

Δήμος Γόρτυνας

Διάφοροι τομείς

4

Δήμος Ηρακλείου

Διάφοροι τομείς

5

Δήμος Μαλεβιζίου

Διάφοροι τομείς

6

Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Διάφοροι τομείς

7

Δήμος Φαιστού

Διάφοροι τομείς

8

Δήμος Χερσονήσου

Διάφοροι τομείς
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
1

Δήμος Αγίου Νικολάου

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Ιεράπετρας

Διάφοροι τομείς

3

Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου

Διάφοροι τομείς

4

Δήμος Σητείας

Διάφοροι τομείς

1

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Τομέας καθαριότητας

2

Δήμος Αμαρίου

Τομέας καθαριότητας

3

Δήμος Ανωγείων

Διάφοροι τομείς

4

Δήμος Μυλοποτάμου

Διάφοροι τομείς

5

Δήμος Ρεθύμνης

Διάφοροι τομείς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
1

Δήμος Αποκορώνου

Διάφοροι τομείς

2

Δήμος Γαύδου

Διάφοροι τομείς

3

Δήμος Καντάνου-Σελίνου

Διάφοροι τομείς

4

Δήμος Κισσάμου

Διάφοροι τομείς

5

Δήμος Πλατανιά

Διάφοροι τομείς

6

Δήμος Σφακιών

Διάφοροι τομείς

7

Δήμος Χανίων

Διάφοροι τομείς

1

Δασαρχείο Έδεσσας

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Διάφοροι τομείς
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1

Αθλητικό Σωματείο ΑμεΑ Μαγνησίας "Μαγνήτες
Πειρατές" (με έδρα το Βόλο)

Διάφοροι τομείς

2

ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Διάφοροι τομείς

3

Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής
Φροντίδας και Ανάπτυξης Δήμου Ροδίων

Διάφοροι τομείς

4

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
και Διά Βίου Μάθησης

5

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
Βέροιας (ΔΕΥΑΒ)

Διάφοροι τομείς

6

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρίου
(ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΑΜ.), Ν. Ρεθύμνου

Διάφοροι τομείς

7

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης

Διάφοροι τομείς

8

Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και
Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Δήμου Χανίων

Διάφοροι τομείς

9

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού
Δήμου Ροδίων-Δ.Ο.Π.Α.Ρ. (Ν.Π.Δ.Δ.)

Διάφοροι τομείς

10

Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου

Διάφοροι τομείς

Δραστηριότητες Τμήματος Ε' Κοινωνικής Πολιτικής
και Μέριμνας για τη Νεολαία της Διεύθυνσης Νέας
Γενιάς
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11

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Βοηθητικές εργασίες

12

Ε.Π.Α.Ψ.Υ. Οικοτροφείο Λαμίας "ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ"

13

Εθνικό Ίδρυμα Εγκαταλειμμένου Παιδιού και της
Άγαμης Μητέρας Άγιος Γεώργιος, Ν.Π.Ι.Δ.

Διάφοροι τομείς

14

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
α) Κοινωνικός Ξενώνας Αστέγων
β) Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων
γ) Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» Κολωνού,
Βοτανικού, Ακαδημίας Πλάτωνος
δ) Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» Εξαρχείων,
Κυψέλης, Πατησίων

Διάφοροι τομείς

15

Ένωση Ελλήνων Χημικών

16

Εταιρεία Κοινωνικής Υποστήριξης Ανηλίκων και
Εφήβων Μέλος Ο.Ε.Μ.Κ.Ο.Ε

17

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθήνας,
Στέγη Ανηλίκων Περισσού

Διάφοροι τομείς βοηθητικών εργασιών

18

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Λάρισας,
Στέγη Φιλοξενίας Ανηλίκων

Διάφοροι τομείς

19

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Ηρακλείου Κρήτης,
Στέγη Φιλοξενίας Ανηλίκων

20

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Κοζάνης,
Στέγη Φιλοξενίας Ανηλίκων

Διάφοροι τομείς

21

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά,
Στέγη Ανηλίκων «Ο ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ»

Διάφοροι τομείς βοηθητικών εργασιών

22

Ίδρυμα «Γηροκομείον Βόλου»

23

Ίδρυμα Κων/νου και Ταρσής Μιμηκοπούλου, Ν.Π.Ι.Δ.

24

Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Ν.Π.Ι.Δ.

25

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

26

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)
«Πάνος Μυλωνάς»

Διάφοροι τομείς

27

Κέντρο Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών
«ΑΡΩΓΗ» Ν.Π.Δ.Δ.

