ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ»
Τρίτη 24 Μαΐου 2022
Σήμερα, Τρίτη 24 Μαΐου 2022, έγινε μικτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»: α) μέσω περιορισμένης φυσικής παρουσίας στα γραφεία του
Σωματείου, επί της Οδού Μπουμπουλίνας 30 στην Αθήνα, β) μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των
ειδικών συνθηκών που διανύει η χώρα μας εξαιτίας του κορωνοϊού, όπως προβλέπεται και στο
άρθρο 15 του Καταστατικού του Σωματείου.
Παρόντες – συνδεδεμένοι ήσαν οι κ.κ.:
1. Σταύρος Μπένος, πρόεδρος, παρών μέσω φυσικής παρουσίας,
2. Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης,
3. Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης,
4. Κωνσταντίνος Μπολέτης, μέλος, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης,
5. Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης,
6. Άρτεμις Τσολάκη, μέλος, παρούσα μέσω τηλεδιάσκεψης,
7. Γεωργία Μανωλοπούλου, μέλος, παρούσα μέσω τηλεδιάσκεψης.
Συμμετείχαν, επίσης οι κ.κ.: Ευθύμης Τσάμης και Δώρα Πρασίνου, αναπληρωματικά μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», καθώς και τα στελέχη του Σωματείου κ.κ.
Μαρία Σοφικίτου, Διευθύντρια, Ευδόκιμος Φρέγκογλου, Συντονιστής Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων και Μαρία Κουρασάνη, Υπεύθυνη Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
1.
Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της
Επιτροπής του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρο Μπένο για
την επίσκεψή του στη Βόρεια Εύβοια, η οποία πραγματοποιήθηκε από Δευτέρα 09 έως και
Τρίτη 13 Μαΐου 2022 (Συν. 1 πρόγραμμα).
Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής για την
Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου για την επίσκεψή του στη Βόρεια Εύβοια, η οποία πραγματοποιήθηκε από Δευτέρα
09 έως και Τρίτη 13 Μαΐου 2022. Ο κ. Μπένος ανέφερε περίπου τα εξής:
«Το ταξίδι μου αυτό στη Βόρεια Εύβοια ήταν μια συναρπαστική εμπειρία. Αρχικά στο ταξίδι μου
συνοδευόμουν από τους κ.κ. Νίκο Δρακωνάκη, μελετητή της κεντρικής μελέτης για το Masterplan
του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, Ελισάβετ Πρέζα, υπεύθυνη
χρηματοδοτήσεων του προγράμματος, Μαίρη Μπελογιάννη, υπεύθυνη εκπαιδευτικών
προγραμμάτων του Σωματείου μας, Φαίη Μακαντάση, Επικεφαλής Ερευνών στον ερευνητικό
οργανισμό διαΝΕΟσις και Ευδόκιμο Φρέγκογλου, Συντονιστή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του
Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Στόχος μας ήταν οι πολίτες και οι φορείς της Βόρειας Εύβοιας να
ενημερωθούν αναλυτικά για την πορεία του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας
και ειδικότερα για τις δράσεις και τα έργα που δρομολογούνται ή βρίσκονται σε εξέλιξη.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας στη Βόρεια Εύβοια συναντήσαμε το Μητροπολίτη Χαλκίδας, κ.
Χρυσόστομο, τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανό, τον Αντιπεριφερειάρχη κ.
Γιώργο Κελαϊδίτη, τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας κ. Ευάγγελο
Κούκουζα και τη Σύμβουλο του κ. Κούκουζα, κ. Ελευθερία Τσαγκαράκη, καθώς και τους δύο
Δημάρχους της περιοχής, κ. Γιάννη Κοντζιά και κ. Γιώργο Τσαπουρνιώτη.
Επιπλέον, πραγματοποιήσαμε συναντήσεις με τοπικούς φορείς, όπως με τη διοίκηση και με μέλη του
Οικονομικού Επιμελητηρίου, με εκπροσώπους του Δασαρχείου Λίμνης, με εκπροσώπους του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Περιφερειακού Τμήματος Εύβοιας), αλλά και με εργαζόμενους
και τοπικούς επιχειρηματίες. Στις συναντήσεις συμμετείχαν και οι μελετητές κ.κ. Δημήτρης
Οικονόμου, Βασίλης Γκοιμίσης, Μελετητής Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων Δήμου ΙστιαίαςΑιδηψού, Στέλιος Τσακίρης, Μελετητής Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων Δήμου Μαντουδίου –
Λίμνης - Αγ. Άννας, Κώστας Ζέκκος, συγκοινωνιολόγος, μελετητής του Νέου Δρόμου, Ηλίας
Αποστολίδης μελετητής της μελέτης «Master Plan για το Νέο Δάσος», καθώς και οι μηχανικοί των
δύο Δήμων.
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Επίσης, παρακολουθήσαμε δύο ανοικτά Δημοτικά Συμβούλια των δύο τοπικών δήμων, δηλαδή του
Δήμου Λίμνης – Μαντουδίου – Αγ. Άννας και του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού. Για την ενημέρωσή
σας θέτω υπ’ όψιν σας και το πρόγραμμα του πενθήμερου ταξιδιού μου στη Βόρεια Εύβοια (Συν. 1).
Όμως, το πιο μοναδικό που ζήσαμε ήταν η συνάντησή μας με τους μαθητές από σχολεία των δύο
Δήμων όπως το Γυμνάσιο-Λύκειο Λίμνης, το Δημοτικό Σχολείο Ωρεών και το Λύκειο Ιστιαίας..
Κάναμε με τα παιδιά ένα πολύ ενδιαφέροντα διάλογο, αξιοποιώντας ένα κουίζ με λέξεις – κλειδιά
για την Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας που ετοίμασαν η κα Μαίρη Μπελογιάννη και ο κ.
Πάρης Περράκης, web designer. Οι απαντήσεις των παιδιών ήταν πραγματικά εντυπωσιακές.
Από το ταξίδι συμπεράναμε ότι ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει να κατανοεί το πρόγραμμα
Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Τώρα μάλιστα βρισκόμαστε και στην πιο ενδιαφέρουσα και
δημιουργική στιγμή του προγράμματος, καθώς έχουμε περάσει από το “δημιουργικό χάος” της Α΄
φάσης στην απόλυτη τάξη και τη συντεταγμένη περίοδο της Β΄ φάσης. Συλλέγουμε “μικρά
διαμαντάκια”, μέσα από τη διαβούλευση που είναι σε εξέλιξη με τους θεσμούς και τους πολίτες της
Βόρειας Εύβοιας, προκειμένου να τα μετουσιώσουμε σε έργα και δράσεις και να συγκροτήσουμε το
πρόγραμμα της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.). Στόχος μας είναι να προσαρμόσουμε
τα όνειρά μας και τα όνειρα των ανθρώπων της περιοχής σε συγκεκριμένα έργα και δράσεις.
Επιπλέον, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, καθώς με το πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας
Εύβοιας προωθούνται τρεις μεγάλες μεταρρυθμίσεις: τα νέα «ολιστικά» Κ.Ε.Π., τα Κέντρα
Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΧΩ.Π.) και η Οικονομία του Δάσους.
Συγκεκριμένα μέσω του προγράμματος επιχειρείται η ψηφιακή αναβάθμιση των Κ.Ε.Π.,
προκειμένου να μετατραπούν σε ολιστικά υποκαταστήματα του κράτους. Παράλληλα προωθείται η
δημιουργία των Κέντρων Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΧΩ.Π.), σε μια προσπάθεια να
θέσουμε αποτελεσματικούς μηχανισμούς και κανόνες Καθολικού Χωρικού Σχεδιασμού σε όλο το
εύρος της Ελληνικής Επικράτειας. Tέλος, η “Οικονομία του Δάσους” αποτελεί τη βασικότερη
παράμετρο του προγράμματος και αφορά τη διαχείριση, ανάδειξη και αξιοποίηση του Νέου Δάσους
στη Βόρεια Εύβοια, επιτυγχάνοντας έτσι την τριπλή αειφορία: περιβαλλοντική, κοινωνική και
οικονομική. Στόχος είναι, μέσα από την αξιοποίηση όλων των πόρων του δάσους (βιομάζα, ρητίνη,
μελισσοκομία, τρούφα, διαδρομές στο δάσος κ.α.), να δημιουργηθεί “πλούτος” από το Νέο Δάσος
που θα επιστρέφει στο ίδιο το δάσος, στην τοπική κοινωνία, αλλά και θα ενισχύσει, τελικά, την
εθνική οικονομία. Ύστερα από διαρκείς διαβουλεύσεις, εξετάζεται το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός
καινοτόμου φορέα, μίας ΑΜΚΕ με τίτλο “ΑΕΙΦΟΡΙΑ”, η οποία θα είναι πρότυπο και επιτυχημένο
παράδειγμα μετάβασης προς την κατεύθυνση για μια πιο καινοτόμο αειφόρο δασική οικονομία.
Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για τα
αποτελέσματα της επίσκεψης του Επικεφαλής της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση της Βόρειας
Εύβοιας, κ. Σταύρου Μπένου στη Βόρεια Εύβοια.
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2.
Έγκριση του απολογισμού των εξόδων της επίσκεψης του προέδρου του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής του προγράμματος Ανασυγκρότησης της
Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρου Μπένου και κλιμακίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στη
Βόρεια Εύβοια, η οποία πραγματοποιήθηκε από Δευτέρα 09 έως και Τρίτη 13 Μαΐου 2022.
Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής για την
Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση του
παρακάτω απολογισμού των εξόδων της επίσκεψης του ιδίου και κλιμακίου του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ» στη Βόρεια Εύβοια, η οποία πραγματοποιήθηκε από Δευτέρα 09 έως και Τρίτη 13
Μαΐου 2022:
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

5.000,00 €

ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ (ΔΙΑΜΟΝΗ, ΔΕΙΠΝΟ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ)

2.187,31 €

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

7.187,31 €

Τα μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του προέδρου του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας
Εύβοιας, κ. Σταύρου Μπένου για την έγκριση του απολογισμού των εξόδων της επίσκεψης του
ιδίου και κλιμακίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στη Βόρεια Εύβοια.

3.
Έγκριση του απολογισμού των εξόδων της 2ης εκδήλωσης του φετινού κύκλου
διαλέξεων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας
Εύβοιας, η οποία έχει τίτλο «Το Νέο Δάσος στο κέντρο της αειφορίας και της βιώσιμης
ανάπτυξης της Βόρειας Εύβοιας».
Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής για την
Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση του
παράκατω απολογισμού των εξόδων της 2ης εκδήλωσης του φετινού κύκλου διαλέξεων στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, η οποία
έχει τίτλο «Το Νέο Δάσος στο κέντρο της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης της Βόρειας
Εύβοιας»:
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1,500.00 €

ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ (ΔΙΑΜΟΝΗ, ΔΕΙΠΝΟ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ)

468.95 €

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

1,968.95 €
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Τα μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του προέδρου του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας
Εύβοιας, κ. Σταύρου Μπένου για την έγκριση του απολογισμού των εξόδων της 2ης εκδήλωσης
του φετινού κύκλου διαλέξεων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για το Πρόγραμμα
Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.

