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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» 

Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 

Σήμερα, Τρίτη 23 Μαρτίου 2021, έγινε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου 

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

εξαιτίας του κορωνοϊού, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 15 του Καταστατικού του Σωματείου. 

Συμμετείχαν οι κ.κ.: 

Σταύρος Μπένος, πρόεδρος,  

Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος,  

Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας, 

Γιώργος Κουρουπός, μέλος, 

Κωνσταντίνος Μπολέτης, μέλος 

Γεωργία Μανωλοπούλου, μέλος, 

Άρτεμις Τσολάκη, μέλος, 

Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος. 

Συμμετείχε, επίσης, το αναπληρωματικό μέλος, κ. Δώρα Πρασίνου. 

Επίσης, την τηλεδιάσκεψη παρακολούθησαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Ζέκκος και Ρέα Ζέκκου, 

εκπρόσωποι της «ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.», Μπέττυ Χατζηνικολάου, 

νομικός, τακτικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και εμπειρογνώμων σε θέματα Τουρισμού, 

Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, μέλος της Επιτροπής «Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους» και αρωγό μέλος 

του Διαζώματος, Ξενοφών Κοντιάδης, πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού 

Δικαίου – Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και ο Δήμαρχος Κοζάνης, κ. Λάζαρος 

Μαλούτας.  

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

Ευδόκιμος Φρέγκογλου, υπεύθυνος προγραμμάτων, Μαρία Κουρασάνη, αρχαιολόγος και 

υπεύθυνη για την παραγωγή περιεχομένου και Κατερίνα Αβραμοπούλου, οικονομολόγος, 

υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και γραμματειακής υποστήριξης. 
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1. Έγκριση της μελέτης «Κυκλοφοριακές Παρεμβάσεις Ερέτριας» που εκπονείται από τη 

μελετητική Εταιρεία «ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε.».  

 

Εισαγωγικά, ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε στα μέλη ότι είναι σε εξέλιξη ο 

σχεδιασμός του Προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας 

- ΟΙΔΙΠΟΥΣ», από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ».  

Πρόσθεσε ακόμη, πως στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που υπέγραψαν το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το Δεκέμβριο του 2017, το σωματείο έχει 

αναλάβει να συνδράμει την Περιφέρεια στην διασφάλιση του ολιστικού χαρακτήρα σε όλες τις 

φάσεις του αναπτυξιακού αυτού εγχειρήματος, που αποτελεί μια καινοτομία για τα ελληνικά 

δεδομένα, όπως είναι η υλοποίηση δράσεων ήπιου «soft» χαρακτήρα. Μάλιστα, πρόσθεσε, πως 

πρόσφατα, δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό 

πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» με τίτλο: «Παρεμβάσεις ανάδειξης σημείων ενδιαφέροντος της 

«Πολιτιστικής, Περιβαλλοντικής, Τουριστικής Διαδρομής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», για την 

προετοιμασία της οποίας υπήρξε καταλυτική η συμβολή της θερμοκοιτίδας του Διαζώματος «D-

Hub». 

Ο πρόεδρος υπενθύμισε στα μέλη πως το αντικείμενο της σύμβασης με τίτλο: «Διαδρομή Φύσης 

και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας – Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις» περιλαμβάνει:  α) τη Μελέτη 

ειδικής σήμανσης της Πολιτιστικής Διαδρομής Στερεάς Ελλάδας, β) τη Μελέτη κυκλοφοριακών 

παρεμβάσεων  της Ερέτριας  (Κόμβος Χαλκίδα-Ερέτρια), που είναι ένας από τους επτά κόμβους 

της Πολιτιστικής Διαδρομής και γ) τη Μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων  για την Περιοχή 

των Θερμοπύλων. Η μελέτη που θα παρουσιαστεί αφορά το δεύτερο σκέλος της σύμβασης και 

το αμέσως επόμενο διάστημα θα παρουσιαστούν και  τα άλλα δυο. Συμπλήρωσε ακόμη, πως  η 

χρηματοδότη της μελέτης ύψους 30.000,00 ευρώ (άνευ Φ.Π.Α.), καλύφθηκε από τις εταιρείες 

ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε (5.000 ευρώ) και Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (25.000 ευρώ), που είναι εταιρικά 

μέλη του Διαζώματος. 

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Κωνσταντίνο Ζέκκο, Γενικό Διευθυντή της 

εταιρείας «ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.», ο οποίος εκπόνησε τη μελέτη.  

Ο κ. Ζέκκος ανέφερε τα εξής: 

«Η Μελέτη Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων στην περιοχή Ερέτριας συντάχθηκε στο πλαίσιο του 

Προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή Οιδίπους», σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας και ανατέθηκε από το σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ στην Εταιρεία ΔΡΟΜΟΣ Ε.Π.Ε με την από 

06/03/2019 Σύμβαση Ανάθεσης.  

Με βάση την ως άνω Σύμβαση η μελέτη αντιστοιχεί στο Αντικείμενο 2.3 «Μελέτη εφαρμογής του 

έργου άμεσης υλοποίησης Ερέτριας», το οποίο περιλαμβάνει: 

-Αποτύπωση των υφιστάμενων συνθηκών στην ζώνη κατάληψης των έργων άμεσης υλοποίησης 

-Μελέτη Εφαρμογής των προς υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων, περιλαμβανομένης και 

της μελέτης ειδικής πληροφοριακής σήμανσης, και 

-Σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης του Έργου 

Η μελέτη Εφαρμογής των προς υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων αφορά στις περιοχές της 

Πλατείας Κανάρη και της διασταύρωσης της Λ. Ίσιδος με την οδό Δαφνηφόρου Απόλλωνος και 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες συνοδές μελέτες: 

• Οριστική Μελέτη Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού 
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• Μελέτη Οριζόντιας και Κατακόρυφης Κυκλοφοριακής Σήμανσης και  

• Οριστική Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων Οδοφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης   

 

Κατόπιν παρουσίασης της μελέτης κυκλοφοριακών παρεμβάσεων τον Ιανουάριο 2020, με την 

συμμετοχή του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκίδας (κα Αγγελική Σίμωσι, 

Προϊσταμένη Εφορείας), στον Δήμο Ερέτριας (κ. Ιωάννης Δημητρόπουλος, Δήμαρχος, και κα 

Παναγιώτα Μπούγα, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων), καθώς και στον Δήμο Χαλκιδέων  (κα 

Ελένη Βακά, Δήμαρχος και κ. Ιωάννης Νέζος, Αντιδήμαρχος Τουρισμού) και μετά από σχετικά 

σχόλια της Εφορείας Αρχαιοτήτων, ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός των προτεινόμενων 

παρεμβάσεων στην περιοχή της Πλατείας Κανάρη προσαρμόστηκε ώστε να αποφευχθεί η 

προβλεπόμενη επέμβαση στην βορειοανατολική γωνία της περίφραξης του Αρχαιολογικού 

Μουσείου και υποβλήθηκε προς έγκριση στην Εφορεία Αρχαιοτήτων στις 13/03/2020.  