Διάφοροι τομείς

28

Κέντρο Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ»

Διάφοροι τομείς

29

Κέντρο Ζωής

Διάφοροι τομείς

30

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας
Δήμου Καισαριανής "ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ"

Διάφοροι τομείς

31

ΚΛΙΜΑΚΑ

32

Κοινωνικός Ξενώνας «ΚΑΡΕΑ»

Διάφοροι τομείς

33

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής
Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Διάφοροι τομείς

Τομείς καθαριότητας,
χειροτεχνίας και τεχνικών έργων

Εργασίες γραφείου και καθαριότητας
Διάφοροι τομείς

Διάφοροι τομείς βοηθητικών εργασιών

Διάφοροι τομείς
Τομείς καθαριότητας, διαλογής ρούχων, οικοδομικών, μηχανολογικών και υδραυλικών εργασιών,
μηχανοργάνωσης και γραμματειακής υποστήριξης
Διάφοροι τομείς
Τομείς καθαριότητας και προπαρασκευής συσσιτίου

Θέσεις οδηγών, συνοδών A.M.E.A., φροντιστών, κ.λπ.
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34

ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ-Σωματείο Ατόμων
με προβλήματα Όρασης (με έδρα το Βόλο)

Διάφοροι τομείς

35

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Κωνσταντοπούλειος
Οίκος Ευγηρίας και Χρονίων Παθήσεων
’’Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"

Διάφοροι τομείς

36

"Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Παιδιού,
Αθλητισμού και Πολιτισμού-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου",
Ν.Π.Δ.Δ.

Διάφοροι τομείς

37

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ

Διάφοροι τομείς

38

Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας,
Δήμου Κοζάνης, Ν.Π.Δ.Δ.

Διάφοροι τομείς

39

ΡΕΤΟ ΕΛΛΑΣ - ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ
(μη κερδοσκοπικό σωματείο)

Διάφοροι τομείς

40

Σύλλογος Ατόμων με κινητικά προβλήματα
και φίλων "ΠΕΡΠΑΤΩ"

Διάφοροι τομείς

41

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων
με Αναπηρία Ν. Φθιώτιδας

Διάφοροι τομείς

42

Σύλλογος Παραπληγικών Ανατολικής Στερεάς

Διάφοροι τομείς

43

Σύλλογος Συμπαράστασης Κρατουμένων
«Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ»

44

Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ν. Ξάνθης

45

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστημίου
Αιγαίου

46

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»

Διάφοροι τομείς

47

Υπηρεσίες αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Διάφοροι τομείς

48

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων

Διάφοροι τομείς

49

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, Εφετείο Θράκης

Διάφοροι τομείς

50

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, Πρωτοδικείο Δράμας

Διάφοροι τομείς

51

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, Πρωτοδικείο Χαλκίδας

Διάφοροι τομείς

52

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων

Διάφοροι τομείς

53

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παράρτημα Αποθεραπείας
και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες
(πρώην ΚΕ.ΠΕ.Π.) Καρδίτσας

Διάφοροι τομείς

54

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεραπευτήριο Χρονίων
Παθήσεων Λάρισας «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ»

Διάφοροι τομείς

55

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρο Κοινωνικής
Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας

Διάφοροι τομείς

Διοικητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες καθαριότητας
Διάφοροι τομείς
Διοικητική, Τεχνική και Πληροφορική Υπηρεσία

Τεύχος Β’ 5315/27.11.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

63147

56

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κ.Ε.ΠΕ Π. Λεχαινών Ηλείας

Διάφοροι τομείς

57

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Διάφοροι τομείς

58

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρο Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας ΗπείρουΠαράρτημα Προστασίας Παιδιού- Μονάδα Ιωαννίνων

Διάφοροι τομείς

59

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Κρήτης -Παράρτημα Προστασίας Παιδιών και Νέων Χανίων

Διάφοροι τομείς

60

Υπουργείο Υγείας, 1η Υγειονομική Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

Διάφοροι τομείς

61

Υπουργείο Υγείας, Διοίκηση 3ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Μακεδονίας, Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Οργανική Μονάδα της Έδρας «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Διάφοροι τομείς

62

Υπουργείο Υγείας, Διοίκηση 3ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Μακεδονίας,
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Διάφοροι τομείς

63

Υπουργείο Υγείας, 4η Υγειονομική Περιφέρεια
Μακεδονίας και Θράκης, Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

Διάφοροι τομείς

64

Υπουργείο Υγείας, 5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας,
Κέντρο Υγείας Στυλίδας

65

Υπουργείο Υγείας, 5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Γενικό Νοσοκομείο
Χαλκίδας Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου- Γ.Ν. Κ.Υ. Κύμης

Διάφοροι τομείς

66

Υπουργείο Υγείας, 6η Υγειονομική Περιφέρεια,
Κέντρο Υγείας Λυγουριού και Κρανιδίου

Διάφοροι τομείς

67

Υπουργείο Υγείας, 6η Υγειονομική Περιφέρεια
Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής
Ελλάδας, Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας

Διάφοροι τομείς

68

Υπουργείο Υγείας, 6η Υγειονομική Περιφέρεια
Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής
Ελλάδας-Κέντρα Υγείας Ιθάκης και Σάμης

Διάφοροι τομείς

69

Υπουργείο Υγείας, Διοίκηση 6ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων-Ηπείρου
και Δυτικής Ελλάδας

Διάφοροι τομείς

70

Υπουργείο Υγείας, 6η Υγειονομική Περιφέρεια
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Διάφοροι τομείς

71

Υπουργείο Υγείας, 6η Υγειονομική Περιφέρεια,
Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

Διάφοροι τομείς

72

«Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
LA PETITE CANTINE» (με έδρα το Βόλο)

Διάφοροι τομείς

Τομείς καθαριότητας, πρασίνου και τεχνικών έργων
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2. Η με αριθμ. οικ. 27143/2014/2-8-2016 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2904/13-9-2016) καταργείται. Κατά
τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 108842/1997 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1104/12-12-1997) των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας και
Δικαιοσύνης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Υγείας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

63150

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 5315/27.11.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02053152711180016*

Diazoma Ancient Τheater’s BackPack
Εκπαιδευτικό σακίδιο για τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου
Πρόταση Γ.Μανωλοπούλου
Ιανουάριος 2019

Εισαγωγή
Το παρόν κείμενο αποτελεί σύνταξη ενός σχεδίου πρότασης δημιουργίας ενός
διαθεματικού και διεπιστημονικού εκπαιδευτικού σακιδίου του Διαζώματος κατά
τα πρότυπα των ευρωπαϊκών και διεθνών προδιαγραφών1. Στόχος η δημιουργία ενός
σημαντικού εκπαιδευτικού εργαλείου για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης με έντονα τα στοιχεία της βιωματικής εξερεύνησης και ανακάλυψης
κοντά στα ενδιαφέροντα της νέας γενιάς(millennials).
Η πρόταση στηρίζεται στη φιλοσοφία της ανοικτής πρόσβασης, της απόδοσης
των σπουδαίων αρχιτεκτονικών και πνευματικών οικοδομημάτων στη νεότερη
γενιά, στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ηπείρου, αλλά και στο
νεανικό κοινό που επιθυμεί, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και τις ανάγκες μιας
γενιάς, που εξελίσσεται, απόλυτα εξοικειωμένη με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών,
έχοντας ως βασική παράμετρο την ανάγκη της για ουσιαστική αλληλεπίδραση σε
απτικό και ψηφιακό περιβάλλον με περιεχόμενο υψηλής ποιότητας.
Στόχος δεν θα είναι η συστηματική και στείρα παροχή πληροφοριών στους μαθητές
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά θα στηρίζεται στη βίωση μιας πολυεπίπεδης και
αισθητικής εμπειρίας των μαθητών με τη χρήση και των Νέων Τεχνολογικών
Μέσων(VR,AR,QR codes etc). Με απώτερο στόχο την ανακάλυψη, την εξερεύνηση,
τη συναισθηματική εμπλοκή τους με τα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς, υλικής
και άυλης και την οικοδόμηση της γνώσης μέσα από τη ψυχαγωγία.
Παράδειγμα καλή πρακτικής από το εξωτερικό

1

https://europa.eu/teachers-corner/sites/teacherscorner/files/files/eych-2018-toolkitteachers_en.pdf

Diazoma Ancient Τheater’s BackPack
Εκπαιδευτικό σακίδιο για τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου
Πρόταση Γ.Μανωλοπούλου
Ιανουάριος 2019