4.
Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της
Επιτροπής του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρο Μπένο για
την 4η Συνάντηση των μελετητών με την τοπική κοινωνία και τους φορείς της Βόρειας
Εύβοιας / 8η Συνάντηση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με τα Εταιρικά του Μέλη, η οποία θα
πραγματοποιηθεί από Παρασκευή 3 έως Κυριακή 5 Ιουνίου στα Λουτρά Αιδηψού. Έγκριση
του προϋπολογισμού των εξόδων της παραπάνω εκδήλωσης (Συν. 2. Επιστολή / Συν. 3
πρόγραμμα).
Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής για την
Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου για τις τελευταίες οργανωτικές λεπτομέρειες της 4ης Συνάντησης των μελετητών με
την τοπική κοινωνία και τους φορείς της Βόρειας Εύβοιας / 8ης Συνάντησης του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ» με τα Εταιρικά του Μέλη, η οποία θα πραγματοποιηθεί από Παρασκευή 3 έως
Κυριακή 5 Ιουνίου στα Λουτρά Αιδηψού.
Εισαγωγικά, ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι το τριήμερο αυτό θα είναι μία συνδιοργάνωση
του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και του Εταιρικού Μέλους του Σωματείου, «Κτήμα
Γεροβασιλείου». Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος ευχαρίστησε θερμά το «Κτήμα Γεροβασιλείου»
και τον ιδρυτή του, κ. Βαγγέλη Γεροβασιλείου.
Εν συνεχεία, πρόσθεσε ότι η εκδήλωση αυτή θα είναι μία μεγάλη «γιορτή» για την Βόρεια Εύβοια
και θα έχει ως κεντρικό μήνυμα «Η Βόρεια Εύβοια ξαναγεννιέται και παράγει».
«Το τριήμερό μας, πρόσθεσε, θα είναι επικεντρωμένο στην επιχειρηματικότητα, ως μια κινητήριο
δύναμη για την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής της Βόρειας Εύβοιας, καθώς και στις
μεταρρυθμίσεις που θα στηρίξουν το εγχείρημά μας. Κατά τη διάρκειά του θα παρουσιαστεί η μεγάλη
και σπουδαία συμβολή των Εταιρικών Μελών του Σωματείου και όλου του Χορηγικού Κινήματος
της χώρας στην οικοδόμηση και υλοποίηση του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας
Εύβοιας, καθώς με τη δική τους στήριξη ανατέθηκαν 13 μελέτες όλων των θεματικών κύκλων.
Σήμερα, βρισκόμαστε στην πιο δημιουργική φάση του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας
Εύβοιας, όπου εξελίσσονται και έχουν ήδη “αγκαλιαστεί” από την τοπική κοινωνία τα έργα
Φωτοδότες, τα οποία θα μας δώσουν τις πρώτες εικόνες από το μέλλον της περιοχής και το
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μεταρρυθμιστικό σχέδιο αναγέννησης της Βόρειας Εύβοιας που θα αποτελέσει το έναυσμα για να
μεταδοθεί σε όλη τη χώρα ένα ευρύ φάσμα μεταρρυθμίσεων.
Η πρώτη ημέρα του τριημέρου, δηλαδή η Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 θα έχει ως τίτλο “Είμαστε
όλοι εδώ”. Μετά τους χαιρετισμούς των κυβερνητικών στελεχών και των τοπικών φορέων θα
παρουσιάσω “Το Στίγμα” του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.
Εν συνεχεία, θα εγκαινιαστεί το πρόγραμμα crowd funding “Τα αγριολούλουδα της Βόρειας
Εύβοιας”, το οποίο θα παρουσιαστεί από τον κ. Πέτρο Ιμιρζιάδη, Business Development Head της
Εταιρείας Sales Promotion Center, Εταιρικού Μέλους του Διαζώματος. Η εταιρεία αυτή θα είναι
υπεύθυνη για την προβολή του παραπάνω προγράμματος.
Το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουνίου οι ομιλητές, κ.κ. Ελισάβετ Πρέζα, Υπεύθυνη Χρηματοδοτικών
Προγραμμάτων του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας και Δημήτρης Τσάμης,
μελετητής του έργου παροχής τεχνικών υπηρεσιών του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας
Εύβοιας και νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας “ΗΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ο.Ε” θα ξεδιπλώσουν την οικοδόμηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης
– Ο.Χ.Ε για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας. Τώρα βρισκόμαστε σε μια συνθετική και
συγκλίνουσα διαδικασία, κατά τη διάρκεια της οποίας τα όνειρα των κατοίκων της περιοχής που
είναι διάσπαρτα τα συνθέτουμε σε ένα ενιαίο πρόγραμμα με βάση τις δεσμεύσεις των Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας πω με καμάρι ότι με βάση το πρόγραμμα της
Ο.Χ.Ε για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας θα δημιουργηθούν και οι εγκύκλιοι για το νέο
πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 της χώρας μας.
Θα ακολουθήσει η παρουσίαση της δημιουργίας επενδυτικού κλίματος από τον κ. Νίκο Δρακωνάκη,
μελετητή του “Master Plan του Προγράμματος Ανσυγκρότησης”. Αμέσως μετά, ο κ. Ευδόκιμος
Φρέγκογλου, υπεύθυνος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Σωματείου μας και τα στελέχη της
θερμοκοιτίδας D-HUB θα παρουσιάσουν τη δουλειά και το έργο της θερμοκοιτίδας για το
πρόγραμμα της Βόρειας Εύβοιας.
Το απόγευμα του Σαββάτου θα παρουσιαστούν “Οι Σπινθήρες της Ανάπτυξης”, δηλαδή τα Ειδικά
Πολεοδομικά Σχέδια από τον κ. Δημήτρη Οικονόμου, Συντονιστή της Μελετητικής Ομάδας των
Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης - Αγ.
Άννας, το υδροθεραπευτήριο της Αιδηψού από τον κ. Γιάννη Ζηρίνη, Αναπληρωτή μου, η
“Οικονομία του Δάσους” από τον κ. Γιάννη Παπαδόπουλο, Πρόεδρο Τμήματος Δασολογίας,
Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο νέος οδικός άξονας Χαλκίδας –
Ιστιαίας από τον κ. Κώστα Ζέκκο, μελετητή της “Στρατηγικής μελέτης υποδομών της Νήσου
Ευβοίας” και τέλος τα δίκτυα κοινωνίας και το ανθρώπινο δυναμικό από την κα Φαίη Μακαντάση,
Επικεφαλής Ερευνών της διαΝΕΟσις.
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Στο πλαίσιο του προγράμματός μας προωθούνται τέσσερις μεγάλες επενδύσεις:
1. Το πρόγραμμα Ανάπλασης των Λουτρών Αιδηψού,
2. Η σύσταση της Ενεργειακής Κοινότητας,
3. Το πρόγραμμα “ΝΕΑ ΖΩΗ”,
4. Η “Οικονομία του Δάσους”.
1) Το “Υδροθεραπευτήριο της Αιδηψού” αποτελεί ένα “παραμελημένο κόσμημα” της περιοχής. Ο
τουρισμός της Αιδηψού μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλάσια προστιθέμενη αξία στην περιοχή της
Βόρειας Εύβοιας σε σχέση με τις υπόλοιπες παραγωγικές δραστηριότητες, όπως είναι η αγροτική
οικονομία και το δάσος. Σήμερα το υδροθεραπευτήριο ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ. Πρόσφατα εκπονήθηκε
μια μελέτη από τον κ. Στ. Merkenhof, η οποία προτείνει την ανάπλαση της περιοχής και την
αξιοποίηση του ιαματικού πόρου.
Οι Παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες να πραγματοποιηθούν και είναι αλληλένδετες είναι οι
παρακάτω τέσσερις:
1.
Ανάπλαση Δημόσιου Χώρου- Δικαιούχος Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού.
2.
Διαχείριση και διανομή Ιαματικών νερών - Δικαιούχος: ΕΤΑΔ & Δήμος Ιστιαίας
Αιδηψού.
3.
Υδροθεραπευτήριο (Υ/Θ) - Εκχώρηση σε Ιδιώτη - Δικαιούχος: ΤΑΙΠΕΔ
4.
Ανακαίνιση κτιρίων: Καταλύματα & παροχή υπηρεσιών - Δικαιούχοι: Ιδιοκτήτες
επιχειρήσεων.
Σύντομα, πρόκειται να ανατεθεί και το στρατηγικό Masterplan ανάδειξης, προστασίας και
ανασυγκρότησης των Λουτρών της Αιδηψού στις Εταιρείες “Π. ΓΚΟΙΜΙΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Α.Ε.”, “ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε.”, “Θ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ”
από την Α.Μ.Κ.Ε. ΑΙΓΕΑΣ, ύστερα από ευγενική χορηγία του κ. Θανάση Μαρτίνου, ύψους 70.000
ευρώ. Όταν ολοκληρωθεί η μελέτη αυτή θα προσφερθεί ως δωρεά από το Ίδρυμα στο Δήμο Ιστιαίας
Αιδηψού.
2) Όπως γνωρίζετε το τελευταίο διάστημα είναι σε εξέλιξη και οι διαβουλεύσεις για το σχεδιασμό
και τη σύσταση ενεργειακής κοινότητας στη Βόρεια Εύβοια. Στόχος μας είναι να μεταφέρουμε την
έννοια της ενεργειακής κοινότητας στο πρόγραμμα της Βόρειας Εύβοιας, να κινητοποιήσουμε τους
ανθρώπους και την τοπική κοινωνία (Δήμους, επαγγελματίες, νοικοκυριά) να συγκροτήσουν μια
κοινότητα και να παράξουν βιώσιμη ενέργεια, αξιοποιώντας ανανεώσιμες πηγές όπως η βιομάζα, η
γεωθερμία κ.α. Στην ομάδα εργασίας συμμετέχουν το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και
Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Ελληνική
Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), ο Διαχειριστής του Ελληνικού
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.).
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3) Το Πρόγραμμα “ΝΕΑ ΖΩΗ” είναι μία πρόταση ήπιας τουριστικής ανάπτυξης της ημιορεινής και
ορεινής Βόρειας Εύβοιας στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.
Συγκεκριμένα αποτελεί ένα εναλλακτικό παράδειγμα φιλοξενίας - τουρισμού, που συνίσταται στη
δημιουργία εγκαταστάσεων οριζόντιας επέκτασης σε υφιστάμενους οικισμούς ή κέντρα
κωμοπόλεων, με παροχές ξενοδοχείου και ταυτόχρονη διατήρηση των χαρακτηριστικών και της
κοινωνικής σύνθεσης της τοπικής κοινότητας. Με το πρόγραμμα αυτό σκοπεύουμε να
εξασφαλίσουμε σε όσους θα φιλοξενούνται (π.χ. συνταξιούχους της Ευρώπης, ψηφιακούς νομάδες
κ.α.) υγειονομική και κοινωνική ασφάλεια (τηλεϊατρική, τηλεδιοίκηση, γρήγορο ίντερνετ κ.α.). το
πρόγραμμα βασίζεται σε πρόταση που υπέβαλε ο μηχανικός, κ. Ρηγόπουλος.
4. Η “Οικονομία του Δάσους” αποτελεί τη βασικότερη παράμετρο για την πολυλειτουργική
αειφορική διαχείριση, ανάδειξη και αξιοποίηση του Νέου Δάσους στη Βόρεια Εύβοια,
επιτυγχάνοντας έτσι την τριπλή αειφορία: περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα.
Στόχος είναι να δημιουργηθεί “πλούτος” από το Νέο Δάσος, που θα επιστρέφει στο ίδιο το δάσος,
στην τοπική κοινωνία, αλλά και θα ενισχύσει, τελικά, την εθνική οικονομία.
Συνοψίζοντας, η περιοχή της Βόρειας Εύβοιας αποτελεί ένα σπουδαίο πεδίο για την ανάπτυξη
καινοτομικών επενδύσεων, καθώς συνδυάζει αρμονικά την συμβίωση της παραγωγής ποιοτικών
τοπικών προϊόντων, με υπηρεσίες αναψυχής και ευεξίας σε συνθήκες διαβίωσης εργαζομένων και
κατοίκων που ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις της αειφορίας και της πράσινης ανάπτυξης.
Στόχος μας, λοιπόν, είναι μέσα από ένα τετράπτυχο σχέδιο να δημιουργήσουμε το κατάλληλο
επενδυτικό μείγμα και κλίμα στη Βόρεια Εύβοια.
Συγκεκριμένα το σχέδιό μας συγκροτείται ως εξής:
1. Το ”Εγχειρίδιο του Μελλοντικού Επενδυτή”, δηλαδή, ένας οδικός χάρτης με τα βήματα που
πρέπει να ακολουθήσει ένας νέος επενδυτής στη Β. Εύβοια.
2. Το “Πλαίσιο Κινήτρων Επένδυσης” στη Βόρεια Εύβοια για τους υφιστάμενους επενδυτές
και την προσέλκυση νέων.
3. Οι “Σπινθήρες” που θα φέρουν νέα πνοή και ζωή και θα δράσουν ως καταλύτες και
υποδείγματα στην περιοχή, τους οποίους σας ανέπτυξα προηγουμένως.
4. Οι «Δομές», δηλαδή το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας και ο Διαδημοτικός
Αναπτυξιακός Οργανισμός, οι οποίες θα βοηθούν και θα παρακινούν τους επενδυτές,
φέροντας την ισορροπία στο Επενδυτικό Περιβάλλον.
Τέλος, το πρωί της Κυριακής οι κ.κ Μαρία Σοφικίτου, Διευθύντρια Σωματείου, Μαρία Κουρασάνη,
Υπεύθυνη Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Σωματείου και Κατερίνα Αβραμοπούλου, Υπεύθυνη
Οικονομικής Ανάπτυξης Σωματείου θα μας παρουσιάσουν το έργο του Διαζώματος, αλλά και τη
συμβολή των Εταιρικών μας μελών στην υλοποίηση των δράσεών μας. Η ομιλία τους θα έχει ως
τίτλο “Ουτοπία είναι μία πρόωρη αλήθεια”.
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Σε όλες τις παραπάνω ομιλίες θα παρεμβάλλονται εμβόλιμα και οι τοποθετήσεις των Εταιρικών μας
μελών - χορηγών μας».
Τέλος, ο κ. Μπένος ενημέρωσε τα μέλη για παράλληλες δράσεις που θα διανθίσουν την 4η
Συνάντηση των μελετητών με την τοπική κοινωνία και τους φορείς της Βόρειας Εύβοιας / 8η
Συνάντηση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με τα Εταιρικά του Μέλη. «Παράλληλα με το τριήμερό
μας, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, θα υλοποιηθεί ένα “FΑΜ Trip” στη Βόρεια Εύβοια, με στόχο στην
ανάδειξη των τοπικών παραγωγών της Β. Εύβοιας και της δουλειάς τους. Επιπλέον, στο χώρο των
εργασιών μας θα υλοποιηθεί και μια έκθεση πορτρέτων Τοπικών παραγωγών Βόρειας Εύβοιας».
Στο σημείο αυτό, το λόγο έλαβε ο κ. Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο
οποίος επισήμανε ότι είναι πολύ σημαντικό να παρουσιαστεί η δράση του Διαζώματος από τα
στελέχη του, καθώς αυτό θα προβάλλει την ωριμότητα του οργανισμού και θα συμπληρώσει την
προβολή του τεχνοκρατικού έργου της θερμοκοιτίδας D-HUB, η οποία είχε ξεκινήσει στην
εκδήλωση του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
Επιπλέον, ο πρόεδρος ανέγνωσε στα μέλη την ενημερωτική επιστολή που θα σταλεί σε όλους τους
συμμετέχοντες στη συνάντηση (Συν. 2), καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα της παραπάνω
συνάντησης (Συν. 3).
Εν συνεχεία, ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη του Συμβουλίου την έγκριση του παρακάτω
προϋπολογισμού των εξόδων της εκδήλωσης:
Φιλοξενία Μελών (ξενοδοχεία – γεύματα)
Ενοικίαση Πούλμαν για τη μεταφορά των Μελών
Σάκος με ενημερωτικό Υλικό ως δώρο στα Εταιρικά Μέλη

20.000 ευρώ
3.000 ευρώ
3.000 ευρώ

Οπτικοακουστικές υποδομές - Εταιρεία APG για τον εξοπλισμό της
αίθουσας συνεδριάσεων

14.000 ευρώ

Σύνολο

40.000 ευρώ

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, αρχικά εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την
προετοιμασία της 4ης Συνάντησης των μελετητών με την τοπική κοινωνία και τους φορείς της
Βόρειας Εύβοιας / 8ης Συνάντησης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με τα Εταιρικά του Μέλη.
Τέλος, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και
Επικεφαλής της Επιτροπής του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρου
Μπένου για την έγκριση του προϋπολογισμού των εξόδων της παραπάνω εκδήλωσης.
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ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ»
5.
Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο για τη
15η Γενική Συνέλευση του Σωματείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί από Παρασκευή 30
Σεπτεμβρίου έως 02 Οκτωβρίου 2022 (Συν. 4 πρόγραμμα Γ.Σ.)
Εισαγωγικά, ο πρόεδρος υπενθύμισε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η 15η / ΙΕ΄ Γενική
Συνέλευση του Σωματείου θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο από Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου έως
02 Οκτωβρίου 2022 στην Καλαμάτα και την αρχαία Μεσσήνη. Ο πρόεδρος υπενθύμισε, επίσης,
στα μέλη ότι σκοπός της φετινής συνέλευσης είναι να τιμηθεί ο κ. Πέτρος Θέμελης, Ομότιμος
Καθηγητής Αρχαιολογίας και Αντιπρόεδρος του Σωματείου, καθώς και το σπουδαίο έργο του για
την ανάδειξη και προστασία των μνημείων της Αρχαίας Μεσσήνης.
Εν συνεχεία, ο πρόεδρος ανέγνωσε στα μέλη το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης, όπως αυτό
έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα (Συν. 4).
«Το κύριο μέρος των εργασιών μας, πρόσθεσε, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022
στην Καλαμάτα στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, όπου θα παρουσιάσουμε τον ετήσιο απολογισμό της
δράσης του Σωματείου μας και θα διερευνήσουμε τις προοπτικές που ανοίγονται για το επόμενο
έτος.
Επίσης, την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 το απόγευμα θα πραγματοποιήσουμε στο φουαγιέ του
Μεγάρου Χορού Καλαμάτας τα εγκαίνια της έκθεσης «ΑΕΝΑΩΣ», η οποία μέσα από φωτογραφικό
και οπτικοακουστικό υλικό θα μας ταξιδέψει στο πολυετές ταξίδι του κ. Θέμελη στον επιβλητικό
αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης.
Επιπλέον, το βράδυ του Σαββάτου σχεδιάζουμε μία σπουδαία συναυλία στο Αρχαίο Θέατρο
Μεσσήνης με την παρουσίαση δύο πρωτότυπων έργων που συνέθεσαν προς τιμήν της Αρχαίας
Μεσσήνης και του Πέτρου Θέμελη. Το πρώτο από αυτά συνέθεσαν ο συνθέτης και μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Διαζώματος, κ. Γιώργος Κουρουπός μαζί με την ποιήτρια, κ. Ιουλίτα
Ηλιοπούλου και έχει τίτλο “Η ΣΤΟΑ ΤΩΝ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ, Μια καντάτα για την αρχαία Μεσσήνη”.
Το δεύτερο έργο συνέθεσαν ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, κ.
Στάθης Γυφτάκης μαζί με τον κ. Peter Huby και έχει τίτλο “Ο ΘΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ”. Τη συνέλευσή μας θα πλαισιώσει και μια ξενάγηση των μελών μας στον
αρχαιολογικό χώρο της Μεσσήνης από τον κ. Θέμελη».
Μετά από συζήτηση τα μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την
προετοιμασία της 15ης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο, κ.
Σταύρο Μπένο να συνεχίσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη προετοιμασία και άρτια
διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης.
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6.
Ενημέρωση από την κα Μαρία Κουρασάνη, υπεύθυνη Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την έκθεση προς τιμήν του αντιπροέδρου του Σωματείου,
κ. Πέτρου Θέμελη, με τίτλο: «ΑΕΝΑΩΣ», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 15ης
Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου.
Το λόγο πήρε η κα Μαρία Κουρασάνη, αρχαιολόγος του Διαζώματος, προκειμένου να ενημερώσει
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την πρόοδο σχεδιασμού της έκθεσης με τον τίτλο
«ΑΕΝΑΩΣ»:
«Τα εγκαίνια της έκθεσης “ΑΕΝΑΩΣ” θα γίνουν στο πλαίσιο της προγραμματισμένης 15ης Γενικής
Συνέλευσης του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ” το απόγευμα της Παρασκευής 30/9 στο φουαγιέ του
Μεγάρου Χορού Καλαμάτας. Μετά από σχετική αλληλογραφία με το Δήμο Καλαμάτας και του
“ΦΑΡΙΣ” η δέσμευση της αίθουσας θα έχει γίνει από την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου (για την
προετοιμασία της αίθουσας) έως την Κυριακή 02 Οκτωβρίου 2022. Η έκθεση θα λειτουργήσει μέχρι
το τέλος Οκτώβρη και εφόσον υπάρχει επισκεψιμότητα θα ζητήσουμε παράτασή της για δύο ακόμη
εβδομάδες.
Στις 15 Απριλίου 2022 οργανώσαμε τηλεδιάσκεψη για το σχεδιασμό της έκθεσης “ΑΕΝΑΩΣ”, στην
οποία συμμετείχαν οι κ.κ.: Παναγιώτης Λαμπρινίδης (Καλλιτεχνικός Διευθυντής Εικαστικού
Εργαστηρίου “ΦΑΡΙΣ”), Κασσιανή Μπένου (Υπεύθυνη Επικοινωνίας Εθνικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης), Βάσω Αβραμοπούλου και Ξένια Χατζηαγγελή (A4_artdesign), Κατερίνα Σέρβη
(αρχαιολόγος-κειμενογράφος-storyteller), Βαγγέλης Ευθυμίου (σκηνοθέτης), και τα στελέχη του
Διαζώματος, κ.κ. Ευδόκιμος Φρέγκογλου, Μαρία Κουρασάνη. Η συμβολή της κας Μπένου είναι
εθελοντική, όπως και του κου Βαγγέλη Ευθυμίου.
Σε συνέχεια της τηλεδιάσκεψης η κα Κασσιανή Μπένου μελέτησε το Λεύκωμα “ΑΕΝΑΩΣ”, σχεδίασε
τη δομή της έκθεσης, οργάνωσε τις ενότητές της και ετοίμασε τα κείμενα της έκθεσης. Η δομή της
έκθεσης για την Αρχαία Μεσσήνη και το έργο του κ. Θέμελη βασίστηκε στα κείμενα και τις
πληροφορίες του Λευκώματος, και επιλέχθηκαν όσες λειτουργούν καλύτερα. Τα εκθεσιακά κείμενα
είναι σημαντικό να είναι πιο σύντομα απ' ότι στο λεύκωμα, ώστε να εξυπηρετούν τις απαιτήσεις των
επισκεπτών.
Η έκθεση προτείνεται, λοιπόν, να ξετυλιχθεί σε δέκα τοίχους και όσες φωτογραφίες δεν μπορέσουν
να συμπεριληφθούν στον τοίχο θα μπορούν να προβάλλονται σε βίντεο και οθόνες που θα υπάρχουν
στο χώρο. Έχει προταθεί από την ομάδα εργασίας η δημιουργία χώρου με συσκότιση για την προβολή
ολιγόλεπτου (3λεπτου) βίντεο που θα προβάλλεται σε λούπα. Το υλικό θα το επιμεληθεί ο κ. Βαγγέλης
Ευθυμίου. Τέλος, σκοπεύουμε να υπάρχει στο χώρο και ειδική κατασκευή οθόνης αφής για προβολή
του χάρτη του αρχαιολογικού χώρου για την οποία θα υπάρξει συνεργασία με τους κ.κ. Ευδόκιμο
Φρέγκογλου και Σωκράτη Μεχτερίδη.
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Αυτό το διάστημα γίνεται η γλωσσική επιμέλεια των κειμένων από την κα Σέρβη και η επιλογή του
κατάλληλου φωτογραφικού υλικού που θα προέλθει από τις επιλεγμένες εικόνες που υπάρχουν στο
Λεύκωμα, αλλά και εικόνες από το φωτογραφικό αρχείο του κου Θέμελη και του Διαζώματος. Τις
εικόνες αυτές θα επεξεργαστούμε με τον συνεργάτη μας, κο Κων/νο Τσιρίκο. Επίσης, το επόμενο
διάστημα θα ετοιμαστεί 3D απεικόνιση του χώρου από τον γραφίστα συνεργάτη μας στην εταιρεία
APG και θα προγραμματίσουμε την επόμενη τηλεδιάσκεψή μας για να συντονίσουμε τα επόμενα
βήματα υλοποίησης της έκθεσης.
Τέλος, το Λεύκωμα “ΑΕΝΑΩΣ” είναι σε διαδικασία γλωσσικής επιμέλειας, από την κα Σέρβη και
μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των εικόνων από τον κο Τσιρίκο θα μπορέσει να
προχωρήσει το τύπωμά του».
Τα μέλη εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την πρόοδο σχεδιασμού της έκθεσης και του
Λευκώματος «ΑΕΝΑΩΣ» και ευχαρίστησαν την κα Κουρασάνη για την κατατοπιστική
παρουσίαση.