 

Με βάση την ως άνω παρατήρηση, εκπονήθηκε η μελέτη εφαρμογής του αναθεωρημένου 

κυκλοφοριακού σχεδιασμού, επί τοπογραφικού υποβάθρου που διατέθηκε στην Εταιρεία 

«ΔΡΟΜΟΣ» από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ερέτριας.  

 

Με το από 25/08/2020 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων ζητήθηκε επιπρόσθετα η σύνταξη 

Τεχνικής Έκθεσης που να περιλαμβάνει λεπτομερή αποτύπωση των ορατών αρχαιοτήτων εντός 

της Πλατείας Κανάρη, καθώς και τα βάθη εκσκαφών για την διαμόρφωση των νέων 

οδοστρωμάτων στα σημεία μείωσης του εμβαδού της πλατείας. Σε ανταπόκριση με το ως άνω 

έγγραφο πραγματοποιήθηκε εκ νέου λεπτομερής τοπογραφική αποτύπωση κλίμακας 1:200 της 

περιοχής των νέων έργων, περιλαμβανομένων των αρχαίων ευρημάτων στην Πλατεία Κανάρη, 

και δεύτερη αναθεώρηση του κυκλοφοριακού σχεδιασμού με βάση την υπόψη λεπτομερή 

αποτύπωση, προκειμένου αφενός να ελαχιστοποιηθεί η επικάλυψη των αποκαλυμμένων αρχαίων 

ευρημάτων από τα νέα οδικά έργα και αφετέρου να αποφευχθούν οι εκσκαφές στο περίγραμμα της 

πλατείας και να διασφαλιστεί η δυνατότητα προστασίας των αρχαιοτήτων με στρώση άμμου, κάτω 

από τα νέα οδοστρώματα, στις θέσεις επικάλυψης».    

 

Ο πρόεδρος ευχαρίστησε τον κ. Ζέκκο για την κατατοπιστική παρουσίαση και τόνισε πως 

πρόκειται για ένα σύνθετο έργο που θα συμβάλει καίρια στη λειτουργικότητα της Διαδρομής. 

 

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

με τίτλο: «Μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων  της Ερέτριας  (Κόμβος Χαλκίδα-Ερέτρια)».  

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εκτενή συζήτηση, αποδεχόμενα την εισήγηση 

του προέδρου αποφάσισαν ομόφωνα:  

α)  την παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων  της 

Ερέτριας  (Κόμβος Χαλκίδα-Ερέτρια)» και 

β) τη διαβίβαση της μελέτης στο Δήμο Ερέτριας και την προώθησή της για τις κατά νόμον 

εγκρίσεις. 

 

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

προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τις κατά νόμον εγκρίσεις της μελέτης. 
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2. Ενημέρωση από  τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο για την 

τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Τουρισμού με θέμα τον σχεδιασμό προγραμμάτων Ο.Χ.Ε. πολιτισμού στη νέα 

Προγραμματική Περίοδο του Ε.Σ.ΠΑ. 2021-2027. 

Ο πρόεδρος του Διαζώματος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη πως μετά από πρόσκληση 

της Υπουργού Πολιτισμού, κ. Λίνας Μενδώνη, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Μαρτίου 

2021 τηλεδιάσκεψη με  την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού.   

 

Το θέμα της τηλεδιάσκεψης ήταν ο  σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Ολοκληρωμένων 

Χωρικών Επενδύσεων (Ο.Χ.Ε.) πολιτισμού στη νέα Προγραμματική Περίοδο του Ε.Σ.ΠΑ. 

2021-2027.  Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν: η Υπουργός Πολιτισμού, κ. Λίνα Μενδώνη, ο 

Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού, κ. Γιώργος Διδασκάλου, ο  Προϊστάμενος της Επιτελικής 

Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΠΟΑ,  κ.   Γιάννης Μυλωνάς, ο Επιστημονικός Σύμβουλος του Υπουργείου 

Πολιτισμού, κ. Τάκης Μαστραντώνης, η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεκμηρίωσης και 

Προστασίας Νεωτέρων Κινητών Μνημείων, κ. Αικατερίνη Μπίχτα.  

 

O πρόεδρος τόνισε ότι το νέο Ε.Σ.Π.Α. και ιδιαίτερα ο Στόχος 5 για τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω 

ολιστικών προγραμμάτων είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να αναπτυχθούν νέα προγράμματα 

πολιτιστικού τουρισμού (Πολιτιστικές Διαδρομές και Αρχαιολογικά Πάρκα) που θα αναδείξουν 

τα μνημεία ως πρωταγωνιστές της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας.  

 

Τα μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για τις παραπάνω εξελίξεις και 

εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο για τις περαιτέρω διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Πολιτισμού. 

 

3. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

ως προς το άρθρο 18, στην επόμενη Γενική Συνέλευση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» που 

έχει προγραμματιστεί τον Οκτώβριο του 2021. 

 

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

τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ως προς  το άρθρο 18, μια 

διευθέτηση η οποία κρίνεται αναγκαία προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία απόδοσης 

δωρεάς από το Ίδρυμα J.K. Kaplan δια μέσου της NGOsource -TechSoup για το πρόγραμμα 

«Τριλογία της Αττικής». Ο πρόεδρος πρόσθεσε πως πρόκειται για μια δυναμική πρωτοβουλία που 

αναπτύσσουν το τελευταίο διάστημα όλοι οι αρμόδιοι φορείς και το «ΔΙΑΖΩΜΑ», με στόχο το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός καινοτόμου προγράμματος Ολοκληρωμένης Χωρικής 

Επένδυσης για την Αττική. 

Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Πρόδρομο Τσιαβό – μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Διαζώματος και Ευδόκιμο Φρέγκογλου – υπεύθυνο προγραμμάτων 

του Διαζώματος, οι οποίοι διεκπεραιώνουν την παραπάνω υπόθεση. 