Μεθοδολογία
Το εκπαιδευτικό σακίδιο με το συνοδευτικό υλικό και τις προτεινόμενες δράσεις θα
στηρίζονται στις αρχές των σύγχρονων εκπαιδευτικών θεωριών της θεωρίας του υλικού
πολιτισμού και στα πορίσματα της σύγχρονης διδακτικής που αφορούν κυρίως στην
πολυσημία των χώρων και των αντικειμένων, στις ψυχικές,κοινωνικές και
επιστημολογικές διαστάσεις της γνώσης, της σκέψης, της μάθησης, της επικοινωνίας,
της ερμηνείας και της εμπειρίας καθώς βέβαια και στις σύγχρονες μεθόδους της και
παρέχουν ένα γόνιμο παιδευτικό πλαίσιο για την καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης και
γνώσης.
Η μάθηση εδώ είναι μια ενεργητική διαδικασία. Συμφωνεί με τη παραδοσιακή θεωρία
του διδακτισμού ως προς τη γνώση αλλά διαφοροποιείται ως προς τη μάθηση. Η
μάθηση επιτυγχάνεται μέσω της ανακάλυψης με παράλληλες δράσεις και ειδικά
εκπαιδευτικά εργαλεία (ψηφιακά και μη) σε μια ολιστική και βιωματική προσέγγιση
με έμφαση στην συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας όχι με τη μορφή του
παρατηρητή αλλά με την ενεργό συμμετοχή του.
Βασικοί στόχοι
Τα αρχαία θέατρα θα εκτεθούν στη διαχρονία τους, ως ζωντανό κύτταρο μνήμης,
γνώσης, ανακάλυψης αλλά και ψυχαγωγίας για το νεανικό μας κοινό.Το σακίδιο θα
στηρίζεται σε μια δική του φιλοσοφία, με μια σειρά επάλληλων και
αλληλοσυμπληρούμενων δραστηριοτήτων και εμπειριών, ελκυστικών στο κοινό που
απευθύνονται, εν προκειμένω στο νεανικό κοινό.
Στόχος είναι η εκπαιδευτική κοινότητα να γνωρίσει τα αρχαία θέατρα, την πολιτιστική
Διαδρομή της Ηπείρου, με στόχο την κατανόηση και την ερμηνεία μιας σημαντικής
προσπάθειας κι ενός μεγαλόπνοου έργου που έχει επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της
τελευταίας πενταετίας στην περιφέρεια της Ηπείρου σε συνεργεία με άλλους φορείς
ώστε να αποτελέσει πηγή εξερεύνησης, έμπνευσης, δημιουργίας, συνεργασίας και
ελπίδας στα χέρια των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα από το ειδικά
διαμορφωμένο υλικό του Διαζώματος.

Diazoma Ancient Τheater’s BackPack
Εκπαιδευτικό σακίδιο για τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου
Πρόταση Γ.Μανωλοπούλου
Ιανουάριος 2019

Πιο συγκεκριμένα
Diazoma Ancient Theatre‘s Backpack – Θεματικό εκπαιδευτικό σακίδιο για τους
μαθητές για τα αρχαία θέατρα της πολιτιστικής διαδρομής της Ηπείρου με
προτεινόμενο συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό:
•

Μικρός οδηγός για τη μεθοδολογία, τους διδακτικούς στόχους, τους
παιδαγωγικούς στόχους και τη φιλοσοφία του εκπαιδευτικού σακιδίου.

•

Μικρός οδηγός για τη συμμετοχή τους στην «Υιοθεσία των αρχαίων θεάτρων»
και της «Πολιτιστικής Διαδρομής της Ηπείρου» (toolkit) για καθηγητές και
μαθητές κατά τα πρότυπα των ευρωπαϊκών προδιαγραφών 2 (Δείτε αναλυτικά
εδώ)

•

Οι εκδόσεις και τα έντυπα του Διαζώματος με το συσχετιζόμενο υλικό

•

Το ήδη υπάρχον ψηφιακό υλικό του Διαζώματος ειδικά διαμορφωμένο

•

ψηφιακά αντίγραφα ευρημάτων(θεατρικά προσωπεία, μουσικά όργανα,
ενδύματα κ.α) ή μακέτας των αρχαίων θεάτρων
ClioMuse application/Tours σε συνδυασμό με εργαλεία εξερεύνησης και
διάδρασης(μεγεθυντικό φακό, ειδικά γυαλιά, μικρό τηλεσκόπιο, μικρό
μικροσκόπιο κα.)
ψηφιακά εργαλεία (VR,AR,QR codes)
έντυπο
με
liks
σε
ψηφιακή
βιβλιοθήκη
όπως
(https://econtent.ekt.gr/el/discovery,
https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.laskaridisfoundation.org/vreite-ton-topos-sas/
http://ancienttheater.culture.gr/el/theatra-wdeia-tou-arxaiou-kosmou

•

•
•

Το εκπαιδευτικό σακίδιο θα δίνεται στα σχολεία που έχουν ενταχθεί στην
Υιοθεσία του Διαζώματος και θα δανείζεται σε σχολεία κάτω από συγκριμένες
προϋποθέσεις.

2

https://europa.eu/teachers-corner/sites/teacherscorner/files/files/eych-2018-toolkitteachers_en.pdf
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Πρόσθετες προτεινόμενες συμμετοχικές δράσεις για το νεανικό μας κοινό
Diazoma Educates, Unites, Communicates
•

Καταχώριση ψηφιακών φωτογραφικών εκθέσεων των μαθητών με hastag
#our_theater #our_heart_theater

•

Το Διάζωμα είσαι εσύ! #DandU
Προτάσεις καινοτομίας και επιχειρηματικών πολιτιστικών σχεδίων και
προτάσεων (creative industry)
παρουσιάσεων