7.
Ενημέρωση από την κα Μαρία Σοφικίτου, διευθύντρια του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»
για τα αποτελέσματα του Διεθνούς Διαγωνισμού για την εικαστική τουριστική ταυτότητα
(destination brand) της Πολιτιστικής Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής: Ελευσίνα-ΑθήναΛαύριο» (Συν. 5 οι 3 λογότυποι που επελέγησαν).
Αρχικά, το λόγο έλαβε η κα Μαρία Σοφικίτου, διευθύντρια του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», η οποία
ενημέρωσε τα μέλη ότι ολοκληρώθηκε ο διεθνής διαγωνισμός που είχε προκηρύξει το Σωματείο
«ΔΙΑΖΩΜΑ» για την εικαστική τουριστική ταυτότητα (destination brand) της Πολιτιστικής
Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής: Ελευσίνα-Αθήνα-Λαύριο».
Εν συνεχεία, η κα Σοφικίτου ανέφερε στα μέλη ότι συγκλήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των
προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού. «Στις τηλεδιασκέψεις – συσκέψεις της
επιτροπής, πρόσθεσε η κα Σοφικίτου, συμμετείχαν οι κ.κ. Μπέττυ Χατζηνικολάου, νομικός,
εμπειρογνώμων σε θέματα Τουρισμού και τακτικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ως πρόεδρος
της επιτροπής, καθώς και πέντε (5) τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της, οι κ.κ. Πρόδρομος
Τσιαβός, νομικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», τακτικό
μέλος της επιτροπής, Ιωσήφ Πάρσαλης, Διευθύνων Σύμβουλος της “ΝΕΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.”, τακτικό μέλος της επιτροπής, Λιάσκος Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου
Ελευσίνας, τακτικό μέλος της επιτροπής, Βλάχου Ελένη, Ειδική Σύμβουλος του Δημάρχου
Λαυρεωτικής, τακτικό μέλος της επιτροπής και Τσολιάς Παναγιώτης, υπάλληλος του Γραφείου
Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής, αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής.
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Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της η επιτροπή μελέτησε διεξοδικά τις προτάσεις που
υπεβλήθησαν από 17 διαφορετικούς συμμετέχοντες και μετά από ψηφοφορία αποφάσισε ομόφωνα
το 1ο βραβείο να δοθεί στην 1η πρόταση της Εταιρείας Postscriptum, το 2ο βραβείο να δοθεί στην
1η πρόταση της Εταιρείας Sputnik Design Team – Linakis.digital / Michalis Christodoulou και το
3ο βραβείο να δοθεί στη 2η πρόταση του κ. Δημήτρη Τζαβάρα (www.deworks.co/ Visual
Communication Branding Design). Οι τρεις προτάσεις που επελέγησαν φαίνονται στο συνημμένο
αρχείο. Υπενθυμίζεται ότι για τα 3 πρώτα βραβεία το Σωματείο μας θα χορηγήσει αντίστοιχα το
χρηματικό έπαθλο των 5.000, 3.000 και 2.000 €, με την ευγενική χορηγία του Εταιρικού του μέλους,
της Εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.».
Στο σημείο αυτό το λόγο έλαβε ο κ. Πρόδρομος Τσιαβός, νομικός και μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», τακτικό μέλος της επιτροπής, ο οποίος ενημέρωσε τα
μέλη, αναφέροντας περίπου τα εξής: «Όλες οι προτάσεις που υπεβλήθησαν ήταν υψηλής ποιότητας.
Η πρόεδρος, κα Μπέττυ Χατζηνικολάου ήταν εξαιρετική στη διαχείριση της όλης διαδικασίας. Όλες
οι προτάσεις μελετήθηκαν διεξοδικώς και η επιλογή έγινε με σεβασμό και προσοχή. Η απόφαση που
ελήφθη ήταν ομόφωνη, συνεπώς είχαμε και τη σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας Αττικής και των
Δήμων Ελευσίνας και Λαυρίου. Τέλος, ο λογότυπος που επελέγη για το πρώτο βραβείο είναι πολύ
σαφής, αποτυπώνει με καθαρότητα το νόημα της Τριλογίας της Αττικής και αντιπροσωπεύει και τους
τρεις δήμους, δηλαδή την Αθήνα, την Ελευσίνα και το Λαύριο».
Τα μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την παραπάνω διαδικασία,
συνεχάρησαν τους επιτυχόντες και ευχαρίστησαν όλες τις ομάδες για τη συμμετοχή τους. Τέλος,
εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες
για την απονομή των βραβείων.

8.
Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο για το
πρόγραμμα της Πολιτιστικής Διαδρομής της Νάξου.
Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη για την πρόοδο στο πρόγραμμα της
Πολιτιστικής Διαδρομής της Νάξου. «Χθες, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, πραγματοποιήθηκε μια
τηλεδιάσκεψη με το Δήμαρχο Νάξου, κ. Δημήτρη Λιανό και τον κ. Βασίλη Λαμπρινουδάκη, γενικό
γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου για να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα της υλοποίησης
της Πολιτιστικής Διαδρομής της Νάξου. Η ανάπλαση της Χώρας της Νάξου, ενός από τους πόλους
της διαδρομής, πρόκειται να ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης Ολοκληρωμένης Χωρικής
Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) – Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.). Ωστόσο, αν αφεθεί η υπόλοιπη
διαδρομή θα πεθάνει. Συνεπώς, προτείναμε στο Δήμαρχο να χρηματοδοτήσει με ίδια μέσα ολόκληρη
την πολιτιστική διαδρομή της Νάξου και κυρίως τα έργα που αφορούν τη σήμανση της διαδρομής
και τη βελτίωση της προσβασιμότητας των μνημείων. Στόχος των δράσεών μας είναι να
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εξασφαλίσουμε τη διπλή βιωσιμότητα των μνημείων της Νάξου: ψηφιακή και φυσική
προσβασιμότητα.
Ως προς τη φυσική προσβασιμότητα των μνημείων ο Δήμαρχος Νάξου μας πρότεινε ένας
τοπογράφος μηχανικός του Δήμου, με τη συνδρομή του Λαμπρινουδάκη, να επισκεφθούν όλους τους
αρχαιολογικούς χώρους της Νάξου, προκειμένου να εκτιμήσουν τις συνθήκες πρόσβασης και να
εκπονήσουν τη μελέτη βελτίωσης της επισκεψιμότητάς τους.
Σχετικά με την εξασφάλιση της ψηφιακής προσβασιμότητας των μνημείων και γενικά για τις ήπιες
(soft) ενέργειες της διαδρομής ενημερώσαμε το Δήμαρχο ότι η ομάδα του D-HUB είναι στην απόλυτη
διάθεση του Δήμου για να εκπονήσει τόσο τις ψηφιακές δράσεις ανάδειξης των μνημείων, όσο και
τις δράσεις για την ενεργοποίηση της επιχειρηματικότητας (συγκρότησης cluster)».
Στο σημείο αυτό το λόγο έλαβε ο κ. Πρόδρομος Τσιαβός, ο οποίος επισήμανε ότι είναι πολύ
σημαντικό οι ήπιες δράσεις του προγράμματος να γίνουν από τη θερμοκοιτίδα D-HUB, καθώς η
ομάδα αυτή έχει αναπτύξει σπουδαία δυναμική.
Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρόοδο
που γίνεται στο πρόγραμμα της Πολιτιστικής Διαδρομής της Νάξου και ευχαρίστησαν για μια
ακόμη φορά τον κ. Βασίλη Λαμπρινουδάκη για την εθελοντική συνεισφορά του στην ανάδειξη
και διατήρηση της βιωσιμότητας των μνημείων της Νάξου.

9.
Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο για τη
διάθεση χορηγίας, ύψους 5.000 ευρώ, από την Τράπεζα Αττικής (Attica Bank) ως ετήσιας
συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. Εισήγηση για την έγκριση και υπογραφή
του σχετικού συμφωνητικού (Συν. 6 συμφωνητικό).
Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Τράπεζα Αττικής (Attica Bank)
προτίθεται να διαθέσει χορηγία, ύψους 5.000 ευρώ, ως ετήσια συνδρομή Εταιρικού Μέλους για
το έτος 2022.
Εν συνεχεία, ο πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ένα σχέδιο του
σχετικού συμφωνητικού (Συν. 6) που χρειάζεται να υπογραφεί μεταξύ του Σωματείου και της
Τράπεζας και εισηγήθηκε στα μέλη την υπογραφή του.
Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, ευχαρίστησαν θερμά την Τράπεζα Αττικής για τη
συμβολή της στην ενίσχυση των δράσεων του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Εν συνεχεία,
συμφώνησαν ομόφωνα με τους όρους του σχετικού συμφωνητικού και εξουσιοδότησαν τον
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πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού και την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας.

10.
Εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου για την
τροποποίηση της σύμβασης για την ανάθεση του έργου: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “DIGITAL ARCHAEOLOGY: A VIRTUAL DIARY OF
RESTORATION FOR THE ANCIENT THEATRE OF SPARTA”». Έγκριση των όρων της
σχετικής σύμβασης (Συν. 7 σχέδιο τροποποίησης σύμβασης). Παρουσίαση από την κα Δάφνη
Μάρτιν, Πρέσβειρα του Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης της δομής του ιστοτόπου που
σχεδιάζεται.
Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος υπενθύμισε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι στις 14
Οκτωβρίου του 2021 με απόφασή του το Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση του προγράμματος
“Digital archaeology: a virtual diary of restoration for the ancient theatre of Sparta” και ενέκρινε
τη διάθεση του ποσού των 5.000 ευρώ για την υποστήριξη υλοποίησης του προγράμματος και την
κατασκευή ιστοσελίδας από τον κ. Χρήστο Χιώτη. Πρόσθεσε ακόμη, πως έχει προκύψει η ανάγκη
τροποποίησης της αρχικής σύμβασης ως προς το αντικείμενό της και το χρονοδιάγραμμα, μετά
από αίτημα της κας Δάφνης Martin, Πρέσβειρας του Διαζώματος για το Αρχαίο Θέατρο της
Σπάρτης και υπεύθυνης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος.
Αμέσως μετά ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Μαρία Κουρασάνη, που είναι συντονίστρια του
Δικτύου Αρωγών Μελών του Σωματείου, η οποία ανέφερε περίπου τα εξής:
«Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την κα Δάφνη Martin, στο πλαίσιο του Δικτύου
Αρωγών Μελών του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”, η οποία είναι υποψήφια διδάκτωρ του
Πανεπιστημίου του Cambridge, και η διδακτορική της έρευνα έχει επίκεντρο την αρχαϊκή Σπάρτη.
Συνεργάτιδες στο πρόγραμμα είναι ακόμα: η Κωνσταντίνα Μαρκόγλου, αρχαιολόγος και
μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΠΜΣ “Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική”
του Ε.Κ.Π.Α., καθώς επίσης και η Αλεξάνδρα Χρυσαδάκου, αρχαιολόγος και μεταπτυχιακή
φοιτήτρια στο Δ.Π.Μ.Σ. “Μουσειολογία – Διαχείριση Πολιτισμού” του Α.Π.Θ.
Το πρόγραμμα είχε αρχικά στόχο την προβολή της πορείας αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου
της Σπάρτης σε κοινά στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ιδιαίτερα στους νέους με τη χρήση
σύγχρονων ψηφιακών μέσων και εργαλείων. Ο ενημερωτικός ιστότοπος θα αποτύπωνε σε
πραγματικό χρόνο την πορεία του έργου αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Σπάρτης, το οποίο
εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. 2014 – 2020, με συνολικό προϋπολογισμό 1.600.000 ευρώ και υλοποιείται
από τον Ιούνιο του 2021 από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας (ΕΦΑΛΑΚ).
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Η συνεργασία με την ΕΦΑΛΑΚ είναι εξαιρετική και μας έχουν αποστείλει ενημερωτικό υλικό και
φωτογραφικό υλικό για την τεκμηρίωση. Ωστόσο, επειδή ο ρυθμός αποκάλυψης του μνημείου
αναγκαστικά είναι αργός, δεν προκύπτει ειδησιογραφία και υλικό που να μπορεί να καλύψει τις
απαιτήσεις του project, όπως το είχε σχεδιάσει η ομάδα και κατά συνέπεια τα μέλη της ομάδας
προτείνουν να δώσουν στο πρόγραμμα ένα χαρακτήρα πιο καινοτόμο και ολιστικό για το οποίο
ζητούν την έγκρισή σας και σε συνέχεια θα ενημερώσουν την ΕΦΑΛΑΚ.
Ειδικότερα, προτείνουν την αλλαγή της θεματολογίας και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του
προγράμματος. Προτείνουν, δηλαδή, να εξειδικευτεί ο τίτλος σε ATOS A Living Monument / Αρχαίο
Θέατρο της Σπάρτης (AΘΤΣ) Ένα ζωντανό μνημείο. Η ιστοσελίδα θα προβάλει το έργο της
αποκατάστασης του Αρχαίου Θέατρου Σπάρτης, αξιοποιώντας τα κείμενα και το οπτικοακουστικό
υλικό, που θα μοιράζεται μαζί μας η ΕΦΑΛΑΚ, καθώς και την ειδησιογραφία, παράλληλα όμως θα
εμπλουτιστεί με τις εξής νέες ενότητες: Αρχαιολογία, Αρχιτεκτονική, Περιβάλλον, Τοπική
Κοινότητα, Ιστορία, Φυσικό Περιβάλλον.
Η ομάδα θα προχωρήσει σε έρευνα σε βιβλιοθήκη για την παραγωγή πρωτογενούς υλικού, σε
φωτογράφηση, σε διεξαγωγή συνεντεύξεων σε επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί ερευνητικά με το
μνημείο μέσω podcast, video, ή zoom πλατφόρμας, αλλά και σε συνεντεύξεις με σκοπό την
καταγραφή της προφορικής ιστορίας, την παραγωγή βίντεο ηχοτοπίου, αλλά και την καταγραφή της
χλωρίδας και πανίδας του αρχαιολογικού χώρου και της ευρύτερης περιοχής. Eπίσης, η κα Μartin,
μας ενημέρωσε πως είναι σε επαφή με τον υπεύθυνο του αρχείου στο Πανεπιστήμιο του Cambridge,
αλλά και με τη Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών, προκειμένου να γίνει ψηφιοποίηση και
δημιουργική αξιοποίηση και προβολή των αρχαιολογικών ημερολογίων που έχει η Σχολή από τις
ανασκαφές που έγιναν το διάστημα από 1926-30. Επίσης, η κα Μartin θα κάνει αίτηση για το ποσό
£1000 στο Cambridge Digital Humanities Fund για ψηφιοποίηση του απαραίτητου υλικού. Τέλος,
η ομάδα προτείνει να διευρυνθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ώστε η ιστοσελίδα να είναι έτοιμη
τον Απρίλη του 2023». Στο σημείο αυτό η κα Κουρασάνη έθεσε υπόψιν των μελών την παρουσίαση
που ετοίμασε η ομάδα εργασίας που συντονίζει η κα Μartin (Συν. 7).
Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο κος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την τροποποίηση των άρθρων 1
(«ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ») της σύμβασης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “DIGITAL ARCHAEOLOGY: A VIRTUAL DIARY OF RESTORATION FOR THE
ANCIENT THEATRE OF SPARTA”», ώστε το έργο να εξειδικευτεί ως “ATOS A Living
Monument” και 2 («ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ») της αρχικής σύμβασης που είχε
υπογραφεί στις 05 Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 7 της αρχικής σύμβασης
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ), ώστε ο χρόνος υλοποίησης του παραπάνω έργου να
οριστεί στους 14 μήνες. Στο σημείο αυτό έθεσε υπόψιν των μελών το σχέδιο τροποποίησης της
σύμβασης (Συν. 8 ).
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Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα την εισήγηση του προέδρου για την
τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 της παραπάνω σύμβασης και τον εξουσιοδότησαν να προβεί σε
όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή της τροποποίησης της παραπάνω σύμβασης.