Ο κ. Φρεγκόγλου ανέφερε πως στο πλαίσιο της διαβούλευσης που είναι σε εξέλιξη με το νομικό 

τμήμα της  εταιρείας NGOsource : TechSoup είναι απαραίτητο να προωθηθεί η τροποποίηση του 

άρθρου 18 του Καταστατικού, προκειμένου να ξεπεραστεί το κώλυμα που προκύπτει σε νομικό 

πλαίσιο, και να προχωρήσει η διάθεση της χορηγίας, ύψους 100.000 $, από το Ίδρυμα J.M. 
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Kaplan προς στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την χρηματοδότηση έργων και δράσεων του 

προγράμματος «Τριλογία της Αττικής». 

Ο κ. Τσιαβός, αμέσως μετά εξήγησε αναλυτικά στα μέλη πως η τροποποίηση αφορά τη δεύτερη 

παράγραφο του άρθρου 18 με αντικείμενο τη «Διάλυση του Σωματείου» και πρόκειται επι της 

ουσίας για ανάγκη χρήσης πιο επεξηγηματικού λεκτικού ως προς την έννοια της« 

κοινωφέλειας». Κατέληξε, πως η τροποποίηση αυτή κατοχυρώνει το έργο του σωματείου από 

πλευράς νομικής εγκυρότητας. 

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου το σχέδιο τροποποίησης 

του Καταστατικού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ως προς την παράγραφο 2 του άρθρου 18 περί 

«Διάλυσης του Σωματείου»: 

 

ΆΡΘΡΟ 18. ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, Παράγραφος 2: 

Aπό: 

«Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, η τελευταία Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την 

διάθεση της περιουσίας του σε μη κερδοσκοπικό φορέα, ο οποίος υπηρετεί σκοπούς παρεμφερείς 

προς τους σκοπούς του Σωματείου».  

Σε:  

«Σε περίπτωση διάλυσης του Διαζώματος, η τελευταία Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη 

διάθεση της περιουσίας του σε ένα μη κερδοσκοπικό φορέα για κοινωφελείς  σκοπούς, οι οποίοι 

είναι ίδιοι ή παρεμφερείς προς τους σκοπούς του Διαζώματος».  

 Kαι στην αγγλική γλώσσα: 

ARTICLE 18. DISSOLUTION OF THE ASSOCIATION, Paragraph 2: 

Aπό: 

“In the event of the Association’s dissolution, the last General Assembly decides on the disposal 

of its property to a non-profit body, which serves purposes similar to the objectives of the 

Association”. 

Σε:  

 “In the event of DIAZOMA’s dissolution, the last General Assembly decides on the disposal of 

its property to a non-profit body for charitable purposes that are the same as or similar to the 

purposes of DIAZOMA.” 

Στο σημείο αυτό, ο κ. Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Σωματείου εισηγήθηκε στα μέλη τη δυνατότητα διάθεσης της περιουσίας σε περισσότερους του 

ενός φορείς και συνεπώς η διατύπωση να διαμορφωθεί ως εξής:  

• «Σε περίπτωση διάλυσης του Διαζώματος, η τελευταία Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη 

διάθεση της περιουσίας του σε μη κερδοσκοπικούς φορείς για κοινωφελείς σκοπούς, οι οποίοι είναι 

ίδιοι ή παρεμφερείς προς τους σκοπούς του Διαζώματος». 



 
 

6 
 

• “In the event of DIAZOMA’s dissolution, the last General Assembly decides on the disposal 

of its property to non-profit bodies for charitable purposes that are the same as or similar to the 

purposes of DIAZOMA.” 

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

προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σταύρου Μπένου για την τροποποίηση της 

παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Καταστατικού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην επόμενη 

Γενική Συνέλευση του Σωματείου (Οκτώβριος 2021), β) με την προτεινόμενη διατύπωση του κ. 

Πέτρου Θέμελη: 

• «Σε περίπτωση διάλυσης του Διαζώματος, η τελευταία Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη 

διάθεση της περιουσίας του σε μη κερδοσκοπικούς φορείς για κοινωφελείς σκοπούς, οι οποίοι είναι 

ίδιοι ή παρεμφερείς προς τους σκοπούς του Διαζώματος». 

• “In the event of DIAZOMA’s dissolution, the last General Assembly decides on the disposal 

of its property to non-profit bodies for charitable purposes that are the same as or similar to the 

purposes of DIAZOMA.” 

Τέλος, τα μέλη του συμβουλίου εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

διαδικασίες για την τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Καταστατικού του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», καθώς και για τη σχετική ενημέρωση των τακτικών και εταιρικών 

μελών του Σωματείου. 

 

4.  Ενημέρωση  από τον κ. Πρόδρομο Τσιαβό, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Διαζώματος και τον κ. Ευδόκιμο Φρέγκογλου, υπεύθυνο προγραμμάτων του σωματείου,  

για την υποβολή του φακέλου ένταξης του Προγράμματος «Λεωφόροι Φύσης και 

Πολιτισμού» στο Ταμείο Ανάκαμψης, από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με τη 

συνδρομή του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

Ο κ. Μπένος, εισαγωγικά, ενημέρωσε τα μέλη πως υπεβλήθη ο φάκελος ένταξης του 

Προγράμματος «Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με τη συνδρομή του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

Η ενέργεια αυτή, επεσήμανε, πως έγινε ύστερα από συνεργασία με τα Υπουργεία Πολιτισμού, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Για τη συγκρότηση του 

φακέλου συνεργάστηκαν οι κ.κ. Πρόδρομος Τσιαβός, Κωνσταντίνος Ζέκκος και Ευδόκιμος 

Φρέγκογλου. Ο φάκελος υπεβλήθη για έγκριση με τίτλο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΦΥΣΙΚΕΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» από το Υπουργείο Πολιτισμού.  

 

O πρόεδρος υπενθύμισε στα μέλη πως για τη σωστή προετοιμασία του προγράμματος, το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει αναθέσει τη στρατηγική μελέτη σχεδιασμού (Master Plan) στο 

συγκοινωνιολόγο, κ. Κωνσταντίνο Ζέκκο και πως χορηγός της είναι η Εταιρεία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ», 

που είναι Εταιρικό Μέλος του Διαζώματος. Πρόσθεσε, τέλος, πως έχουν δρομολογηθεί 

διαδικασίες για την τροποποίηση των Συμβάσεων Παραχώρησης από το Υπουργείο Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων, ώστε να συμπεριληφθούν οι προσβάσεις στα μνημεία της φύσης και 

του πολιτισμού στις Συμβάσεις Παραχώρησης.  