των μαθητών με τη μορφή ολιγόλεπτων

#DandU project

Διάζωμα και ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες
Το Διάζωμα supports
Διαμορφωμένο υλικό για ένταξη και των ειδικών σχολείων και συλλόγων της
Περιφέρειας της Ηπείρου
(mind the map project, έντυπα με τη μορφή BRAILLE,αντίγραφα ψηφιακά για αφή)
Στο πλαίσιο αυτό η διαμόρφωση του εκπαιδευτικού σακιδίου για άτομα
διαφορετικών δυνατοτήτων είναι εξαιρετικής σημασίας. Η διαφορετικότητα και η
αδυναμία παύουν να θεωρούνται εμπόδια επικοινωνίας και αντίληψης και
μετατρέπονται σε στοιχεία που ευνοούν εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας και
αντίληψης που διευρύνουν τα μέσα που διαθέτουμε για να επικοινωνούμε με το
κοινωνικό, πολιτισμικό και φυσικό περιβάλλον, άλλωστε σύμφωνα με τη Διακήρυξη
των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων καθώς και με το τελευταίο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην
πολιτιστική κληρονομιά για την Ευρώπη, όπου ρητά αναφέρεται το δικαίωμα όλοι,
άνευ διακρίσεως,να συμμετέχουμε ελεύθερα και να απολαμβάνουμε τα κοινά αγαθά
της ανθρωπότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς, υλικής και άυλης.

Εσοδα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΌ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/1/2019
ΧΡ 2008-18
ΧΡΗΣΗ 2019
31/01/2019 Έξοδα

ΧΡ 2008-18

Τακτικές Εισφορές Μελών

403.616,64 €

2.500,00 €

406.116,64 € Έξοδα Ίδρυσης

139,02

Εισφορές Τακτικών Μελών

403.616,64 €

2.500,00 €

406.116,64 € Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης

139,02

Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ

56.447,93 €

650,00 €

Δωρεές Μελών-Φίλων

56.447,93 €

ΧΡΗΣΗ 2019

31/01/2019

0,00

139,02
139,02

0,00 €
57.097,93 €
56.447,93 €

Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα

Πάγια

ΦΑΝΗ ΑΝΑΙΡΟΥΣΗ

400,00 €

400,00 € Η/Υ και Εξοπλισμός

ΛΟΥΙΣ ΡΑΝΗΣ

100,00 €

100,00 € Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΧΑ

100,00 €
50,00 €

ΣΗΜΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΘΑ
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες

1.538.621,16 €

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ

294.122,95 €

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ

102.150,00 €

13.000,00 €

0,00

15.747,19

16.375,19
15.747,19

628,00

0,00

628,00

100,00 € Έξοδα μίσθωσης ακινήτων

84.148,25

632,44

84.780,69

50,00 € Μίσθωση ακινήτων (έδρα )
0,00 € Ενοίκια

74.972,20

500,00

75.472,20

7.675,05

132,44

7.807,49

1.551.621,16 € Κοινόχρηστα
294.122,95 € Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)

0,00 €

16.375,19

1.501,00

1.501,00

102.150,00 €

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

55.940,21 €

0,00 €

55.940,21 € 'Εξοδα λειτουργίας

225.898,15

1.984,56

227.882,71

ELPEN A.E ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

91.500,00 €
24.800,00 €

5.000,00 €

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.

96.500,00 € Εξοδα λειτουργίας
24.800,00 € Δ.Ε.Η

17.254,00

224,00

17.478,00

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ

64.800,00 €

64.800,00 € Ο.Τ.Ε

27.184,52

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ

60.000,00 €

60.000,00 € COSMOTE

ΤΕΜΕS-COSTA NAVARINO Α.Ε.

55.000,00 €

55.000,00 € Ε.Υ.Δ.Α.Π

FOURLIS A.E

45.000,00 €

45.000,00 € Επισκευές Συντήρησεις

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

36.080,00 €

36.080,00 € ΄Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας

14.352,93

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

45.000,00 €

45.000,00 € Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά

25.106,42

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

24.750,00 €

24.750,00 € Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες

19.846,94

765,17

20.612,11

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

43.340,00 €

43.340,00 € Ταχυδρομικά -Μεταφορικά

23.339,78

124,00

23.463,78

ΚΟΣΜΟΤΕ

70.800,00 €

70.800,00 € Διάφορα Εξοδα λειτουργίας

12.778,46

137,70

12.916,16

ΒΙΚΟΣ Α.Ε

30.000,00 €

30.000,00 € Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή

4.275,47

142,60

4.418,07

ZARA Α.Ε.

30.000,00 €

30.000,00 € Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη

58.183,43

429,63

58.613,06

ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

34.000,00 €

34.000,00 € Συνδρομές σε συλλόγους

11.284,95

0,00

11.284,95

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

39.000,00 €

2.429,76

0,00

2.429,76

ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

24.400,00 €

24.400,00 €

0,00

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

12.000,00 €

12.000,00 €

0,00

0,00

INTERAMERICAN Α.Ε.