11.
Αποδοχή της χορηγίας του «ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», ύψους 3.000 ευρώ,
ως προκαταβολή της χορηγίας για τη συνδιοργάνωση της 8ης Συνάντησης των Εταιρικών
Μελών.
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το «ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», εταιρικό μέλος
του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε το ποσό των 3.000 ευρώ, ως προκαταβολή της χορηγίας
για τη συνδιοργάνωση της 8ης Συνάντησης των Εταιρικών Μελών.
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 3.000 ευρώ, του
«ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», ως προκαταβολής για τη συνδιοργάνωση της 8ης
Συνάντησης των Εταιρικών Μελών.
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το «ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» για τη συμβολή
του στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας.

12.
Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας ΤΙΤΑΝ Α.Ε., ύψους 12.400 ευρώ, ως ετήσιας
συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022.
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ΤΙΤΑΝ Α.Ε., εταιρικό μέλος του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή της προς το Σωματείο, ύψους 12.400
ευρώ, για το έτος 2022.
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 12.400 ευρώ, της
Εταιρείας ΤΙΤΑΝ Α.Ε., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022.
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία ΤΙΤΑΝ Α.Ε. για τη συμβολή της στην
ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας.
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13.

Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ύψους 5.400 ευρώ,
ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022.

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., εταιρικό
μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή της προς το Σωματείο, ύψους
5.000 ευρώ, για το έτος 2022.
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 5.000 ευρώ, της
Εταιρείας ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος
2022.
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για τη
συμβολή της στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να
προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας.

14.

Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας ELPEN Α.Ε., ύψους 5.000 ευρώ, ως Β΄ Δόσης
της ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022.

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ELPEN Α.Ε., εταιρικό μέλος του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε τη β΄ δόση της ετήσιας συνδρομής της προς το Σωματείο,
ύψους 5.000 ευρώ, για το έτος 2022.
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 5.000 ευρώ, της
Εταιρείας ELPEN Α.Ε., ως β΄ δόσης της ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022.
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία ELPEN Α.Ε. για τη συμβολή της στην
ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας.

15.

Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε., ύψους 12.400 ευρώ, ως
ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022.

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε., εταιρικό μέλος
του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή της προς το Σωματείο, ύψους
12.400 ευρώ, για το έτος 2022.
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 12.400 ευρώ, της
Εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022.
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Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. για τη συμβολή
της στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας.

16.
Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε., ύψους 5.000 ευρώ, ως ετήσιας
συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022.
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε., εταιρικό μέλος του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή της προς το Σωματείο, ύψους 5.000
ευρώ, για το έτος 2022.
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 5.000 ευρώ, της
Εταιρείας ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022.
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. για τη συμβολή της
στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες
τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας.

17.
Αποδοχή της χορηγίας του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
(ΣΕΤΕ), ύψους 3.000 ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022.
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), εταιρικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια
συνδρομή του προς το Σωματείο, ύψους 3.000 ευρώ, για το έτος 2022.
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 3.000 ευρώ, του
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού
Μέλους για το έτος 2022.
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), για τη συμβολή του στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και
εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της
παραπάνω χορηγίας.
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18.
Αποδοχή της χορηγίας του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν
Κωνσταντακοπούλου, ύψους 20.000 ευρώ, για την ενίσχυση των δράσεων της
Θερμοκοιτίδας D-HUB του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».
Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το Ίδρυμα
Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, εταιρικό μέλος του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ», διέθεσε προς το Σωματείο χορηγία, ύψους 20.000 ευρώ, για την ενίσχυση των
δράσεων της θερμοκοιτίδας (D-HUB) του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη
και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, ύψους 20.000 ευρώ, ως χορηγίας για την ενίσχυση των
δράσεων της θερμοκοιτίδας (D-HUB) του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν
Κωνσταντακοπούλου για τη συμβολή του στην ενίσχυση των δράσεων της θερμοκοιτίδας (DHUB) του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας.

19.
Αποδοχή της χορηγίας του Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, ύψους 20.000 ευρώ, ως Α΄
δόσης για την ενίσχυση των δράσεων της Θερμοκοιτίδας D-HUB του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ».
Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το
Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, εταιρικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», διέθεσε προς
το Σωματείο χορηγία, ύψους 20.000 ευρώ, για την ενίσχυση των δράσεων της θερμοκοιτίδας (DHUB) του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση, ύψους 20.000 ευρώ, ως χορηγίας για την ενίσχυση των δράσεων της
θερμοκοιτίδας (D-HUB) του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση για τη
συμβολή του στην ενίσχυση των δράσεων της θερμοκοιτίδας (D-HUB) του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ» και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για
την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας.
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20.
Έγκριση του Οικονομικού και Διαχειριστικού Απολογισμού του Μη Κερδοσκοπικού
Σωματείου έως και 30 Απριλίου 2022 (Συν. 9 οικονομικά).
Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση του Οικονομικού και
Διαχειριστικού Απολογισμού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έως και 30 Απριλίου 2022 (Συν. 9).
Τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τον Οικονομικό και Διαχειριστικό Απολογισμό του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έως και 30 Απριλίου 2022.

21.

Αποδοχή Νέου Μέλους.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση
αίτησης του παρακάτω φυσικού προσώπου για την εγγραφή του στο «ΔΙΑΖΩΜΑ»:
•

Στράτος Ασλάνης, επιχειρηματίας, ως τακτικό μέλος.

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

22.

Άλλα θέματα που θα προταθούν.
•

Εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της
Επιτροπής του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρου
Μπένου για τη σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού με τον κ. Γιώργο Ζαρζώνη για
το έργο «Εκπόνηση και επιμέλεια δύο έργων-φωτοδοτών στη Βόρεια Εύβοια: FAM
TRIP & Έκθεση Πορτραίτων τοπικών παραγωγών» (Συν. 10).

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής του προγράμματος
Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος υπενθύμισε στα μέλη τις παράλληλες
δράσεις που θα διανθίσουν την 4η Συνάντηση των μελετητών με την τοπική κοινωνία και τους
φορείς της Βόρειας Εύβοιας / 8η Συνάντηση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με τα Εταιρικά του
Μέλη, δηλαδή το «FΑΜ Trip» και την Έκθεση Πορτραίτων τοπικών παραγωγών στη Βόρεια
Εύβοια. «Πρόκειται, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, για δύο έργα φωτοδότες της αγροδιατροφής του
Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, τα οποία θα μας δώσουν τις πρώτες θετικές
εικόνες από το μέλλον της περιοχής της Βόρειας Εύβοιας. Τη δράση αυτή πρότεινε και θα υλοποιήσει
ο κ. Γιώργος Ζαρζώνης».
Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού με τον κ.
Γιώργο Ζαρζώνη για την ανάθεση του έργου «Εκπόνηση και επιμέλεια δύο έργων-φωτοδοτών στη
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Βόρεια Εύβοια: FAM TRIP & Έκθεση Πορτραίτων τοπικών παραγωγών» και έθεσε υπ’ όψιν των
μελών του Συμβουλίου ένα σχέδιο του σχετικού συμφωνητικού (Συν. 10).
«Μέσω του παραπάνω έργου, συμπλήρωσε ο κ. Μπένος, ο κ. Ζαρζώνης αναλαμβάνει την εκπόνηση
και επιμέλεια των δύο παρακάτω έργων-φωτοδοτών:
1.
Υλοποίηση “FΑΜ Trip” στην Βόρεια Εύβοια, με στόχο στην ανάδειξη των τοπικών
παραγωγών της Β. Εύβοιας, του κύκλου των εργασιών τους και των προϊόντων που παράγουν, ώστε
το ευρύ κοινό να αναγνωρίσει την προσπάθειά τους μέσα από τις μικρές ιστορίες τους, αλλά και να
προωθήσει την περιοχή ως έναν ελκυστικό τουριστικό προορισμό. Συγκεκριμένα ο κ. Ζαρζώνης θα
μεταβεί στο Δάσος της Βόρειας Εύβοιας συνοδευόμενος από δημοσιογράφους και bloggers. Όλοι
μαζί θα μαγειρέψουν μέσα στο Δάσος, αξιοποιώντας τοπικά προϊόντα και αναδεικνύοντας τις
τοπικές γεύσεις.
2.
Επιμέλεια της Έκθεσης πορτρέτων Τοπικών παραγωγών Βόρειας Εύβοιας, ως
καθρέφτης των μικρών Ελλήνων παραγωγών που θα κοσμεί την αίθουσα δίπλα από το χώρο που θα
διεξαχθεί η 4η Συνάντηση των μελετητών με την τοπική κοινωνία και τους φορείς της Βόρειας
Εύβοιας / 8η Συνάντηση του Σωματείου μας με τα Εταιρικά του Μέλη στο ξενοδοχείο “Thermae
Sylla Spa Wellness Hotel” στην Αιδηψό. Η αμοιβή του κ. Ζαρζώνη για την εκτέλεση του έργου
ορίζεται στο ποσόν των 8.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Μάλιστα Ο Σύνδεσμος
Παραγώγων και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ) προτίθεται να διαθέσει χορηγία για τη
χρηματοδότηση της παραπάνω δράσης».
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα την εισήγηση του προέδρου του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής του προγράμματος Ανασυγκρότησης
της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρου Μπένου για τη σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού με τον κ.
Γιώργο Ζαρζώνη για την ανάθεση του έργου «Εκπόνηση και επιμέλεια δύο έργων-φωτοδοτών στη
Βόρεια Εύβοια: FAM TRIP & Έκθεση Πορτραίτων τοπικών παραγωγών» και τον εξουσιοδότησαν
να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Επιμέλεια πρακτικών:
Μαρία Σοφικίτου
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Ο πρόεδρος

Σταύρος Μπένος

Ο γενικός γραμματέας

Βασίλης Λαμπρινουδάκης
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Επισυναπτόμενο 1ο:
Πρόγραμμα Επίσκεψης στη Β. Εύβοια 9-13 Μαΐου
Δευτέρα 9 Μαΐου
9:30 Συνάντηση στη Χαλκίδα με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανό
11:00 Eπίσκεψη στον Μητροπολίτη Χαλκίδας, κ. Χρυσόστομο μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη
Ευβοίας κ. Γιώργο Κελαϊδίτη
18:00 Συνάντηση στη Λίμνη με τη διοίκηση και μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου (στο
κτήριο Μελά).

Τρίτη 10 Μαΐου
10:00 Επίσκεψη στο Δασαρχείο Λίμνης
11:00 Επίσκεψη στο Γυμνάσιο-Λύκειο Λίμνης
17:00 Δημοτικό Συμβούλιο Μαντουδίου – Λίμνης - Αγ. Άννας (στο κτήριο Μελά).
Τετάρτη 11 Μαΐου
8:45
Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Ωρεών
11:45 Επίσκεψη στο Λύκειο Ιστιαίας
17:30

Δ.Σ. Ίδρυμα Τσάτσου (διαδικτυακά)

18:00 Δημοτικό Συμβούλιο Ιστιαίας Αιδηψού – Παρουσίαση Προγράμματος Εκδηλώσεων από
τον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό.
Πέμπτη 12 Μαΐου
11:00 Ενημερωτική συνάντηση με τους ιερείς των Εκκλησιών και τους πολίτες της περιοχής στο
Πνευματικό Κέντρο Αιδηψού
18:00 Συνάντηση στην Αιδηψό με το Εμπορικό Επιμελητήριο, τους Τοπικούς Επιχειρηματίες,
τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιώργο Κελαϊδίτη, τον Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και
Εξωστρέφειας κ. Ευάγγελο Κούκουζα, τους δύο Δημάρχους, κ. Γιάννη Κοντζιά και κ. Γιώργο
Τσαπουρνιώτη (στο Πνευματικό Κέντρο Αιδηψού).