 

Ο κ. Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

αμέσως μετά, αναφέρθηκε στην αποστολή του προγράμματος που είναι η αναβάθμιση του ρόλου  
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των αυτοκινητοδρόμων μέσα από τη βελτίωση των φυσικών υποδομών των μνημείων καθώς και 

των υποδομών 5G που πρόκειται να εγκατασταθούν κατά μήκος των φυσικών και πολιτισμικών 

διαδρομών. Συμπλήρωσε ακόμη, πως στην πιλοτική φάση του προγράμματος περιλαμβάνονται 

τρεις αυτοκινητόδρομοι: της Ολυμπίας Οδού, της Ιόνιας Οδού και του ΜΟΡΕΑ και πως  το 

πρόγραμμα σε πρώτη φάση θα εστιάσει στην πρόσβαση σε τριάντα (30) μνημεία φύσης και 

πολιτισμού που βρίσκονται κατά μήκος των τριών αυτών αυτοκινητοδρόμων.  

 

Ως προς τη διαδικασία προετοιμασίας του φακέλου ο κ. Τσιαβός σχολίασε πώς πρόκειται για μια 

πρωτόγνωρη, λεπτομερή και απαιτητική διαδικασία και πως αξιοποιήθηκε σε αυτή η προεργασία 

που έχει γίνει από τον μελετητή, κ. Κωνσταντίνο Ζέκκο, με τον οποίο συνεργάζονται για την 

συγκρότηση του φακέλου. 

 

O κ. Ευδόκιμος Φρέγκογλου, αμέσως μετά, υπενθύμισε πως είχε προηγηθεί υποβολή του 

φακέλου από το Υπουργείο Υποδομών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία ωστόσο δεν 

ολοκληρώθηκε, καθώς είχε ανακύψει κώλυμα στον έλεγχο του προτεινόμενου προϋπολογισμού. 

Ενημέρωσε τέλος τα μέλη, πως η νέα πρόταση που υπεβλήθη σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Πολιτισμού έχει προϋπολογισμό 30 εκ. ευρώ (27 εκ. ευρώ για έργα υποδομών και 3 εκ. ευρώ για 

ψηφιακές δράσεις), ήδη έχει λάβει προ-έγκριση από την εταιρεία P.W.C. και βρίσκεται στη β΄ 

φάση ελέγχου και αναμένεται να ακολουθήσει ο οικονομικός έλεγχος από την εταιρεία Grant 

Thornton, ώστε αμέσως μετά ο φάκελος να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση.  

 

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

την παραπάνω εξέλιξη και συμφώνησαν πως πρόκειται  για μια σημαντική στιγμή στη διαδρομή 

του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι 

απαραίτητη για την ολοκλήρωση του προγράμματος.  

 

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

υπογραφή  σύμβασης ανάμεσα στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και την 

Αναπτυξιακή Ηρακλείου για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του 

Αρχαίου Θεάτρου Χερσονήσου», μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου Τοπική Ανάπτυξη με 

Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (Τ.Α.Π.Το.Κ.).  

 

Ο κ. Μπένος ενημέρωσε τα μέλη πως υπεγράφη  ανάμεσα στην Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Ηρακλείου και την Αναπτυξιακή Ηρακλείου σύμβαση για την υλοποίηση του έργου 

«Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Χερσονήσου» (Συν. 1) μέσω του 

χρηματοδοτικού εργαλείου Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, 

(Τ.Α.Π.Το.Κ.). 

 

Ο πρόεδρος επεσήμανε πως πρόκειται για σπουδαία επιτυχία που επετεύχθη μετά από δύσκολες 

διεργασίες νομικού περιεχομένου, και πως έχει συμβολική διάσταση, διότι για πρώτη φορά 

δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης της Τ.Α.Π.Το.Κ. στον τομέα του πολιτισμού, ώστε να 

δημιουργείται μια επιπλέον πηγή οικονομικής «αιμοδοσίας» για το έργο ανάδειξης των 

μνημείων της χώρας μας από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πρόσθεσε ακόμη, πως αναμένεται να 

ακολουθήσει και η ένταξη της  αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου της Πλατιάνας, για την 

οποία η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, υπέβαλε σχετική πρόταση τον περασμένο Μάιο. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/sites/farnet/files/publication/farnet-g10_starting-clld-implementation-in-practice_el.pdf
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Τα μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για τις παραπάνω εξελίξεις που 

ανοίγουν το δρόμο για μια ακόμη πηγή χρηματοδότησης για τα μνημεία. 

 

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

συμβολή του Διαζώματος στην πρόοδο αποκατάστασης των αρχαίων θεάτρων της 

Ελλάδας. 

 

Ο πρόεδρος, κ. Μπένος ενημέρωσε τα μέλη πως η κεντρική αποστολή του σωματείου που είναι 

η ανάπτυξη συνεργειών μεγάλης κλίμακας για την προστασία και ανάδειξη των αρχαίων 

θεάτρων, έχει αποδώσει πολλούς καρπούς.  

 

Συγκεκριμένα, το τρέχον  διάστημα είναι σε εξέλιξη στη χώρα εικοσιένα εργοτάξια σε αρχαία 

θέατρα της Ελλάδας, με τη συμβολή του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»: 
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Τα μέλη εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την σημαντική συμβολή του Διαζώματος στην 

προστασία των αρχαίων θεάτρων της χώρας, καθώς η ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, η 

εξεύρεση πόρων και η ένταξή τους στην καθημερινότητα μας, παραμένει στον πυρήνα της 

αποστολής του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».  

 

7. Ενημέρωση από την αρχαιολόγο του Διαζώματος, κ. Μαρία Κουρασάνη για την πρόοδο 

του προγράμματος «Περιβαλλοντικές Ζώνες Προστασίας των Μνημείων» που σχεδιάζεται 

σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.  

 

Η κ. Μαρία Κουρασάνη, αρχαιολόγος του Σωματείου, ενημέρωσε τα μέλη για την πρόοδο 

σχεδιασμού του προγράμματος «Περιβαλλοντικές Ζώνες Προστασίας των Μνημείων» που 

οικοδομείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.   

 

Η κ. Κουρασάνη είπε περίπου τα εξής: 

«Στις 25-02-2021, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη σε σειρά τηλεδιάσκεψη, όπου συμμετείχαμε οι 

κ.κ.: Κώστας Δημόπουλος (Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

ΥΠΕΝ), Βίκη Τζατζάκη (Νομικός Σύμβουλος Υφυπουργού), Πέτρος Θεοδώρου (Οικονομολόγος, 

Επιστημονικός Σύμβουλος Υφυπουργού),ο κ.  Παναγιώτης Νταής ως επικεφαλής της ομάδας του 

Διαζώματος. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο θέμα της θεσμοθέτησης της περιβαλλοντικής ζώνης 

γύρω από τα μνημεία. Πρώτο βήμα θα ήταν η συγκέντρωση όλης της σχετικής νομοθεσίας, αρχικά 

της Αρχαιολογικής, από το ΔΙΑΖΩΜΑ.  