18.000,00 €

18.000,00 € Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων

727.244,79

9.366,05

736.610,84

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

34.840,00 €

34.840,00 € Κόστος μισθοδοσίας

546.714,61

5.748,69

552.463,30

ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ

50.000,00 €

50.000,00 € Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)

180.530,18

3.617,36

184.147,54

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ

20.000,00 €

20.000,00 €

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

25.000,00 €

25.000,00 € Φ.Π.Α.

Σ.Ε.Β.

15.000,00 €

15.000,00 € Φ.Π.Α.

5.000,00 €

44.000,00 € Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές

42,33

539,00

9,00

4.326,08

22.183,93

9.000,00 €

9.000,00 €

APIVITA ΑΕΒΕ

9.000,00 €

9.000,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων

88.380,00

ΣΕΤΕ

9.000,00 €

9.000,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων

88.380,00

8.000,00 €

5.038,74
548,00
4.326,08

110,13

14.463,06
25.106,42

0,00

0,00

0,00

0,00

22.183,93
0,00

ΣΑΝΗ Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.

27.184,52

4.996,41

0,00
0,00

88.380,00
88.380,00

8.000,00 €

12.400,00 €

12.400,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές

529.677,75

ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ

9.766,00 €

9.766,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές

278.611,81

278.611,81

ΟΠΤΙΜΑ ΑΕΒΕ

9.766,00 €

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

16.000,00

16.000,00

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

9.766,00 €

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

99.000,00

ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ

12.000,00 €

12.000,00 € Μυτιληναίος Α.Ε. Τόπος Συμβουλευτική,Διαδρομή Στ.Ελλάδας

ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε.

12.400,00 €

12.400,00 € Αρχαιολογική Ιστορία Ασκληπιείου Επιδάυρου

ΕΛΑΙΣ Α.Ε.

18.000,00 €

EUROBANK ERGASIAS
Mc CAIN HELLAS
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε.

1.173,36

530.851,11

99.000,00

10.464,00

10.464,00

2.658,19

240,00

2.898,19

18.000,00 € Launch Event Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου,Νέα Οδός

58.345,00

933,36

59.278,36

11.200,00 €

11.200,00 € Αεροπορία Αιγαίου,Πολιτιστική Διαδρομή Θήρας

10.000,00

17.600,00 €

17.600,00 € Ιδρυμα Ι.Λάτσης,Ιστοσελίδα Πολ.Διαδρομής Στερεάς Ελλάδας

9.000,00

9.000,00

6.000,00 €

6.000,00 € ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ,Μελέτη προσβασιμότητας Αρχ.Χώρων Θήρας

12.000,00

12.000,00

33.598,75

33.598,75

11.200,00 €

11.200,00 € Ιδρυμα Π.@Α.Κανελλόπουλου,Πολ.ΔιαδρΗπείρου-Αρχ.Νικόπολη
6.000,00 €

0,00

10.000,00 €

10.000,00 €

0,00

ΓΣΕΒΕΕ

6.000,00 €

6.000,00 €

GOOGLE

9.000,00 €

9.000,00 €

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
ΟΜΙΛΟΣ QUEST

3.000,00 €

3.000,00 €

10.000,00

0,00 € Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος

0,00
0,00
79.395,11

0,00 € Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος

362,40

0,00 €
0,00 € Εξοδα προβολής & διαφήμισης

29.161,84

79.757,51
362,40

0,00

0,00

689,28

29.851,12

Μεταβιβαστικές εισροές

603.612,27 €

Μεταβιβαστικές εισροές

419.483,87 €

419.483,87 € Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

0,00

0,00

9.000,00 €

9.000,00 € Προβολή Διαζώματος

689,28

689,28

Ίδρυμα Ι. Λάτσης,για την ιστοσελίδα Πολ . Διαδρ.Στ.Ελλάδας

1.971,60 €

362,40

605.583,87 € Διαδραστικές εφαρμογές

0,00

Animus A.E.,ντοκιμαντέρ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας

16.000,00 €

16.000,00 €

0,00

0,00

Αεροπορία Αιγαίου, Πολιτιστική Διαδρομή Θήρας

16.000,00 €

16.000,00 €

0,00

0,00

Launch Event Πολιτιστικης Διαδρομής Ηπείρου,Νέα Οδός

62.000,00 €

62.000,00 €

0,00

0,00

Μυτιληναίος Α.Ε.,Τόπος Συμβουλευτική Διαδρομή Στ.Ελλάδας

18.600,00 €

18.600,00 € ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

390.144,39

0,00

390.144,39

6.200,00 € Γενικές Συνελεύσεις εως και 2018

390.144,39

Η Αρχαιολογική Ιστορία του Ασκληπιείου της Επιδαύρου

4.228,40 €

1.971,60 €

ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ,Μελέτη προσβασιμότητας Αρχ.Χώρων Θήρας