Παρασκευή 13 Μαΐου
10:00 Συνάντηση στο Μαντούδι με το ΤΕΕ (Περιφερειακό Τμήμα Εύβοιας), τους μελετητές κ.
Δημήτρη Οικονόμου, κ. Βασίλη Γκοιμίση, κ. Στέλιο Τσακίρη, κ. Κώστα Ζέκκο, κ. Αποστολίδη
και τους μηχανικούς των δύο Δήμων (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).
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Επισυναπτόμενο 2ο
Αθήνα, ….. Μαΐου 2022

Αγαπητέ/ ή μου ….,
Με μεγάλη μου χαρά θα ήθελα να σε προσκαλέσω στην 4η Συνάντηση των μελετητών με την
τοπική κοινωνία και του φορείς της Βόρειας Εύβοιας, η οποία θα συνδυαστεί με την 8η Συνάντηση
του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με τα Εταιρικά του Μέλη και θα πραγματοποιηθεί από Παρασκευή
3 έως Κυριακή 5 Ιουνίου στα Λουτρά Αιδηψού.
Το τριήμερο αυτό είναι μία συνδιοργάνωση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και του Εταιρικού
Μέλους του Σωματείου, «Κτήμα Γεροβασιλείου», όπου μαζί με τον Ιδρυτή του, κ. Βαγγέλη
Γεροβασιλείου θα σας υποδεχτούμε για να σας «ξεναγήσουμε» στη Βόρεια Εύβοια, μέσα από το
ολιστικό, ανθρωποκεντρικό, οραματικό και καινοτόμο Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της
περιοχής.
Συγκεκριμένα, η εκδήλωση του Ιουνίου θα είναι μία μεγάλη «γιορτή» για την Βόρεια Εύβοια με
κεντρικό μήνυμα «Η Βόρεια Εύβοια ξαναγεννιέται και παράγει». Το τριήμερό μας θα είναι
επικεντρωμένο στην επιχειρηματικότητα, ως κινητήρια δύναμη για την αειφόρο και βιώσιμη
ανάπτυξη της περιοχής της Βόρειας Εύβοιας, καθώς και στις μεταρρυθμίσεις που θα στηρίξουν
το εγχείρημά μας.
Επίσης, θα παρουσιαστεί η μεγάλη και σπουδαία συμβολή των Εταιρικών Μελών του Σωματείου
και όλου του Χορηγικού Κινήματος της χώρας στην οικοδόμηση και υλοποίηση του
Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, καθώς με τη δική τους στήριξη
ανατέθηκαν 13 μελέτες όλων των θεματικών κύκλων.
Σήμερα, βρισκόμαστε στην πιο δημιουργική φάση του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της
Βόρειας Εύβοιας, όπου εξελίσσονται και έχουν ήδη «αγκαλιαστεί» από την τοπική κοινωνία τα
έργα Φωτοδότες, τα οποία θα μας δώσουν τις πρώτες εικόνες από το μέλλον της περιοχής και το
μεταρρυθμιστικό σχέδιο αναγέννησης της Βόρειας Εύβοιας που θα αποτελέσει το έναυσμα για να
μεταδοθεί σε όλη τη χώρα ένα ευρύ φάσμα μεταρρυθμίσεων.
Το πρόγραμμα Ανασυγκρότησης αποτελεί το πνευματικό και βιωματικό φορτίο του Διαζώματος,
που είναι η συλλογική μας προίκα, μετουσιωμένο σε συγκεκριμένα έργα και δράσεις. Η
Αναγέννηση της Βόρειας Εύβοιας υλοποιείται με συγκεκριμένη μεθοδολογία που «υπηρετεί» την
τριπλή αειφορία: περιβαλλοντική, κοινωνική, και τέλος οικονομική που εξασφαλίζει τους όρους
οικονομικής βιωσιμότητας και χωρίς την οποία δεν μπορούμε να επιτύχουμε τα δύο προηγούμενα.
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Οι εργασίες του τριημέρου θα πραγματοποιηθούν στο «Thermae Sylla Spa Wellness Hotel» σε
ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα και θα διαρθρωθούν στις παρακάτω τέσσερις ενότητες,
•
•

•
•

Παρασκευή 3/06 και ώρα 18:00 μ.μ. – 21:00 μ.μ. με τίτλο «Είμαστε όλοι εδώ».
Σάββατο 4/06 και ώρα 10:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. με τίτλο «Η Οικοδόμηση της
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης – Ο.Χ.Ε για την ανασυγκρότηση της Βόρειας
Εύβοιας».
Σάββατο 4/06 και ώρα 17:00 μ.μ. – 21:00 μ.μ. με τίτλο «Οι Σπινθήρες της Ανάπτυξης».
Κυριακή 5/06 και ώρα 10:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. με τίτλο «Ουτοπία είναι μία πρόωρη
αλήθεια».

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σου σου επισυνάπτω το πρόγραμμα της εκδήλωσης, όπως έχει
διαμορφωθεί μέχρι τώρα (βλ. εδώ).
Επιπλέον, θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι θα διαμείνουμε στο ξενοδοχείο «……….» και η διαμονή
σου θα είναι μία φιλοξενία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και του Κτήματος Γεροβασιλείου, ως
ένα «αντίδωρο» για την διαχρονική προσφορά σου στο Σωματείο μας και στο Πρόγραμμα
Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.
Σε προσκαλούμε, λοιπόν, να παρακολουθήσεις τις εργασίες της Συνάντησης μας,
συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής έως και την …. Μαΐου 2022, κάνοντας κλικ στο πεδίο
«Θα παρευρεθώ».
Καλή αντάμωση.
Φιλικά,
Σταύρος Μπένος
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Επισυναπτόμενο 3ο:
4η Συνάντηση των μελετητών με την τοπική κοινωνία και τους θεσμούς της Βόρειας
Εύβοιας
η
8 Συνάντηση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με τα Εταιρικά του Μέλη
«Η Βόρεια Εύβοια ξαναγεννιέται και παράγει»
Παρασκευή 3 – Κυριακή 5 Ιουνίου 2022
Αιδηψός, «Thermae Sylla Spa Wellness Hotel»

Πρόγραμμα
Παρασκευή 3/06
Α΄ Μέρος: «Είμαστε όλοι εδώ»
18:00 μ.μ. – 21:00 μ.μ.
Χαιρετισμοί:
• Μητροπολίτης Χαλκίδας, κ. Χρυσόστομος.
• Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
• Γιάννης Κοντζιάς, Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού.
• Γιώργος Τσαπουρνιώτης, Δήμαρχος Λίμνης – Μαντουδίου – Αγ. Άννας.
• Βαγγέλης Γεροβασιλείου, Ιδρυτής του Κτήματος Γεροβασιλείου.
• Σίμος Κεδίκογλου, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Βουλευτής Ευβοίας.
Ομιλία Σταύρου Μπένου, Επικεφαλής Επιτροπής Ανασυγκρότησης Β. Εύβοιας, «Το Στίγμα μας».
Ομιλία Πέτρου Ιμιρζιάδη, Sales Promotion Center, «Πρόγραμμα προβολής: Τα αγριολούλουδα της
Βόρειας Εύβοιας»
Ομιλίες Κυβερνητικών Στελεχών:
• Χρήστος Τριαντόπουλος, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό.
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•
•
•

Γιώργος Αμυράς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Δημήτρης Σκάλκος, ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το
Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ).
Κωνσταντίνος Λέμας, Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Παρεμβάσεις:
• Βαγγέλης Γεωργατζής, Πρόεδρος Ρητινοκαλλιεργητών.
• Πάνος Κατσαμπάνης, Διευθυντής Προγραμμάτων Ελλάδος, International Orthodox
Christian Charities.
• Βουλευτές Εύβοιας.
• Εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων Εύβοιας.
• Εκπρόσωποι Φορέων Βόρειας Εύβοιας.
Διάλογος
Σάββατο 4/06
Β΄ Μέρος: «Η Οικοδόμηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης – Ο.Χ.Ε. για την
ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας»
10:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.
Χαιρετισμοί:
• Παναγιώτης Λώλος, Γενικός Διευθυντής Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων της
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., χορηγός του έργου παροχής τεχνικών υπηρεσιών του
προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας και της μελέτης «Master Plan του
Νέου Δάσους».
Β1. «Η αρχιτεκτονική και τα βήματα της ένταξης έργων και δράσεων».
Ομιλητές:
• Ελισάβετ Πρέζα, Υπεύθυνη Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του προγράμματος
Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.
• Δημήτρης Τσάμης, μελετητής του έργου παροχής τεχνικών υπηρεσιών του
προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας και νόμιμος εκπρόσωπος της
Εταιρείας «ΗΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ο.Ε».
• Εύα Γιαλαντζή, Διευθύντρια στο Γραφείο του ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού
Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ).
Β2. «Η φωνή της κοινωνίας και η δημιουργία επενδυτικού κλίματος».
Ομιλητές:
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•

Νίκος Δρακωνάκης, μελετητής του «Master Plan του Προγράμματος Ανσυγκρότησης»,
«Πως θα διαμορφώσουμε το επενδυτικό κλίμα».

Ομιλίες Θερμοκοιτίδας “D-HUB”:
• Ευδόκιμος Φρέγκογλου, Συντονιστής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ» και της θερμοκοιτίδας “D-HUB”.
• Εύα Λιανού, Γενική Διευθύντρια του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Ιωάννη Σ. Λάτση»,
χορηγού της Θερμοκοιτίδας.
• Χρήστος Χιώτης, Σχεδιαστής οπτικής Επικοινωνίας, Υπεύθυνος Ανάπτυξης Ψηφιακών
Εφαρμογών Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».
• Βαγγέλης Γκουντούφας, Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.
• Θάλεια Τσαλκιτζή, Museums, Libraries, Archives Solutions Department Manager,
Enterprise Solutions Business Unit, Uni Systems, χορηγού της Θερμοκοιτίδας.
• Ελίνα Αγγέλη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, MSc «Προστασία Μνημείων», Υπεύθυνη
Υποδομών Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».
• Ιωάννα Σαπουντζή, Διευθύντρια Εταιρικής Διακυβέρνησης & Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης της Εθνικής Τράπεζας και του Ομίλου, χορηγού της Θερμοκοιτίδας.
• Νίκος Στακιάς, Eφαρμοσμένα Μαθηματικά Ε.Μ.Π, M.Sc. Event Management Μ.Μ.U,
Σύμβουλος Ανάπτυξης και Διαχείρισης Προορισμών Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».
• Ξενοφών Κάππας, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος «Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν
Κωνσταντακόπουλου», χορηγού της Θερμοκοιτίδας.
• Ηλίας Χάντζος, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc., «Α.Π.Ε. σε θαλάσσιο
περιβάλλον»
Ναυπηγών
Ε.Μ.Π.,
Υπεύθυνος
Στρατηγικού
Σχεδιασμού
Αειφορίας/Marketing/Κατάρτισης Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».
Γ΄ Μέρος: «Οι Σπινθήρες της Ανάπτυξης»
17:00 μ.μ. – 21:00 μ.μ.
Ομιλίες:
•

•
•
•

Δημήτρης Οικονόμου, Συντονιστής Μελετητικής Ομάδας των Ειδικών Πολεοδομικών
Σχεδίων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης - Αγ. Άννας, «Τα
Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια ως πυξίδα ανάπτυξης».
Γιάννης Ζηρίνης, Αναπληρωτής του Επικεφαλής της Επιτροπής Ανασυγκρότησης Β.
Εύβοιας, «Το Υδροθεραπευτήριο της Αιδηψού: Ένα παραμελημένο κόσμημα».
Γιάννης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου &
Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, «Οικονομία του Δάσους».
Φαίη Μακαντάση, Επικεφαλής Ερευνών της διαΝΕΟσις, «Στο κέντρο ο άνθρωπος».
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•

Κώστας Ζέκκος, μελετητής της «Στρατηγικής μελέτης υποδομών της Νήσου Ευβοίας»,
«Οδικός Άξονας Χαλκίδας – Ιστιαίας ως καταλύτης της ανάπτυξης».

➢ Παρεμβάσεις των Χορηγών του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας».
➢ Διάλογος.
Κυριακή 5/06
Δ’ Μέρος: «Ουτοπία είναι μία πρόωρη αλήθεια. Η ματιά μας για το μέλλον του Διαζώματος»
10:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.
Ομιλίες:
• Μαρία Σοφικίτου, Διευθύντρια Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»
• Μαρία Κουρασάνη, Υπεύθυνη Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»
• Κατερίνα Αβραμοπούλου, Υπεύθυνη Οικονομικής Ανάπτυξης Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»
➢ Τοποθετήσεις των Εταιρικών Μελών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».
➢ Διάλογος.
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Επισυναπτόμενο 4ο:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ»
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022
Καλαμάτα – Αρχαία Μεσσήνη

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου
10:00 π.μ.
Αναχώρηση από τα γραφεία του Διαζώματος (Μπουμπουλίνας 30,
Εξάρχεια).
13:00 μ.μ.
Άφιξη στην Καλαμάτα, εγκατάσταση στα ξενοδοχεία – Ελεύθερος χρόνος.
19:00 μ.μ.
Εγκαίνια της έκθεσης «ΑΕΝΑΩΣ» στο Μέγαρο Χορού
Καλαμάτας και Χορευτικό Δρώμενο από τη Σχολή Χορού Καλαμάτας.
Σάββατο 1 Οκτωβρίου
10:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. Τελετουργικό και εργασίες της ΙΕ΄ Γενικής Συνέλευσης στο
Μέγαρο Χορού Καλαμάτας:
10:00π.μ. – 10:15π.μ. Καλωσόρισμα του Προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ.
Μπένου.

Σταύρου

10:15π.μ. – 10:45π.μ. Χαιρετισμοί:
• Δήμαρχος Καλαμάτας, κ. Θανάσης Βασιλόπουλος.
• Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Παναγιώτης Νίκας.
• Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, κ. Ευαγγελία
Κεχαγιά - Μηλίτση.
• Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν
Κωνσταντακοπούλου, κ. Ξενοφών Κάππας.
• Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, κ. Βαγγέλης Ξυγκώρος.
10:45π.μ.- 11:00π.μ. Διαπίστωση απαρτίας και εκλογή προεδρείου
11:00π.μ. – 11:30π.μ. Απολογισμός δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 και
Προγραμματισμός δράσεων για το έτος 2023.
Εισηγητής: πρόεδρος Δ.Σ., κ. Σταύρος Μπένος.
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11:30π.μ. – 12:00μ.μ. Ομιλία του Ομότιμου Καθηγητή Αρχαιολογίας, κ. Πέτρου Θέμελη, «Το
πνευματικό και βιωματικό μου ταξίδι στην Αρχαία Μεσσήνη».
12:00μ.μ. – 12:15μ.μ. α) Οικονομικός και διαχειριστικός απολογισμός από 1 Ιανουαρίου έως την
31 Αυγούστου του 2022.
β) Οικονομικός και διαχειριστικός απολογισμός από 1 Ιανουαρίου έως την
31 Δεκεμβρίου του 2021.
γ) Προϋπολογισμός για το έτος 2023.
Εισηγητής: ταμίας Δ.Σ., κ. Παναγιώτης Νταής.
12:15μ.μ.-12:30μ.μ. Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2021.
Εισηγητής: πρόεδρος Ελεγκτικής Επιτροπής,
κα Μαίρη Μπελογιάννη.
12:30μ.μ. – 13:45μ.μ. Άνοιγμα του καταλόγου των ομιλητών για τα μέλη και διάλογος μέσω
δομημένων ερωτήσεων.
13:45μ.μ. -14:00μ.μ. Ψηφοφορίες για:
1. Έγκριση του απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022.
2. Έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1 Ιανουαρίου έως την 31
Αυγούστου του 2022.
3. Έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1 Ιανουαρίου έως την 31
Δεκεμβρίου του 2021.
4. Έγκριση του προγραμματισμού δράσεων για το έτος 2023.
5. Έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2023.
6. Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2021.
14:00 μ.μ.

Πέρας της ΙΕ΄ Γενικής Συνέλευσης

14:00μ.μ.-16:00

Ελεύθερος χρόνος

16:00μ.μ.
Αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης.
17:00μ.μ.
Άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης.
17:00μ.μ.– 19:00μ.μ. Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης, από τον
Καθηγητή Αρχαιολογίας και αντιπρόεδρο του Διαζώματος, κ. Πέτρο
Θέμελη.
19:00μ.μ.-20:00μ.μ. Πρωτότυπα έργα - αφιερώματα στον Πέτρο Θέμελη με τη σύμπραξη του
Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας:
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20:00μ.μ.
21:00μ.μ.

α) από τον συνθέτη και μέλους του Δ.Σ. του Διαζώματος, κ. Γιώργο
Κουρουπό και την ποιήτρια κ. Ιουλίτα Ηλιοπούλου με τίτλο «Η ΣΤΟΑ ΤΩΝ
ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ, Μια καντάτα για την αρχαία Μεσσήνη».
β) από τον συνθέτη και Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου
Καλαμάτας, κ. Στάθη Γυφτάκη μαζί με τον κ. Peter Huby με τίτλο «Ο
ΘΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ».
Αναχώρηση για την Καλαμάτα.
Άφιξη στην Καλαμάτα.