Σε συνέχεια αυτών, στις  10/03/2021 η ομάδα του Διαζώματος, πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη 

προκειμένου να αξιολογήσει το υλικό που συγκέντρωσε, όπως είναι οι αποφάσεις κηρύξεων για 

τους Αρχαιολογικούς Χώρους της Αρχαίας Δωδώνης, του Ασκληπιείου της Επιδαύρου και της 

Κνωσσού.  Οι Αρχαιολογικοί αυτοί Χώροι επιλέχθηκαν μετά από συζήτηση, ως καταλληλότεροι 

ως πιλοτικά παραδείγματα διότι αποτελούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις ως προς την ανάπτυξη 

της Ζώνης Β και τη σχέση της με τη διαμορφούμενη Ζώνη Γ. 

Ο κ. Παναγιώτης Νταής,  συνέταξε ένα κείμενο που κωδικοποιεί όσα παρουσιάστηκαν στην 

παραπάνω συνάντηση (Συν. 2). Το παραπάνω υλικό, έχει σταλεί στο ΥΠΕΝ προκειμένου να 

μελετηθεί και επίκειται τηλεδιάσκεψη στην οποία, θα γίνει μια σύγκριση με  τις σχετικές αποφάσεις 

που θα συγκεντρώσει το ΥΠΕΝ για τους συγκεκριμένους χώρους, προκειμένου να διαφωτίσουμε 
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το νομοθετικό πλαίσιο που επηρεάζει το εγχείρημά μας και να δρομολογήσουμε τα επόμενα 

βήματα». 

 

Η κ. Κουρασάνη ενημέρωσε ακόμη, πως η ομάδα εργασίας έχει εμπλουτιστεί και τις πολύτιμες 

γνώσεις τους θα συνεισφέρουν ακόμη οι κ.κ.: Βασίλης Λαμπρινουδάκης (Ομότιμος Καθηγητής 

Κλασικής Αρχαιολογίας και Γενικός Γραμματέας του Διαζώματος), Γιάννης Ζηρίνης 

(Εμπειρογνώμων σε θέματα Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Πόρων και τακτικό  μέλος του 

Διαζώματος) και Ανθούλα Αναγνωστοπούλου (Αρμόδια σε θέματα Διαχείρισης Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας – ΥΠΕΝ). 

 

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

του Προγράμματος «Περιβαλλοντικές Ζώνες Προστασίας των Μνημείων».  

 

 

8. Κατ’ αρχήν λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και 

το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη 

Τσάτσου συνεδρίου το 2022 με τον προσωρινό τίτλο «Τα πολιτιστικά μνημεία ως δημόσια 

αγαθά».  

 

Εισαγωγικά ο Πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι δέχθηκε επιστολή από τον 

Πρόεδρο του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ιδρύματος Θεμιστοκλή και 

Δημήτρη Τσάτσου, κ. Ξενοφώντα Κοντιάδη για τη συνδιοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου με 

αντικείμενο τη διαχείριση των μνημείων ανάμεσα στο Ίδρυμα και το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

(Συν. 3) Πρόσθεσε, πως κατ’ αρχήν συζήτηση για το θέμα έλαβε χώρα στην τελευταία τακτική 

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, 

στην οποία  έχει την τιμή να συμμετέχει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ο κ. Μπένος στο σημείο αυτό έδωσε το λόγο στον κ. Ξενοφώντα Κοντιάδη, Καθηγητή Δημοσίου 

Δικαίου και Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου 

Πανεπιστημίου και Προέδρου του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ιδρύματος 

Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου. 

Ο κ. Κοντιάδης είπε περίπου τα εξής: 

«Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου 

(ΚΕΣΔ) είναι ένα από τα πιο δραστήρια ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα. Ιδρύθηκε από τον 

Καθηγητή Δημήτρη Θ. Τσάτσο τον Ιούλιο του 1995 και λειτουργεί με τη μορφή κοινωφελούς 

ιδρύματος. Το Ίδρυμα επιδιώκει να συμβάλει στην προαγωγή των δημοκρατικών θεσμών, των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κοινωνικού κράτους δικαίου, στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής 

ενοποίησης και στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας με σεβασμό στις πολιτισμικές 

ιδιαιτερότητες κάθε κράτους. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτύξει μια πολυσχιδή δραστηριότητα που 

περιλαμβάνει παραγωγή επιστημονικών εκδόσεων, συμμετοχή σε ερευνητικά δίκτυα,  διοργάνωση 

συνεδρίων και ημερίδων κ.α. 

Εν συνεχεία, ο κ. Κοντιάδης συνέχισε περίπου ως εξής:  

«Ο κ. Μπένος τιμά το Ίδρυμα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του. Στην τελευταία 

συνεδρίαση διαμορφώθηκε η ιδέα για τη συνδιοργάνωση από το Ίδρυμα και το Σωματείο 
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΄΄ΔΙΑΖΩΜΑ΄΄ ενός συνεδρίου με άξονα τα πολιτιστικά μνημεία ως έννομα, συνταγματικά και κοινά 

αγαθά. Η συζήτηση δεν πρέπει να περιοριστεί στην ελληνική πραγματικότητα και στόχος είναι να 

μην πρόκειται για ένα νομικό συνέδριο, αλλά να διερευνηθεί μια σειρά από διαστάσεις για τη 

διαχείριση των μνημείων ως πολιτιστικών αγαθών. Το Ίδρυμα, παρακάλεσε τον κ. Μπένο να 

επεξεργαστεί την πρωτοβουλία και να σχεδιάσει μια ολοκληρωμένη πρόταση σε επόμενο χρόνο».  

• Ο κ. Σταύρος Μπένος αμέσως μετά εισηγήθηκε το σχεδιασμό ενός διήμερης διάρκειας 

διεθνούς συνεδρίου με τον προσωρινό τίτλο: «Τα πολιτιστικά μνημεία ως δημόσια αγαθά», που 

να ακολουθήσει την εξής κλιμάκωση: η πρώτη μέρα να επικεντρωθεί στην παρουσίαση του 

θεωρητικού πλαισίου της θεματικής του Συνεδρίου, μέσα από τις εισηγήσεις ενός διδύμου 

ομιλητών που θα εκπροσωπεί το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ». Η  δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου θα είναι αφιερωμένη στην ανάδειξη καλών 

πρακτικών που λειτουργούν ως πρότυπα για τη διαχείριση των Αρχαιολογικών Χώρων ως 

δημόσιων αγαθών, μέσα από τις εισηγήσεις και πάλι ενός διδύμου κεντρικών ομιλητών εκ των 

συνδιοργανωτών.  