12.000,00 €

12.000,00 € ΙA΄Γεν.Συνέλευση στο Λαύριο

Ίδρυμα Π.@Α. Κανελλόπουλου,Πολ.Δ.Ηπείρου,Αρχ.Νικόπολη

46.300,00 €

46.300,00 € ΙΒ΄Γεν.Συνέλευση στη Νάξο

Διάφορα έσοδα

6.270,38 €

0,03 €

Τόκοι καταθέσεων
Επιστροφές διαθεσίμων

Σύνολο Εσόδων

0,03 €
25.102,76 €

0,00 €

2.633.671,14 €

18.121,63 €

Χρηματικά Διαθέσιμα

Υπόλοιπο

Ταμείο στο Διάζωμα
Λογαριασμοί Καταθέσεων
Τράπεζα

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

0,00 €
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ

0,00

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

270.164,29

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

153.472,17

0,00 € 1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών

25.146,48

0,00 € 2.Εκδόσεις Διαζώματος

74.131,74

6.270,41 € 3.Προσομοίωση Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου
0,03 € 4.Μεταφράσεις κειμένων

593,00

960,00

960,00
0,00
0,00

457,57 € 10.

0,00

457,57 € 11.

0,00

47.117,51 € 12.
13.

0,00
0,00

8.685,74 €

8.685,74 € Εκδηλώσεις

119.345,55

5.102,85 €

5.102,85 € Έκτη συνάντηση του Διαζώματος με τα Eταιρικά του Μέλη

Τράπεζα Αττικής

7.589,77 €

7.589,77 € Πέμτη συνάντηση Άνω Διαζώματος

To μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2018 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .

658,52

0,00 € 7.Εικονογράφηση Αρχαιολογικής Ιστορίας Επιδαύρου

Εθνική Τράπεζα

319,75 €

11.210,90

0,00 € 8.
2.651.792,77 € 9.

Eurobank Ergasias

PAY PAL
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

74.131,74
65,52

930,00
3.720,00

119.345,55

100,58 €

25.208,48

930,00
3.720,00

6.162,48 € Λοιπές Εκδηλώσεις

19.156,34 €

270.291,81
153.472,17

62,00

0,00 € 5.Μελέτη 'Ο ρόλος και η λειτουργία της Ήπειρος Α.Ε.'
25.102,76 € 6.Μελέτη ΕΤΑΜ,Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού

6.162,48 €

ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ EUROBANK

127,52

11.210,90

ΑLPHA BANK

Τράπεζα Πειραιώς

390.144,39

19.156,34 € Διάφορα Έξοδα

45.627,87 €

121.145,55
119.345,55

1.800,00

1.800,00

38,81

5.823,82

38,81

38,81

0,00
16.174,42

0,00
2.604.217,69

0,00
5.785,01

100,58 € Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα
319,75 € Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών
47.575,08 € Σύνολο Εξόδων