Κυριακή 2 Οκτωβρίου
10:00π.μ.- 12:00μ.μ. Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας από τον πρόεδρο του
Διαζώματος, κ. Σταύρο Μπένο
13:00μ.μ. – 15:00μ.μ. Γεύμα στο γραφικό χωριό Πήδημα (εξοχικό κέντρο, «Μύλος»)
15:00μ.μ.
Αναχώρηση για Αθήνα
17:30μ.μ.
Άφιξη στην Αθήνα
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Επισυναπτόμενο 5ο:

ΒΡΑΒΕΙΟ 1ο / POSTSCRIPTUM
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ΒΡΑΒΕΙΟ 2 / SPUTNIK
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ΒΡΑΒΕΙΟ 3 / ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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Επισυναπτόμενο 6ο

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα, 10 Ιουνίου 2022 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική
Εταιρεία», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 23, 10672, ΑΦΜ:094014170 Δ.Ο.Υ.:
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κύριο
Γιάννη Νικολακόπουλο, Υποδιευθυντή Υποδιεύθυνσης Εταιρικής Επικοινωνίας, εφεξής
καλούμενη «ΧΟΡΗΓΟΣ» και
2. Το σωματείο «Διάζωμα», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Μπουμπουλίνας 30, με ΑΦΜ
998191496, ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από
τον κο Σταύρο Μπένο, Πρόεδρο του Σωματείου, εφεξής καλούμενο «ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ
ΧΟΡΗΓΙΑΣ».
συμφώνησαν και συναποδέχθησαν τα εξής:

Άρθρο 1
Περιγραφή αντικειμένου
1.
Ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ έχει ως βασικό του στόχο τη συμβολή στην
προστασία και την ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης (θεάτρων, ωδείων,
σταδίων, αμφιθεάτρων), καθώς και στη διάδοση των αξιών της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, σε
συνδυασμό με την ανάπτυξη και την προβολή της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας.
Ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ υπέβαλε πρόταση στον ΧΟΡΗΓΟ,προκειμένου ο τελευταίος
να ενισχύσει την επίτευξη των δραστηριοτήτων του και ο ΧΟΡΗΓΟΣ, αποδεχόμενος την ως άνω
πρόταση του ΑΠΟΔΕΧΤΗ, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει σ΄αυτόν ως χορηγία, το
ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
προκειμένου το ποσό αυτό να καταβληθεί, από τον ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ, για την
κάλυψη μέρους των εξόδων των παραγωγικών δραστηριοτήτων του.
2.
Η καταβολή της ανωτέρω χορηγίας θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ με την κατάθεση του
ανωτέρω συνολικού ποσού, στον με αριθμό 85037391 Λογαριασμό, με ΙΒΑΝ GR 92 0160 0660
0000 0008 5037 391, που τηρεί ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ στον ΧΟΡΗΓΟ (ΑΤΤΙCA BANK).
3. Ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ υποχρεούται στην έκδοση και παράδοση στον ΧΟΡΗΓΟ,
νόμιμα θεωρημένων παραστατικών.
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4. Ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ υποχρεούται να επιστρέψει στον ΧΟΡΗΓΟ την
καταβληθείσα χορηγία, σε περίπτωση που δεν εκτελέσει τις υποχρεώσεις του προς τον ΧΟΡΗΓΟ,
όπως αυτές προκύπτουν από την παρούσα συμφωνία.
Άρθρο 2
Αντισταθμίσματα και υποχρεώσεις του δεύτερου συμβαλλόμενου
1. Ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ αναλαμβάνει να διαχειρισθεί τη χορηγία αυτή με τη μέγιστη
δυνατή διαφάνεια και προβάλλοντας τον ΧΟΡΗΓΟ με τους ακόλουθους τρόπους:
• προβολή του ΧΟΡΗΓΟΥ και της χορηγίας στην ιστοσελίδα του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ
www.diazoma.gr σε δύο ενότητες: ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΛΗ, ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ
• αναφορά του ΧΟΡΗΓΟΥ και της χορηγίας στο ενημερωτικό υλικό των εκδηλώσεων του
«Δεύτερου Συμβαλλόμενου» (15η Γενική Συνέλευση και 8η Συνάντηση του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ» με τα Εταιρικά του Μέλη) που θα διανεμηθεί (έντυπα ή ψηφιακά) στους
προσκεκλημένους.
Άρθρο 3
Λύση και καταγγελία
1. Οι συμβαλλόμενοι θα παρέχουν αμοιβαία κάθε δυνατή διευκόλυνση ή πληροφορία για την
έγκαιρη και καλή εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας.
2. Παράβαση οποιουδήποτε όρου του παρόντος συμφωνητικού (όλων των όρων αυτής
θεωρουμένων ουσιωδών) από πλευράς οιουδήποτε των συμβαλλομένων θα δίδει το δικαίωμα
στον αντισυμβαλλόμενο να καταγγείλει αμέσως και αζημίως γι΄ αυτόν το συμφωνητικό με απλή
έγγραφη δήλωσή του απευθυνόμενη προς τον άλλον συμβαλλόμενο.
3. Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη του παρόντος συμφωνητικού, τα συμβαλλόμενα μέρη
υποχρεούνται (α) να παύσουν να χρησιμοποιούν σήματα, εμβλήματα, διακριτικά σήματα και
επωνυμίες που μνημονεύονται στο παρόν συμφωνητικό και αποτελούν ιδιοκτησία του άλλου
συμβαλλομένου και (β) να επιστρέψουν αμέσως ο ένας στον άλλον κάθε διακριτικό (επιγραφές,
πινακίδες κ.α.), κάθε υλικό που παραχωρήθηκε από τον ένα στον άλλο, στα πλαίσια του παρόντος.
4. Ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ γνωρίζει και αποδέχεται ότι ο ΧΟΡΗΓΟΣ είναι
αναγνωρισμένο Πιστωτικό Ίδρυμα, με αυξημένο κύρος στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά, η
προστασία και προώθηση του οποίου, αποτελεί πρωταρχική λειτουργία του ΧΟΡΗΓΟΥ. Συνεπώς,
ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ συμφωνεί και αποδέχεται ότι σε περίπτωση, συμπεριφορών
και πρακτικών, που απαγορεύονται και αποδοκιμάζονται από το ισχύον νομοκανονιστικό πλαίσιο,
παρέχουν την δυνατότητα στον ΧΟΡΗΓΟ να καταγγείλει το παρόν Συμφωνητικό αζημίως, για τον
ίδιο και να ζητήσει αποκατάσταση κάθε ζημίας του.
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Άρθρο 4
Γενικοί όροι
1. Οι διατάξεις του παρόντος συμφωνητικού μπορούν να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν μετά
από γραπτή συμφωνία δεόντως υπογεγραμμένη από τα συμβαλλόμενα μέρη.
2. Ρητά συνομολογείται ότι καμία άλλη έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ των
συμβαλλομένων μερών εκτός αυτών, που διαλαμβάνονται και οροθετούνται με την παρούσα.
3. Για την επίλυση τυχόν διαφορών στην εφαρμογή ή ερμηνεία του παρόντος θα επιδιώκεται
φιλικός διακανονισμός, άλλως και σε περίπτωση μη επίτευξης του, αρμόδια θα είναι τα
Δικαστήρια της Αθήνας.
Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν συμφωνητικό σε δύο (2) πρωτότυπα, ένα για τον
ΧΟΡΗΓΟ ένα για τον ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ και ένα για τον εκ τρίτου συμβαλλόμενο.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΧΟΡΗΓΟΣ

Ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

Σταύρος Μπένος
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Επισυναπτόμενο 7ο: pdf
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Επισυναπτόμενο 8ο:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “DIGITAL ARCHAEOLOGY: A
VIRTUAL DIARY OF RESTORATION FOR THE ANCIENT THEATRE OF SPARTA”»

ΕΡΓΟΔΌΤΗΣ : ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΙΩΤΗΣ

ΑΘΗΝΑ, ……… ΜΑΙΟΥ 2022
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Τροποποίηση Σύμβασης για την ανάθεση του έργου:
«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “DIGITAL ARCHAEOLOGY: A
VIRTUAL DIARY OF RESTORATION FOR THE ANCIENT THEATRE OF SPARTA”»
Στην Αθήνα, σήμερα, …… Μαΐου του έτους 2022, μετά την υπ’ αριθμόν …. απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του την Τρίτη 24 Μαΐου 2022, οι κάτωθι
υπογεγραμμένοι:
●

αφ’ ενός το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί της
οδού Μπουμπουλίνας, αριθμό 30, κάτοχος Α.Φ.Μ 998191496 που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ Δ΄
Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο αυτού, κο Σταύρο Μπένο, εφ’ εξής
καλούμενο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και

●

αφ’ ετέρου η ατομική επιχείρηση “Χρήστος Γ. Χιώτης”, η οποία εδρεύει στην Γλυφάδα, επί
της οδού Άθωνος 17Α, με ΑΦΜ 118341010, που υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον διαχειριστή της, κο Χιώτη Χρήστο, εφ’ εξής καλούμενο
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ»

συμφώνησαν την τροποποίηση των άρθρων 1 («ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ») και 2
(«ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ») της αρχικής σύμβασης που είχε υπογραφεί στις
05 Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 7 της αρχικής σύμβασης (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ). Τα λοιπά άρθρα επαναλαμβάνονται ως είχαν.
ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην υλοποίηση του έργου: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “DIGITAL ARCHAEOLOGY: A VIRTUAL DIARY OF
RESTORATION FOR THE ANCIENT THEATRE OF SPARTA”», το οποίο σε δεύτερο χρόνο
εξειδικεύτηκε ως “ATOS a Living Monument”. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται από
την κα Δάφνη Martin, Πρέσβειρα του Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης, στο πλαίσιο του Δικτύου
Αρωγών Μελών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».
Το παραπάνω πρόγραμμα έχει στόχο την προβολή τόσο του αρχαίου θεάτρου της Σπάρτης, όσο
και της πορείας αποκατάστασής του σε κοινά στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ιδιαίτερα στους
νέους με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων και εργαλείων. Ειδικότερα ο ιστότοπος θα
περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες: Αρχαιολογία, Αρχιτεκτονική, Ιστορία, Τοπική
Κοινωνία και Φυσικό Περιβάλλον.
Για το σκοπό αυτό είναι σημαντικό να σχεδιαστεί ένας ενημερωτικός ιστότοπος που θα
επικοινωνεί στο ευρύ κοινό, μέσα από πρωτότυπα κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό και
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αξιοποιώντας παράλληλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την ιστορία και την αποκατάσταση του
Αρχαίου Θέατρου Σπάρτης.
Η ανάθεση του παρόντος έργου γίνεται στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 10 - 14/10/2021 απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση του
ποσού των 5.000 ευρώ για την υποστήριξη υλοποίησης του προγράμματος “Digital archaeology:
a virtual diary of restoration for the ancient theatre of Sparta”.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ιστοτόπου είναι τα ακόλουθα:
●

Τεχνολογία Ανοιχτού Κώδικα. Η ιστοσελίδα παρουσίασης της διαδρομής πρέπει να
βασίζεται σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα, και συγκεκριμένα στο WordPress, την κορυφαία
πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου ανοιχτού κώδικα για οποιοδήποτε web project, που
χρησιμοποιείται σε πάνω από 1/3 του συνολικού αριθμού των ιστοσελίδων παγκοσμίως.
Επίσης, η πλατφόρμα του WordPress είναι πολύ ευέλικτη στην υποδομή που χρειάζεται
για την φιλοξενία της.

●

Προσβασιμότητα. Η ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι προσβάσιμη και χρηστική από
πληθώρα πλατφορμών (PC, tablet, φυλλομετρητές smartphones).

●

GDPR-Ready. Έχοντας εξ αρχής την λογική data protection by design σε όλες τις
επικοινωνίες, όλα τα δεδομένα και οι διαδικασίες πρέπει είναι ασφαλείς και κανείς, εκτός
από τους εμπλεκόμενους, να μην μπορεί να παρέμβει. Συμμόρφωση με τις αρχές «Privacy
by Design and by Default» του κανονισμού GDPR.

●

Ασφάλεια. Πρέπει να είναι εξοπλισμένη με όλη την γκάμα εργαλείων για την ασφάλειά
της, με τακτικά αντίγραφα, αποθηκευμένα σε διαφορετική τοποθεσία και προστασία από
κακόβουλους επισκέπτες.

●

Δυνατότητες για να εξυπηρετήσει την πρόσβαση από ΑμεΑ. Επιλεγμένο περιεχόμενο θα
πρέπει να γίνει προσβάσιμο για ειδικές κατηγορίες κοινού. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα
για πρόσβασή της από ΑΜΕΑ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους
προσβασιμότητας σε ΤΠΕ που βασίζονται σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες για
άτομα με αναπηρία (W3C) και ειδικότερα για την πλήρη συμμόρφωση με τις ελέγξιμες
Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο
προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0 level AA).

●

Διαλειτουργικότητα. Η ιστοσελίδα έχει την τεχνική δυνατότητα να λειτουργεί και αυτή ως
ψηφιακό αποθετήριο, με όλα τα σύγχρονα πρωτόκολλα επικοινωνίας μεταξύ εφαρμογών
(APIs), δικαιωμάτων και ασφάλειας.

●

Δυνατότητα παρουσίασης στατιστικών επισκεψιμότητας μέσω ορθής εγκατάστασης της
υπηρεσίας Google Analytics ή άλλης Open Source πλατφόρμας, της οποίας (σε περίπτωση
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χρήσης της) το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης θα συμπεριλαμβάνεται
σε αυτό της ιστοσελίδας και δεν θα υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση.
ΑΡΘΡΟ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ο χρόνος υλοποίησης του παραπάνω έργου ορίζεται στους 14 μήνες. Ως χρόνος έναρξης του έργου
θεωρείται η υπογραφή της παρούσης σύμβασης.
Παράταση του χρόνου αποπεράτωσης του έργου, πέρα από τις προθεσμίες που αναγράφονται στο
άρθρο αυτό, δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του Εργοδότη, εάν κατά την εκπόνησή του
προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου,
κατά την κρίση του εργοδότη.

ΑΡΘΡΟ 3 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση του παραπάνω έργου ορίζεται στο ποσόν των 1.500
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η αμοιβή θα δοθεί ως εξής:
● Α΄ δόση: 500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως προκαταβολή,
● Β΄ δόση: 1000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με την ολοκλήρωση του έργου.
Η αμοιβή δεν υπόκειται σε κρατήσεις, εκτός τυχόν παρακράτησης φόρου.

ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει το ανατιθέμενο έργο με τη δέουσα
προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες της
σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 5 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παραβάσεως των
υποχρεώσεων του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης δικαιούται να αναθέσει το έργο
σε άλλο Ανάδοχο.
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ΑΡΘΡΟ 6 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ
Σε περίπτωση επελεύσεως εξαιρετικού μη προβλέψιμου και μη αποτρέψιμου γεγονότος, που
καθιστά αδύνατη την έναρξη, πρόοδο ή ολοκλήρωση του έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη
ελευθερώνονται αμοιβαίως από τις εκ της συμβάσεως απορρέουσες υποχρεώσεις τους, πλην της
καταβολής στον Ανάδοχο της αμοιβής για τις μέχρι τότε εκτελεσθείσες εργασίες της σύμβασής
του.

ΑΡΘΡΟ 7 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Όλοι οι όροι της παρούσης σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίηση ή συμπλήρωση
οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου παντός άλλου
αποδεικτικού μέσου.

ΑΡΘΡΟ 8 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Ο Εργοδότης και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια φιλικής επίλυσης τυχόν διαφοράς,
σχετικής με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της σύμβασης, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής
πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Σε περίπτωση αποτυχίας της ανωτέρω προσπάθειας, αρμόδια για την επίλυση της
διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.
Σε πίστωση όλων των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία, αφού αναγνώσθηκε
από τους συμβαλλομένους, υπογράφεται από αυτούς σε δύο αντίτυπα, από τα οποία έλαβε από
ένα έκαστος εξ’ αυτών.