Οι κύριοι άξονες του συνεδρίου θα είναι: α) η Εθνική Νομοθεσία της Ελλάδας (Άρθρο 24 του 

Συντάγματος, Αρχαιολογικός Νόμος κ.α.), β) Νομοθεσία και παραδείγματα διαχείρισης των 

πολιτιστικών μνημείων από άλλες χώρες, γ) Διεθνείς Συναντήσεις – Διακηρύξεις – Συνθήκες με 

επίκεντρο τη διαχείριση των μνημείων δ) Το πνευματικό κεφάλαιο, οι αποφάσεις συλλογικών 

οργάνων και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

• Ο κ. Ξενoφώντας  Κοντιάδης, επεσήμανε πως η συζήτηση δεν πρέπει να περιοριστεί στην 

ελληνική πραγματικότητα και στόχος είναι να μην αποτελέσει ένα νομικό συνέδριο, αλλά να 

διερευνηθούν μια σειρά από διαστάσεις για τη διαχείριση των μνημείων ως πολιτιστικών 

αγαθών. Από το συνέδριο θα προκύψουν συνεργασίες - πρακτικά - αφετηρία για πολύπλευρο 

διεπιστημονικό διάλογο. 

• Ο κ. Πέτρος Θέμελης, επισήμανε την ανάδειξη της πτυχής Αρχαιολογία και Δίκαιο και 

αναφέρθηκε στην χρησιμότητα ορισμού Επιτροπής, η οποία θα προτείνει και τον κύκλο των 

ομιλητών. Πρότεινε μάλιστα, να διερευνηθεί η συμμετοχή του  κ. Άγγελο Χανιώτη, καθηγητή 

Αρχαίας Ιστορίας και Κλασικών Σπουδών στο Institute of Advanced Studies του Πανεπιστημίου 

Princeton, αλλά και εκπροσώπων της Ελληνικής Ένωσης Δικαίου Αρχαιοτήτων. 

• Ο κ. Βασίλης Λαμπρινουδάκης, εξέφρασε το ενδιαφέρον του για την συγκεκριμένη 

πρωτοβουλία, καθώς έχει θίξει πρώιμα τη σπουδαιότητα της συγκεκριμένης θεματικής και 

σημείωσε πως θα πρέπει  να επιδιωχθεί μεγαλύτερη εμβάθυνση για την διαμόρφωσή του, μέσα 

από μια τράπεζα που θα συγκεκριμενοποιήσει το θέμα. Αναφέρθηκε επίσης, στον  κ. 

Καρακώστα, που θα μπορούσε να συμμετάσχει στο συνέδριο ως ομιλητής.  

• Ο κ. Γιώργος Κουρουπός, χαιρέτισε την πρωτοβουλία συνδιοργάνωσης του συνεδρίου, το 

οποίο θα συμβάλει στην εμβάθυνση του θέματος και θα προάγει τον διάλογο.  

• Ο κ. Κωνσταντίνος Μπολέτης, εξέφρασε το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο συνέδριο και 

επεσήμανε πως, καθώς τα αρχαία θέατρα σα σύνολο αποκτούν δυναμική σε ό,τι αφορά την 

κεντρική ιδέα του συνεδρίου, θα είχε ενδιαφέρον να υπάρξει ειδική παρέμβαση για το έργο του 

Διαζώματος σε ό,τι αφορά την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, καθώς  και τη διερεύνηση και 

ανάδειξη αντίστοιχων περιπτώσεων από το εξωτερικό. 

• Ο κ. Πρόδρομος Τσιαβός, τόνισε πως βασική αποστολή αποτελεί η προστασία των κοινών, 

και πως σε επίπεδο πληροφορίας έχει ασχοληθεί σε ακαδημαϊκό επίπεδο με το θέμα αυτό. Τόνισε 

ακόμη τη σημασία που αποκτούν στην εποχή μας τα κοινά που έχουν να κάνουν με τα άυλα 

στοιχεία των μνημείων, καταλήγοντας πως θα έχει ενδιαφέρον να γίνει ένα πάντρεμα στην υλική 

και άυλη πολιτιστική κληρονομιά.    
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• Η κ. Γεωργία Μανωλοπούλου, χαιρέτισε επίσης τη συνεργασία και επεσήμανε την ανάδειξη 

της διάστασης της σχέσης   και εξοικείωσης των νέων με το Σύνταγμα, τις έννοιες και λειτουργίες 

της Δημοκρατίας, καθώς και την ανάδειξη της συζήτησης γύρω από  την έννοια  Πολιτισμική 

Δημοκρατία.  

• Η κ. Άρτεμις Τσολάκη, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρωτοβουλία, η οποία 

συνδέεται με την ενασχόλησή της με την πολιτιστική κληρονομιά στο πλαίσιο των 

μεταπτυχιακών της σπουδών και επεσήμανε τη χρησιμότητα να διερευνηθούν και αναδειχθούν 

οι νέες τάσεις διαχείρισης των μνημείων σε διεθνές επίπεδο.  

• Η κ. Μπέττυ Χατζηνικολάου, αναφέρθηκε στην εμπειρία της στην εισήγηση σεμιναρίων με 

θέμα την τουριστική νομοθεσία, επεσήμανε επίσης τη σημασία της ανάδειξης της σημασίας των 

κοινών και πως η πρωτοβουλία σχεδιασμού του συνεδρίου αποτελεί μια ευκαιρία να 

διαμορφωθεί μια κοινή αντίληψη για αυτά τα θέματα.   

• Η κ. Μαρία Κουρασάνη, εξέφρασε την ικανοποίησή της για το σχεδιασμό του συνεδρίου 

και τόνισε πως πρόκειται για μια θαυμάσια ευκαιρία για την ανάπτυξη ενός διευρυμένου και 

πολύπλευρου διεπιστημονικού διαλόγου. 

 

Ο κ. Μπένος, για το διαχειριστικό μέρος του εγχειρήματος εισηγήθηκε τη σύσταση 

Επιστημονικής Επιτροπής του Διαζώματος αποτελούμενη από τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και συγκεκριμένα τους κ.κ.: Πέτρο Θέμελη, Βασίλη Λαμπρινουδάκη, Κωνσταντίνο 

Μπολέτη, Πρόδρομο Τσιαβό. Εισηγήθηκε ακόμη  η κ. Μαρία Κουρασάνη, αρχαιολόγος του 

Διαζώματος, να λάβει το ρόλο της γραμματέως της παραπάνω Επιτροπής. 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από διεξοδική συζήτηση, αποδέχθηκαν κατ’ αρχήν 

την εισήγηση του προέδρου για τη συνδιοργάνωση από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και το 

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου 

διήμερης διάρκειας διεθνούς συνεδρίου με τον προσωρινό τίτλο «Τα πολιτιστικά μνημεία ως 

δημόσια αγαθά», καθώς και τον ορισμό της ανωτέρω Επιστημονικής Επιτροπής.  