1.800,00

2.588.043,27

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΓΙΑ ΤH ΔΡΑΣΗ Υ.Ε.Α.Θ ΤΗΝ 31/1/2019
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Αρχαίο Θέατρο Σικυώνος
Αρχαίο Θέατρο Αρκαδικού Ορχομενού
Αρχαίο Θέατρο Δήλου
Αρχαίο Θέατρο Δελφών
Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης
Αρχαίο Θέατρο Αβδήρων
Αρχαίο Θέατρο Σπάρτης
Αρχαίο Θέατρο Καρθαίας Κέας
Αρχαίο Θέατρο Χερσονήσου
Αρχαίο Θέατρο Γόρτυνας
Αρχαίο Θέατρο Απτέρας
Αρχαίο Θέατρο Βεργίνας
Αρχαίο Θέατρο Μακύνειας
Αρχαίο Θέατρο Καλυδώνας
Αρχαίο Θέατρο Νέας Πλευρώνας
Αρχαίο Θέατρο Οινιάδων
Αρχαίο Θέατρο Στράτου
Αρχαίο Θέατρο Αμφιλοχικού Άργους
Ωδείο Ηρώδου του Αττικού
Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου
Ρωμαϊκό Ωδείο Επιδαύρου
Αρχαίο Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών
Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων
Αρχαίο Θέατρο στο Κουφονήσι / Λεύκης
Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης
Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών
Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης
Αρχαίο Θέατρο Θήρας
Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού Βοιωτίας
Αρχαίο Θέατρο Θορικού
Αρχαίο Θέατρο Μεσσήνης
Αρχαίο Θέατρο Αιγείρας
Αρχαίο Θέατρο Τραχωνων
Ελληνιστικό Θέατρο Αργους
Αρχαίο Θέατρο Μήλου
Αρχαίο Θέατρο Φερών
Αρχαίο Θέατρο Ερέτριας
Αρχαίο Θέατρο Νικοπόλης
Αρχαίο Θέατρο Αμφιαρείου
Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης
Αρχαίο Θέατρο Διονύσου
Αρχαίο Θέατρο Λευκάδας
Αρχαίο Θέατρο Αμφίπολης
Αρχαίο Θέατρο Ικαρίας Αττικής
Αρχαίο Θέατρο Πλατιάνας
Αρχαίο Θέατρο Μιεζας
Αρχαίο Θέατρο Λίνδου
Αρχαίο Θέατρο Καβιρείου
Αρχαίο Θέατρο Γυθείου
Αρχαίο Θέατρο Σάμου
Αρχαίο Θέατρο Ιεράπετρας
Αρχαίο Θέατρο Λάρισας (Μικρό).
Αρχαίο Θέατρο Σαμοθράκης
Μικρό Θέατρο Αμβρακίας
Αρχαίο Θέατρο Λάρισας Α΄
Aρχαίο Θέατρο Δημητριάδος
Αρχαίο Θέατρο Ασκληπιείου Επιδαύρου
Τελεστήριο Ελευσίνας
Αρχαίο Ωδείο Πάτρας
Αρχαίο Ωδείο Κορίνθου
Αρχαίο θέατρο Μαρώνειας
Αρχαίο θέατρο Τανάγρας
Αρχαίο θέατρο Λεωντίου
Τόκοι καταθέσεων-φόρος,τραπεζικά έξοδα
Αδιευκρίνιστες καταθέσεις
Προκαταβολές Φόρου
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ALPHA BANK
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
EUROBANK
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ALPHA -ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΡΑΣΗ ΥΕΑΘ

Ύψος κατάθεσης
13.000,00 €
43.978,76 €
105.192,28 €
106.004,79 €
22.855,56 €
780,00 €
101.469,61 €
16.850,00 €
200,00 €
1.414,90 €
700,00 €
420,00 €
22.360,00 €
15.480,00 €
350,00 €
400,00 €
346,00 €
320,00 €
102,00 €
100,00 €
2.501,00 €
8.150,00 €
3.120,00 €
200,00 €
885,00 €
26.826,60 €
1.400,00 €
400,00 €
198.767,75 €
715,00 €
22.490,80 €
230,00 €
1.370,00 €
3.293,00 €
3.000,00 €
3.110,00 €
33.780,00 €
24.218,60 €
1.270,10 €
1.160,00 €
3.787,41 €
200,00 €
6.210,00 €
5.364,69 €
4.100,00 €
350,00 €
350,00 €
3.690,00 €
500,00 €
400,00 €
100,00 €
100,00 €
5.265,00 €
100,00 €
51.597,10 €
1.340,00 €
49.600,00 €
118,00 €
100,00 €
125,00 €
1.000,00 €
150,00 €
100,00 €
5.946,15 €
779,00 €

Μελέτες
Εξοδα Θεάτρων
12.914,40
43.598,85
96.745,39
104.861,15
21.796,88
550,00
18.824,10
16.824,61
0,00

21.156,96
14.955,91

2.470,32
6.416,00
2.460,00

6.773,93

198.710,62
22.264,19

2.640,40
2.152,50
33.751,00
23.608,60

300,00
5.842,53
2.406,69

4.981,80
50.918,37
1.109,00
15.148,68

4.176,90
410,00
1.058,26

930.584,10 €
739.828,04
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ
11.928,10
2.682,10
27.008,91
5.865,83
51.293,12
1.978,00

100.756,06

90.000,00

90.000,00

Αδιάθετο
Υπόλοιπο
85,60
379,91
8.446,89
1.143,64
1.058,68
230,00
82.645,51
25,39
200,00
1.414,90
700,00
420,00
1.203,04
524,09
350,00
400,00
346,00
320,00
102,00
100,00
30,68
1.734,00
660,00
200,00
885,00
20.052,67
1.400,00
400,00
57,13
715,00
226,61
230,00
1.370,00
652,60
847,50
3.110,00
29,00
610,00
1.270,10
1.160,00
3.487,41
200,00
367,47
2.958,00
4.100,00
350,00
350,00
3.690,00
500,00
400,00
100,00
100,00
283,20
100,00
678,73
231,00
34.451,32
118,00
100,00
125,00
1.000,00
150,00
100,00
1.769,25
369,00
-1.058,26
0,00
190.756,06
ΣΥΝΟΛΑ
11.928,10
92.682,10
27.008,91
5.865,83
51.293,12
1.978,00

190.756,06