45

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ:

Για τον Ανάδοχο:

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ

Σταύρος Μπένος

Χρήστος Χιώτης
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Επισυναπτόμενο 9ο: οικονομικά
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Επισυναπτόμενο 10ο:
Σύμβαση για την ανάθεση του έργου:
«Εκπόνηση και επιμέλεια δύο έργων-φωτοδοτών στη Βόρεια Εύβοια: FAM TRIP & Έκθεση
Πορτραίτων τοπικών παραγωγών»

Στην Αθήνα, σήμερα, ….. 2022, μετά την υπ’ αριθμόν … απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του στις …. 2022, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

▪ αφ’ ενός το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί της
οδού Μπουμπουλίνας, αριθμό 30, κάτοχο Α.Φ.Μ 998191496 που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ Δ ́ Αθηνών
και εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο αυτού, κο Σταύρο Μπένο, εφ’ εξής καλούμενο
«ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ»,
▪ αφ’ ετέρου ο κος Γεώργιος Ζαρζώνης, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Oυλόφ Πάλμε, Συκιές,
αριθμός 14, με Α.Φ.Μ. 044499130, Δ.Ο.Υ. E' ΘEΣΣAΛONIKHΣ, εφ’ εξής καλούμενος
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η Βόρεια Εύβοια διαθέτει ένα εξαιρετικής ποιότητας φυσικό περιβάλλον, το οποίο καταστράφηκε
σε σημαντικό βαθμό από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021. Η καταστροφή επηρέασε
αρνητικά την ταυτότητα της περιοχής ως οικιστικού πλέγματος και τουριστικού προορισμού ήπιας
μορφής, ενταγμένου σε ένα υψηλής αισθητικής φυσικό τοπίο και επίσης περιόρισε δραστικά το
μέρος του τοπικού παραγωγικού συστήματος που εξαρτιούνταν από το δάσος (ξυλεία, ρητίνη,
μελισσοκομεία) ή τις παρακείμενες καλλιέργειες που κάηκαν.
Η Βόρεια Εύβοια χρειάζεται ένα σχέδιο ανάπτυξης το οποίο θα δίνει μια νέα προοπτική μετά την
καταστροφή και την ελπίδα ότι ένα περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμο και καλύτερο μέλλον
είναι εφικτό για την περιοχή.
Ένα σχέδιο ανάπτυξης το οποίο θα βασίζεται στους κύριους άξονες της Ευρωπαϊκής στρατηγικής
(smart, green, place-based) για μια ήπιας μορφής ανάπτυξη, η οποία θα αξιοποιεί τις σύγχρονες
τεχνολογίες, θα προωθεί την κοινωνική συνοχή και θα βασίζεται στην εδαφικότητα και την τοπική
συμμετοχή για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων.
Ένα πρόγραμμα ΟΛΙΣΤΙΚΟ και ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟ με ΌΧΗΜΑ το σπουδαίο εργαλείο των
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ο.Χ.Ε.), που δεσπόζει στο Ε.Σ.Π.Α. 202148

2027 και που θα αξιοποιεί την Πνευματική – Επιστημονική – Βιωματική και Επιχειρησιακή
Προίκα του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, η οποία άνοιξε τις νέες Λεωφόρους των Ολιστικών Προγραμμάτων
στην Πατρίδα μας, με τις Πολιτιστικές Διαδρομές.

ΆΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζονται και υλοποιούνται τα έργα - Φωτοδότες τα οποία μας δώσουν τις
πρώτες εικόνες από το μέλλον της περιοχής της Βόρειας Εύβοιας.
Ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την εκπόνηση και επιμέλεια των δύο παρακάτω έργων-φωτοδοτών:
1. Υλοποίηση «FΑΜ Trip» στην Βόρεια Εύβοια, με στόχο στην ανάδειξη των τοπικών
παραγωγών της Β. Εύβοιας, του κύκλου των εργασιών τους και των προϊόντων που
παράγουν, ώστε το ευρύ κοινό να αναγνωρίσει την προσπάθειά τους μέσα από τις μικρές
ιστορίες τους, αλλά και να προωθήσει την περιοχή ως έναν ελκυστικό τουριστικό
προορισμό.
2. Επιμέλεια της Έκθεσης πορτρέτων Τοπικών παραγωγών Βόρειας Εύβοιας, ως καθρέφτης
των μικρών Ελλήνων παραγωγών.
Τα δύο παραπάνω έργα θα εξελιχθούν παράλληλα με την “8η Συνάντηση των Εταιρικών Μελών
του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ” - 4η Συνάντηση των μελετητών με την τοπική κοινωνία και τους
φορείς της Βόρειας Εύβοιας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Λουτρά Αιδηψού το τριήμερο από
Παρασκευή 3 έως και Κυριακή 5 Ιουνίου 2022 στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανασυγκρότησης
της Βόρειας Εύβοιας.
ΑΡΘΡΟ 2
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο χρόνος εκπόνησης του έργου ορίζεται στις 3 ημέρες. Παράταση του χρόνου αποπεράτωσης του
έργου, πέρα από τις προθεσμίες που αναγράφονται στο άρθρο αυτό, δύναται να χορηγηθεί με
απόφαση του Εργοδότη, εάν κατά την εκπόνησή του προκύψουν καθυστερήσεις που δεν
οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, κατά την κρίση του εργοδότη.
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ΑΡΘΡΟ 3
ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η αμοιβή της «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» για την εκτέλεση του έργου ορίζεται στο ποσόν των 8.000 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η αμοιβή θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση του έργου.
Η αμοιβή δεν υπόκειται σε κρατήσεις, εκτός τυχόν παρακράτησης φόρου.

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» με την υπογραφή της συμβάσεως μεταβιβάζει στον εργοδότη χωρίς
επιπλέον αμοιβή όλα τα περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το πνευματικό του δικαίωμα
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993.

ΑΡΘΡΟ 5
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗ
Η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει το ανατιθέμενο έργο με τη δέουσα
προσοχή και επιμέλεια, κατά επιστημονικά άρτιο τρόπο και σύμφωνα με τους όρους, τις
προϋποθέσεις και τις προθεσμίες της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παραβάσεως των
υποχρεώσεων της «ΑΝΑΔΟΧΟΥ». Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης 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
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καταβολής στην «ΑΝΑΔΟΧΟ» της αμοιβής για τις μέχρι τότε εκτελεσθείσες εργασίες της
σύμβασής της.
ΑΡΘΡΟ 8
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Όλοι οι όροι της παρούσης σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίηση ή συμπλήρωσης
οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου παντός άλλου
αποδεικτικού μέσου.

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και το υπ’ αριθμόν άρθρο 15 του καταστατικού του
«ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».
Ο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» καταβάλλουν κάθε προσπάθεια φιλικής επίλυσης τυχόν
διαφοράς, σχετικής με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της σύμβασης, σύμφωνα με τους κανόνες
της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Σε περίπτωση αποτυχίας της ανωτέρω προσπάθειας, αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς
ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.
Σε πίστωση όλων των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία, αφού αναγνώσθηκε
από τους συμβαλλομένους, υπογράφεται από αυτούς σε δύο αντίτυπα, από τα οποία έλαβε από
ένα έκαστος εξ’ αυτών.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:
Για το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»:

Ο Ανάδοχος του έργου:

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ

Γιώργος Ζαρζώνης
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AToS
A LIVING
MONUMENT
Διάζωμα & ΕΦΑ Λακωνίας

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ
Διαχείριση και ανάδειξη του Αρχαίου
Θεάτρου Σπάρτης μέσα από:
Ιστοσελίδα με δημιουργικό και
δυναμικό περιεχόμενο και φιλικό
προς το χρήστη περιβάλλον
Σύγχρονα κανάλια επικοινωνίας
και κοινωνικά δίκτυα (Instagram,
Podcast)

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
1

ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου και των ανασκαφικών αναστηλωτικών εργασιών με
δημιουργική διάθεση

2

προσέγγιση ειδικού και μη κοινού, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο - μετάφραση
του «αυστηρού» επιστημονικού λόγου

3

ολιστική, πολιτισμική ερμηνεία του αρχαιολογικού χώρου

4

κοινωνικοποίηση του αρχαιολογικού χώρου και ενθάρρυνση του κοινού να έρθει σε επαφή
με το αρχαίο θέατρο - δημιουργία ενός ζωντανού σημείου συνάντησης και επικοινωνίας

5

ενδυνάμωση της πολιτιστικής δραστηριότητας του τόπου - το αρχαίο θέατρο Σπάρτης ως
brand name

6

προώθηση ενός σύγχρονου τρόπου ανάδειξης αρχαίων μνημείων και δημιουργίας τόπων
πολιτισμικής αναφοράς

7

ανάδειξη της συνεισφοράς του έργου του Διαζώματος στην διαχείριση της πολιτισμικής
κληρονομιάς της χώρας

Η Ζωή Μέσα από τις Πέτρες

ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Έμπνευση από Τουριστική Αφίσα του ΕΟΤ,

Life Among The Stones

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ - Θεματικές ενότητες

Αρχαιολογία

Αρχιτεκτονική

Ιστορία

Κοινότητα

Περιβάλλον

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Ψηφιοποίηση των αρχαιολογικών ημερολογίων από την ανασκαφή της Βρετανικής
Αρχαιολογικής Σχολής (1926 - 1930)
Παράδειγμα: https://www.cam.ac.uk/stories/UL-on-Google-Arts

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
The route of the stones - διαδραστικός
χάρτης με σπόλια του α. θεάτρου
Συνέντευξη με ερευνητές αρχαιολόγους
- ανάλυση ειδικών θεμάτων (σε μορφή
video ή zoom)

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Η αρχιτεκτονική του αρχαίου θεάτρου
Σπάρτης (οπτική αναπαράσταση από τα
μέρη του θεάτρου, φωτογραφίες και
κείμενα)
Συνέντευξη με ερευνητές
αρχιτέκτονες - ανάλυση ειδικών
θεμάτων (σε μορφή video ή zoom)
Παράδειγμα video: https://www.youtube.com/watch?
v=Slzxw-brdro

ΙΣΤΟΡΙΑ
AToS through the Ages: Ένα ψηφιακό αρχείο με την μορφή χρονογραμμής με σκίτσα, γκραβούρες,
πίνακες και φωτογραφίες του μνημείου μέσα στον χρόνο
Παράδειγμα: https://dribbble.com/shots/15374169-Layout-010-Kombu-Artwork-Gallery

Συνέντευξη με ερευνητές ιστορικούς - ανάλυση ειδικών θεμάτων (σε μορφή video ή zoom)

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Memories Of A Monument / Η φωνή του θεάτρου: Πρότζεκτ προφορικής ιστορίας (podcast)
Παράδειγμα: https://www.istorima.org/podcast/190/akrovatis-sto-tsirko-tou-iliou/

A Hidden Photo Album: Δημιουργία ψηφιακού φωτογραφικού άλμπουμ (tumblr)

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Συνεργασία
με
Πρωτοβάθμια
και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Δημιουργία
εκπαιδευτικού προγράμματος (επισκέψεις,
θεματικές ξεναγήσεις, θεατρικές δράσεις)
Πρότυπο: https://diazoma.gr/generationd/#/post/N1YaarbQ3iyfYRhAO2l

Art - together: Πρόσκληση προς τους τοπικούς
καλλιτεχνικούς και πολιτιστικούς συλλόγους
με θεματικό άξονα το α. θέατρο Σπάρτης
Παράδειγμα: https://www.ertnews.gr/perifereiakoistathmoi/tripoli/
sparti-eikastiki-ekthesi-me-titlo-quot-i-gynaika-stin-archaia-elladaquot/

* Δράσεις ανεξάρτητες από την δημοσιοποίηση της ιστοσελίδας,
άνοιξη / καλοκαίρι 2023

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Life Among The Stones / Η Ζωή Μέσα από τις Πέτρες:
Ιστοσελίδα σε μορφή άλμπουμ(gallery), με
φωτογραφίες από τη χλωρίδα και τη πανίδα βιοποικιλότητα ανάμεσα από τις πέτρες του
αρχαιολογικού χώρου (Tumblr/ Κείμενα & Εικόνες)
Οι Ελιές στην Ακρόπολη της Σπάρτης (Tumblr/Κείμενα
& Εικόνες)
Ηχοτοπία (Playlist)

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ - INSTAGRAM
Δημοσιεύσεις με μικρές εικονικές αφηγήσεις για την ιστορία
του αρχαίου θεάτρου (storytelling)
Ερωτο-απαντήσεις (Quiz) σχετικά με το Αρχαίο Θέατρο της
Σπάρτης (που βρίσκεται;, από ποιο σημείο του θεάτρου
προέρχεται η τάδε εικόνα; κ.α.)
Ζωντανή Αναμετάδοση - Βόλτα στο Αρχαίο Θέατρο της
Σπάρτης και μορφοποιημένα posts των παραπάνω
podcast/video.
Άμεση επικοινωνία με το ευρύ κοινό και διευθέτηση -ήδη
δημοσιοποιημένων- αποριών / ερωτήσεων (π.χ. μπορεί να
επισκεφτεί κανείς το θέατρο αυτή τη στιγμή;)
Ένταξη νεότερων ηλικιών στην κοινότητα του Αρχαίου
Θεάτρου.
Δημοσιεύσεις στα ελληνικά και τα αγγλικά. Καθορισμός
hashtag θεάτρου (= μέσο διάδοσης)

Παράδειγμα προτεινόμενης μορφής στο παράδειγμα των ερωτοαπαντήσεων

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Φάση Α'
Απρίλιος- Οκτώβριος 2022: Ανάπτυξη στις Θεματικές A-E
Συνεντεύξεις (*έως Οκτ. 2022), οπτικό υλικό/φωτογραφίες, αρχείο και αρχαιολογικές έρευνες/δημοσιεύσεις
Μηνιαίες παρουσιάσεις εξέλιξης εργασιών με το ΔΙΑΖΩΜΑ
Φάση Β'
Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2022: Επεξεργασία Δεδομένων (Data's)
Συγγραφή κειμένων για την ιστοσελίδα, ανάπτυξη των podcasts, του άλμπουμ/γκαλερί και του φωτο-πίνακα μέσα στον
χρόνο (χρονοδιάγραμμα).
Φάση Γ'
Ιανουάριος- Φεβρουάριος 2023: Ανάπτυξη Ιστοσελίδας και Γραφιστικών
Τελική επεξεργασία αισθητικής της ιστοσελίδας και ανάρτηση υλικού.
Δημιουργία του ιστορικού ψηφιακού αρχείου (χρονοδιάγραμμα), με σκίτσα.
Φάση Δ'
Μάρτιος 2023: Τελευταίες Λεπτομέρειες
Οριστικοποίηση των πρώτων δημοσιεύσεων για το χρoνικό διάστημα των 2 πρώτων μηνών, στο Instagram.
Φάση Ε'
Απρίλιος 2023: Δημοσιοποίηση Ιστοσελίδας
Ο λογαριασμός instagram συνδέεται με την ιστοσελίδα (= άμεση προβολή στο ευρύ κοινό)
* ορισμένα έργα συνεχίζονται και μετά τον Απρίλιο
βλ. διαφάνεια 11 & 13. *

Υλοποίηση Προγράμματος
Για την υλοποίηση του προγράμματος έχει συγκροτηθεί μια διεθνούς χαρακτήρα ομάδα από
φοιτήτριες αρχαιολογίας – μουσειολογίας – διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς και ψηφιακής
επικοινωνίας.
Τη δημιουργία και επιστημονική έρευνα του προγράμματος έχει αναλάβει η Δάφνη Μάρτιν (Daphne D.
Martin), μια εκ των «Πρεσβευτών» των Αρχαίων Θεάτρων του Διαζώματος και πτυχιούχος Κλασικών
σπουδών από το Πανεπιστήμιο Yale στις Η.Π.Α. Σήμερα φέρει τον τίτλο της υποψήφιας διδάκτωρ του
Πανεπιστημίου του Cambridge, με τη διδακτορική της έρευνα να αφορά τους τομείς της Κλασικής
Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης με επίκεντρο την Αρχαϊκή Σπάρτη.
Συνεργάτιδες στο πρόγραμμα είναι ακόμα: η Κωνσταντίνα Μαρκόγλου, αρχαιολόγος και
μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΠΜΣ «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική» του
ΕΚΠΑ, η Αλεξάνδρα Χρυσαδάκου, αρχαιολόγος και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΠΜΣ «Μουσειολογία
– Διαχείριση Πολιτισμού» του ΑΠΘ, καθώς και η Νίκη Αλεξοπούλου, φιλόλογος και απόφοιτη του
μεταπτυχιακού προγράμματος Heritage Management του ΟΠΑ και του Kent University.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !
Η ομάδα μας
Martin Daphne
Αλεξοπούλου Νίκη
Μαρκόγλου Κωνσταντίνα
Χρυσαδάκου Αλεξάνδρα

Εσοδα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΌ 01/09/2008 ΕΩΣ 30/04/2022
ΧΡ 2008-21
ΧΡΗΣΗ 2022
30/4/2022 Έξοδα

ΧΡ 2008-21

Τακτικές Εισφορές Μελών

519.181,64 €

9.200,00 €

528.381,64 € Έξοδα Ίδρυσης

139,02

Εισφορές Τακτικών Μελών

519.181,64 €

9.200,00 €

528.381,64 € Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης

139,02

Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ

62.566,93 €

14,00 €

Δωρεές Μελών-Φίλων

62.566,93 €

Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα

22.155,34

62.566,93 € Η/Υ και Εξοπλισμός

20.643,90

4,00 €
2.254.376,31 €

Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων

4,00 €

4,00 € Έξοδα μίσθωσης ακινήτων

85.770,00 €

2.340.146,31 € Μίσθωση ακινήτων (έδρα )

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες

62.580,93 € Πάγια

ΧΡΗΣΗ 2022

30/4/2022

0,00

139,02

0,00

22.155,34

139,02
20.643,90

1.511,44

1.511,44

107.899,63

2.827,77

110.727,40
98.672,20

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ

551.716,31 €

551.716,31 € Ενοίκια

96.272,20

2.400,00

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ

102.150,00 €

102.150,00 € Κοινόχρηστα ,Εγγυήσεις (Ενοικίων ,ΔΕΔΗΕ)

11.627,43

427,77

12.055,20

ΚΟΣΜΟΤΕ

126.600,00 €

18.600,00 €

145.200,00 € 'Εξοδα λειτουργίας

312.445,20

8.690,23

321.135,43

ELPEN A.E ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

121.500,00 €

5.000,00 €

126.500,00 € Εξοδα λειτουργίας
62.000,00 € Δ.Ε.Η

21.917,00

881,00

22.798,00

102.000,00 €

12.400,00 €

114.400,00 € Ο.Τ.Ε

32.788,52

577,00

33.365,52

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ

94.800,00 €

12.400,00 €

107.200,00 € COSMOTE

6.476,23

126,99

6.603,22

ΤΕΜΕS-COSTA NAVARINO Α.Ε.