Τέλος, τα μέλη συμφώνησαν ομόφωνα, η ανωτέρω Επιστημονική Επιτροπή να αξιοποιήσει τις 

ιδέες που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια του διαλόγου που προηγήθηκε και να παρουσιάσει ένα 

σχέδιο πρότασης για το συνέδριο σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».  

9. Έγκριση σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα 

του Marketing στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΟΧΕ Αξιοποίησης Λιμνών 

Δυτικής Μακεδονίας» από τον μελετητή κ. Δημήτρη Κούτουλα. 

 

Εισαγωγικά, ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος υπενθύμισε στα μέλη ότι είναι σε εξέλιξη ο 

σχεδιασμός του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) για την Αξιοποίηση 

των Λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας», από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία 

με το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ».  

Πρόσθεσε ακόμη, πως στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που υπέγραψαν το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το Δεκέμβριο του 2020, το σωματείο έχει 

αναλάβει να συνδράμει την Περιφέρεια στην υλοποίηση των απαραίτητων έργων ήπιου «soft» 

χαρακτήρα, όπως είναι η προβολή, προώθηση και το marketing προορισμού, που αποτελεί ένα 
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κρίσιμο θέμα και προϋπόθεση για την ανάδειξη της Περιφέρειας σε ποιοτικό τουριστικό 

προορισμό. 

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Μπέττυ Χατζηνικολάου, νομικό, τακτικό 

μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και εμπειρογνώμονα σε θέματα Τουρισμού, η οποία 

ανέλαβε για λογαριασμό του Σωματείου να προβεί σε όλες τις διαβουλεύσεις με τον κ. Δημήτρη 

Κούτουλα και ανέλαβε να συντάξει το σχέδιο της σχετικής σύμβασης. 

 

Η κ. Χατζηνικολάου ανέφερε αρχικά πως η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει ήδη 

υλοποιήσει Μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού για το παραπάνω Πρόγραμμα, συνεπώς το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» τη συνδράμει στο σχεδιασμό προσέγγισης της επικοινωνιακής της στρατηγικής 

και στην εκπόνηση επικοινωνιακής και εταιρικής ταυτότητας, για την οποία θα ληφθούν υπόψη 

όλες οι τρέχουσες διεθνείς τάσεις που προτείνονται στο πλαίσιο της ιδιαίτερης συνθήκης που 

επιβάλει η πανδημία του covid-19.   

Η κα Χατζηνικολάου ανέφερε τα εξής: 

«Για την οργάνωση και υλοποίηση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) 

των Λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας και του Διαζώματος Μνημονίου αποφασίστηκε το Διάζωμα να αναθέσει την εκπόνηση 

της προσέγγισης του ενδεδειγμένου Μάρκετινγκ για την Προβολής της Διαδρομής των Λιμνών, 

καθώς και την επικοινωνιακή και εταιρική ταυτότητα (Branding) του νέου τουριστικού προϊόντος 

της Διαδρομής, με στόχο την προσέλκυση τουριστών και γενικά επισκεπτών στην περιοχή.  

Η προσέλκυση αυτή θα υποστηριχθεί από έργα και δράσεις, που προβλέπονται στη μελέτη 

«Στρατηγική ΟΧΕ των Λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας». Στόχος της προσέλκυσης τουριστών 

είναι να αναδειχθούν τα αξιοθέατά της περιοχής των Λιμνών, τα οποία εν πολλοίς παραμένουν 

άγνωστα στο μέσο τουρίστα της Χώρας ή ακόμη και στον εσωτερικό τουρίστα, ώστε να ωφεληθούν 

οι επιχειρήσεις καταλυμάτων, εστίασης και αναψυχής, οι εμπορικές, οι επιχειρήσεις παραγωγής 

και εμπορίας τοπικών προϊόντων, η οικοτεχνία κλπ και γενικά η τοπική οικονομία και κοινωνία. 

Ο κ. Κούτουλας θα παράσχει στο Διάζωμα τις εξής υπηρεσίες: 

 1. Προσέγγιση µάρκετινγκ για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

συµπεριλαµβανοµένου προϋπολογισμού και χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης. Το κείμενο που θα 

εκπονηθεί στο πλαίσιο της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1 θα αποτελέσει το ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 και θα ολοκληρωθεί 

εντός δύο µηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης. Ο Πάροχος θα είναι επίσης 

στη διάθεση του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ για την παρουσίαση του ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 1 στην Αθήνα ή στην 

έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και 

2. Εκπόνησης επικοινωνιακής και εταιρικής ταυτότητας (branding) για τη Διαδροµή των Λιµνών 

της Δυτικής Μακεδονίας συµπεριλαµβανοµένου του λογοτύπου (σε τρεις τουλάχιστον 

εναλλακτικές εκδοχές), της χρωµατικής παλέτας και των µακετών για τις κύριες εικαστικές 

εφαρµογές της νέας ταυτότητας (δηλ. την αρχική εικαστική προσέγγιση σε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, 

αφίσα, έντυπη και ηλεκτρονική καταχώριση, πινακίδα, χάρτης κοκ.). Οι µακέτες που θα 

ετοιμαστούν στο πλαίσιο της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2 θα αποτελέσουν το ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 και θα 

ολοκληρωθούν εντός τριών µηνών από την παραλαβή του παραδοτέου 1 από την οικεία επιτροπή. 

Ο Πάροχος θα είναι επίσης στη διάθεση του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ για την παρουσίαση του 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 2 στην Αθήνα ή στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 
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H εκπόνηση θα ολοκληρωθεί επομένως σε διάστημα πέντε μηνών και το κόστος ανάθεσης είναι 

12.400 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ». 

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

μελέτης: «Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα του μάρκετινγκ»  από το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» στον μελετητή κ. Δημήτρη Κούτουλα και έθεσε υπ’ όψιν των μελών του 

Συμβουλίου το σχέδιο σύμβασης (Συν. 4).  

Τέλος, ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη η παραλαβή της μελέτης να γίνει από τριμελή Επιτροπή 

Παραλαβής, η οποία θα αποτελείται από δύο (2) μέλη εκ μέρους του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ: 1) την κ. 