70.000,00 €

649,00

19,00

668,00

FOURLIS A.E

60.000,00 €
48.480,00 €

5.000,00 €

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

65.000,00 € Επισκευές Συντήρησεις-Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα
48.480,00 € ΄Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας

46.522,91
17.661,39

225,68
125,84

46.748,59
17.787,23

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Α.Ε.

15.000,00 €

8.650,00 €

23.650,00 € Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά

30.722,33

633,60

31.355,93

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

43.350,00 €

43.350,00 € Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες

31.329,74

759,62

32.089,36

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

61.940,00 €

61.940,00 € Ταχυδρομικά -Μεταφορικά

28.661,49

732,84

29.394,33

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

60.800,00 €

60.800,00 € Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές

5.352,25

928,36

ΒΙΚΟΣ Α.Ε

45.000,00 €

45.000,00 € Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή

6.591,05

431,52

7.022,57

ZARA Α.Ε.

45.000,00 €

45.000,00 € Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη

71.488,34

3.248,78

74.737,12

ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

49.000,00 €

49.000,00 € Συνδρομές σε συλλόγους

12.284,95

ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ.ΛΑΤΣΗ

50.000,00 €

10.000,00 €

ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

33.400,00 €

3.000,00 €

36.400,00 € Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων

999.967,56

41.461,69

1.041.429,25

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

40.000,00 €

40.000,00 € Κόστος μισθοδοσίας

732.603,75

28.181,56

760.785,31

INTERAMERICAN Α.Ε.

27.000,00 €

27.000,00 € Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)

267.363,81

13.280,13

280.643,94

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

49.840,00 €

49.840,00 € Φ.Π.Α.

117.599,92

56.603,96

174.203,88

ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ

65.000,00 €

65.000,00 € Φ.Π.Α.

ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.

49.600,00 €

ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΒΑΛ Α.Ε.

37.800,00 €

37.800,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε Κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων

Σ.Ε.Β.

30.000,00 €

30.000,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές

1.246.507,27

ΣΑΝΗ Α.Ε.

18.000,00 €

18.000,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές

769.723,84

769.723,84

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK

26.200,00 €

26.200,00 € Εθνική Τράπεζα,Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού

43.400,00

43.400,00

ΣΕΤΕ

15.000,00 €

3.000,00 €

18.000,00 € Ελληνικά πετρέλαια,ενοποίηση Αρχ.Χώρου Ερέτριας

11.160,00

11.160,00

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε.

26.600,00 €

720,00 €

ADVANCED KOSMESIS IKE

15.000,00 €

ΟΜΙΛΟΣ QUEST

25.000,00 €

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.

14.000,00 €

ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

18.600,00 €

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ A.E.

21.000,00 €

ΓΣΕΒΕΕ

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ

62.000,00 €

70.000,00 € Ε.Υ.Δ.Α.Π

5.000,00 €

6.280,61

12.284,95

60.000,00 €

0,00

54.600,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων

27.320,00 € Νέα Οδός,Ψηφιακές εφαρμογές Τριλογίας της Αττικής

101.180,00

56.603,96

56.603,96

0,00

101.180,00

380.747,22

1.627.254,49

101.180,00

101.180,00

9.654,89

9.654,89

15.000,00 € Unisystems A.E.,χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας

12.400,00

12.400,00

25.000,00 € Εθνική Τράπεζα,χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας

24.800,00

24.800,00

16.000,00 € Κεντρική Οδός,Δράσεις στη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας

16.508,44

18.600,00 € Ίδρυμα ι.Λάτσης για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας

60.000,00

21.000,00 € Ίδρυμα Π@Α Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης

21.017,99

15.000,00 €

15.000,00 € Τσιμέντα Τιτάν Α.Ε.,για το Πρόγραμμα 'Η Τριλογία της Αττικής'

12.400,00

SYMBEEOSIS AE

9.000,00 €

9.000,00 € Αεροπορία Αιγαίου,Marketing Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου

14.000,00

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

6.000,00 €

6.000,00 € Ιδρυμα J M Kaplan,Πρόγραμμα ''Τριλογία της Αττικής''

53.320,00

9.920,00

0,00 € Νέα Οδός,μελέτη ''Φύση &Πολιτισμός''

12.400,00

12.400,00

0,00 € Αθηναική Ζυθοποιία,μελέτες Ειδικών Πολ/κών Σχεδίων Β.Εύβοιας

30.576,00

51.744,00

82.320,00

0,00 € Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,μελέτες αγροδιατροφής Β.Εύβοιας

36.020,02

66.280,00

102.300,02

0,00 € ΕΛΠΕΝ Α.Ε.μελέτη για τα Ειδικά Πολ/μικά Σχέδια Β.Εύβοιας

50.344,00

31.000,00

81.344,00

0,00 € Ελβάλ Χαλκόρ Α.Ε.μελέτη για το Νέο Δάσος Β.Εύβοιας

28.000,00

Μεταβιβαστικές εισροές

1.678.536,58 €

Μεταβιβαστικές εισροές

936.870,59 €

2.000,00 €

340.640,00 €

2.019.176,58 € Ελβάλ Χαλκόρ Α.Ε.μελέτη για Τα Έργα Φωτοδότες Β.Εύβοιας
936.870,59 € Ιντεραμέρικαν Α.Ε.,μελέτη για το Πολιτισμό Β.Εύβοιας

16.508,44
25.588,43

21.017,99
12.400,00
14.000,00

28.000,00
18.600,00

4.960,00

9.920,00

14.880,00

9.757,91

40.000,00

49.600,00 €

49.600,00 € Ο.Τ.Ε.,Έξοδα μετακινήσεων,ημερίδων για Βόρεια Εύβοια

18.600,00 €

18.600,00 € ΙΚΕΑ House Market,μελέτη για το Νέο Δάσος Βόρειας Εύβοιας

56.000,88

Ίδρυμα j m Kaplan,Πρόγραμμα ΄΄Τριλογία της Αττικής΄΄

81.665,99 €

81.665,99 € Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος,Τουρισμός Β.Εύβοιας

18.000,00

Unisystems A.E. για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας

12.400,00 €

12.400,00 € Ζάρρα Ελλάς,μελέτες Ειδικών Πολ/κών Σχεδίων Βόρειας Εύβοιας

75.516,00

Ίδρυνα Ι.Λάτσης,για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας

60.000,00 €

Νέα Οδός,Έξοδα Εταιρικών Μελών,Μελέτη Φύση&Πολιτισμός

37.200,00 €

37.200,00 €

Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,Κάλυψη εξόδων Γεν.Συνέλευσης

40.000,00 €

40.000,00 €

Αιγέας ΑΜΚΕ,Μελέτη Marketing Τριλογίας Αττικής
IKEA House Market,μελέτη για το Νέο Δάσος Β.Εύβοιας

14.000,00 €

10.000,00 €
100.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 € Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος

43.400,00 €

43.400,00 € Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος

Ελβάλ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.,μελέτη για Τα Έργα Φωτοδότες Β.Εύβοιας

18.600,00 €

18.600,00 € Εξοδα προβολής & διαφήμισης

6.200,00 €

18.600,00 €

124.000,00 €

Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,μελέτες αγροδιατροφής Β.Εύβοιας

36.000,00 €

ΟΤΕ, Έξοδα μετακινήσεων ,ημερίδων για Βόρεια Εύβοια

40.000,00 €

1.600,00

14.000,00 €

10.000,00 €
100.000,00 €

Ελβάλ Χαλκόρ Α.Ε.,μελέτη για το Νέο Δάσος Β.Εύβοιας

Αθναική Ζυθοποιία,μελέτες Ειδ.Πολ.Σχεδίων Β.Εύβοιας

30.242,09

95.000,00 € Κτήμα Γεροβασιλείου,έξοδα 8ης συνάντησης Εταιρικών

ΕΛΠΕΝ Α.Ε.,μελέτη για τα Ειδικά Πολ/μικά Σχέδια Β.Εύβοιας

Ιντεραμέρικαν Α.Ε.,μελέτη για το Πολιτισμό Β.Εύβοιας

70.040,00 €

90.738,22

0,00

90.738,22

33.851,04

699,72

34.550,76

124.000,00 € Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

370,00

370,00

106.040,00 € Προβολή Διαζώματος

329,72

329,72

0,00

476.872,48

0,00

24.800,00 € Διαδραστικές εφαρμογές

0,00

40.000,00 € ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

476.872,48

50.000,00 € Γενικές Συνελεύσεις εως και 2021

476.872,48

Ιδρυμα Μποδοσάκη,Ειδικά Πολ/κά Σχέδια Βόρειας Εύβοιας

50.000,00 €

Ζάρρα Ελλάς,μελέτες Ειδικών Πολ/κών Σχεδίων Β.Εύβοιας

124.000,00 €

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος,Τουρισμός Β.Εύβοιας

30.000,00 €

Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις

347.199,39

Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας

10.000,00 €

Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις

200.833,31

Κτήμα Γεροβασίλείου, εξόδα 8ης συνάντησης Εταιρικών

3.000,00 €

6.278,11 €

0,00 €

25.903,38 €

470,89 €

Τόκοι καταθέσεων
Επιστροφές διαθεσίμων
Σύνολο Εσόδων

0,00

1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών

29.418,53

2.Εκδόσεις Διαζώματος

79.145,44

3.Μεταφράσεις κειμένων

6.520,00

4.546.842,95 €

Eurobank Ergasias
Εθνική Τράπεζα
Τράπεζα Αττικής
Τράπεζα Πειραιώς
PAY PAL

200.833,31
84,32

29.502,85
79.145,44

1.035,44

7.555,44

500,01

500,01

1.400,00

12.400,00

0,00

18.842,11

1.440,00

1.440,00
8.982,26

8.982,26

436.094,89 €

4.982.937,84 € 9.Επιμέλεια GROWD FUNDING για μελέτες Βόρειας Εύβοιας

936,00

936,00

Υπόλοιπο
0,00 €
ΥΠΟΛΟΙΠΑ

18.842,11

360.137,42

8.Έξοδα μετακινήσεων, ημερίδων,site , για τη Βόρεια Εύβοια

Λογαριασμοί Καταθέσεων
ΑLPHA BANK

26.374,27 € 7.Master Plan Τριλογίας Αττικής

11.000,00

12.938,03

470,89 €

Ταμείο στο Διάζωμα
Τράπεζα

6.278,11 € 5.Μελέτη ΟΧΕ Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας
0,00 € 6.Μισθοδοσία Θερμοκοιτίδας Διαζώματος

Χρηματικά Διαθέσιμα

476.872,48

ΙΕ΄Γεν.Συνέλευση

0,00 € 4.Ψηφιακές εφαρμογές Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης
Διάφορα έσοδα

24.800,00

13.020,00

Κεντρική Οδός,Δράσεις για τη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας

Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.,Μάρκετινκ Πολ.Διαδρομής Νάξου

63.240,00

5.580,00

ΕθνικήΤράπεζα,χορηγία για τη κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας

35.000,00 €

85.588,43

413,28 €

0,00

413,28 €

0,00

442.697,87 €

0,00

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ

134.977,08 €
28.225,08 €
56.160,59 €
14.351,27 €
208.698,00 €
285,85 €

0,00
134.977,08 € Λοιπές Εκδηλώσεις
28.225,08 € Εκδηλώσεις

171.282,81

0,00

171.282,81

171.282,81

56.160,59 € Όγδοη συνάντηση του Διαζώματος με τα Eταιρικά του Μέλη

0,00

14.351,27 € Έβδομη συνάντηση Άνω Διαζώματος
208.698,00 € Διάφορα Έξοδα

0,00
7.862,90

157,29
157,29

157,29

4.035.700,78

504.125,91

4.539.826,69

285,85 € Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

443.111,15 € Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών

To μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2021 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .

511.142,17 € Σύνολο Εξόδων

171.282,81

8.020,19
0,00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΓΙΑ ΤH ΔΡΑΣΗ Υ.Ε.Α.Θ ΤΗΝ 30/04/2022
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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
Αρχαίο θέατρο Άσκρης
Τόκοι καταθέσεων-φόρος,τραπεζικά έξοδα
Αδιευκρίνιστες καταθέσεις

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ύψος κατάθεσης
13.000,00 €
49.278,76 €
105.492,28 €
106.004,79 €
22.905,56 €
780,00 €
101.469,61 €
17.500,00 €
200,00 €
1.464,90 €
700,00 €
420,00 €
22.360,00 €
19.580,00 €
350,00 €
400,00 €
346,00 €
320,00 €
102,00 €
100,00 €
2.500,00 €
8.450,00 €
3.070,00 €
200,00 €
885,00 €
30.486,56 €
1.400,00 €
400,00 €
198.767,75 €
715,00 €
21.890,80 €
240,00 €
1.370,00 €
3.293,00 €
3.000,00 €
3.110,00 €
33.780,00 €
26.218,60 €
1.520,10 €
2.160,00 €
4.890,61 €
200,00 €
6.210,00 €
5.364,69 €
4.600,00 €
350,00 €
350,00 €
3.690,00 €
1.320,00 €
400,00 €
100,00 €
100,00 €
5.365,00 €
100,00 €
54.097,10 €
1.340,00 €
49.600,00 €
188,00 €
100,00 €
125,00 €
1.000,00 €
150,00 €
100,00 €
50,00 €
5.996,43 €
839,00 €

Μελέτες
Εξοδα Θεάτρων
12.914,40
49.133,85
96.745,39
104.861,15
21.796,88
550,00
99.894,23
16.824,61
0,00

21.156,97
19.495,91

2.470,32
6.416,00
2.460,00

26.737,93

198.710,62
21.564,19

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

300,00
5.842,53
2.406,67

4.982,00
53.977,40
1.109,00
15.148,68

5.501,04
760,00

952.856,54 €
853.912,27
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ

ALPHA BANK
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
EUROBANK
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

11.562,82
17.551,94
24.365,65
883,79
44.580,07

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΡΑΣΗ ΥΕΑΘ

98.944,27

Αδιάθετο
Υπόλοιπο
85,60
144,91
8.746,89
1.143,64
1.108,68
230,00
1.575,38
675,39
200,00
1.464,90
700,00
420,00
1.203,03
84,09
350,00
400,00
346,00
320,00
102,00
100,00
29,68
2.034,00
610,00
200,00
885,00
3.748,63
1.400,00
400,00
57,13
715,00
326,61
240,00
1.370,00
652,60
847,50
3.110,00
29,00
2.610,00
1.520,10
2.160,00
4.590,61
200,00
367,47
2.958,02
4.600,00
350,00
350,00
3.690,00
1.320,00
400,00
100,00
100,00
383,00
100,00
119,70
231,00
34.451,32
188,00
100,00
125,00
1.000,00
150,00
100,00
50,00
495,39
79,00
0,00
0,00
98.944,27
ΣΥΝΟΛΑ
11.562,82
17.551,94
24.365,65
883,79
44.580,07
0,00

0,00

98.944,27