Μπέττυ Χατζηνικολάου, νομικό και εμπειρογνώμονα σε θέματα Τουρισμού, με 

αναπληρωματικό μέλος τον κ. Ηλία Χάντζο, σύμβουλο βιώσιμης ανάπτυξης των φορέων 

διαχείρισης των Πολιτιστικών Διαδρομών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και 2) την κα Γεωργία 

Μανωλοπούλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», με 

αναπληρωματικό μέλος την κα Μαρία Κουρασάνη, αρχαιολόγο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

καθώς και από ένα (1) μέλος που θα ορίσει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εκτενή συζήτηση, αποδεχόμενα την εισήγηση 

του προέδρου αποφάσισαν ομόφωνα:  

α) την έγκριση της σύμβασης για την ανάθεση της μελέτης: «Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών 

στον τομέα του μάρκετινγκ» από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στον κ. Δημήτρη Κούτουλα (Συν. 

4) και  

β) τον ορισμό των δυο μελών της τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής της μελέτης, με τους 

αναπληρωματικούς τους: 1) την κ. Μπέττυ Χατζηνικολάου, νομικό και εμπειρογνώμονα σε 

θέματα Τουρισμού, με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Ηλία Χάντζο, σύμβουλο βιώσιμης 

ανάπτυξης των φορέων διαχείρισης των Πολιτιστικών Διαδρομών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

και 2) την κα Γεωργία Μανωλοπούλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», με αναπληρωματικό μέλος την κα Μαρία Κουρασάνη, αρχαιολόγο του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

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

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

 

10. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο για τη  

συνεργασία του προγράμματος «Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους (New European Bauhaus - 

NEB)»  με το πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ». 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πως με χαρά 

έλαβε από την κ. Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, μέλος της Επιτροπής του προγράμματος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους (New European Bauhaus - NEB)»  

πρόταση συνεργασίας με το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» (Συν. 5).  

 

Ο πρόεδρος είπε περίπου τα εξής: 

«To Μπάουχαους αποτέλεσε την επιτομή της αρχιτεκτονικής πρωτοπορίας με βασικά 

χαρακτηριστικά την απλότητα και τη λειτουργικότητα, που είχαν παραμεληθεί από τα προηγούμενα 

ρεύματα της κτιριοδομίας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο E.H. Gombrich στο βιβλίο του το 
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“Χρονικό της Τέχνης” οι αρχές του Μπάουχαους συμπυκνώνονται στο εξής: “αν κάτι σχεδιαστεί 

για να εξυπηρετήσει το σκοπό του, η ομορφιά ακολουθεί από μόνη της”.    Συνεπώς, το “Νέο 

Ευρωπαϊκό Μπάουχαους”  είναι ένα περιβαλλοντικό, οικονομικό και πολιτιστικό έργο που 

φιλοδοξεί να πιάσει το νήμα του παραπάνω ρεύματος με στόχο την ανάπτυξη ενός καινούργιου 

καινοτόμου  πλαισίου στήριξης,  που να συμβάλει στην υλοποίηση της “Ευρωπαϊκής Πράσινης 

Συμφωνίας”, έχοντας στη φαρέτρα του αξίες όπως είναι η βιωσιμότητα, η αισθητική, η 

συμμετοχικότητα και η λειτουργικότητα.   

Η πρωτοβουλία αυτή μας προσφέρει μια εκπληκτική ευκαιρία να επιχειρήσουμε την εφαρμογή του 

παραπάνω αξιακού πλούτου και στο πλαίσιο του αστικού σχεδιασμού μέσα από το πρόγραμμα 

“ΠΟΛΙΣ”, το οποίο στηρίζεται φιλοσοφικά και επιστημονικά στη Χάρτα της Λειψίας, που τονίζει 

τη μετασχηματιστική δύναμη των πόλεων και προωθεί την ιδέα της αστικής πολιτικής για το κοινό 

καλό.  

Στο παραπάνω εγχείρημα η πόλη της Κοζάνης, που βρίσκεται  στο μεταίχμιο από τη λιγνιτική στη 

μεταλιγνιτική εποχή θα είναι το πιλοτικό μας παράδειγμα. Είναι μια υποδειγματική πόλη για αυτό 

το πρόγραμμα και έχουμε επιπλέον πόρους από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.  

Είναι μια σημαντική στιγμή για εμάς, καθώς είναι η δεύτερη φορά που το “ΔΙΑΖΩΜΑ” έρχεται σε 

επαφή - μετά το Ψήφισμα του 2015 - με το πνευματικό κεφάλαιο της Ευρώπης». 

 

Ο πρόεδρος πρόσθεσε πως είναι σε εξέλιξη η διαβούλευση με τους εκπροσώπους της Επιτροπής 

του Μπάουχαους και έχει προταθεί να σχεδιαστεί από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ένας κύκλος τριών 

τηλεδιασκέψεων που θα συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός δυναμικού οικοσυστήματος με τις 

αξίες του «Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους» στην Ελλάδα. Το οικοσύστημα αυτό θα επιτρέψει 

τον εμβολιασμό της πόλης της Κοζάνης, που είναι μιας από τους έξι Δήμους της χώρας που 

μετέχουν στο Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ». 

 

Ο κ. Μπένος στο σημείο αυτό έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο Κοζάνης, κ. Λάζαρο Μαλούτα,  ο 

οποίος είπε περίπου τα εξής: 

 

« Ο Δήμος Κοζάνης, έχει συνάψει μνημόνιο συνεργασίας με το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, για το σχεδιασμό 

και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπτυξης του αστικού ή/και περιαστικού 

χώρου της Κοζάνης. Επιχειρούμε ένα μετασχηματισμό που αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο και 

κάνει την Κοζάνη μια πόλη φιλική και κέντρο ενεργειακών εξελίξεων στο τομέα των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).  

Συγκεκριμένα, σχεδιάζουμε έναν   “Πράσινο Δήμο ”, που θα βασίζει την ανάπτυξη και την εξέλιξή 

του σε πρωτοπόρες πολιτικές για εξοικονόμηση ενέργειας, για κλιματική προστασία και για μείωση 

των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και σε επιδεικτικά έργα που ενσωματώνουν 

τεχνολογίες ΑΠΕ.  

Το όραμά μας για την επόμενη ημέρα της Κοζάνης που για πολλές δεκατίες στήριξε την οικονομική 

δραστηριότητά της στον εγχώριο λιγνίτη θα στηριχθεί σε τρεις άξονες : α) την ενίσχυση της  

επιχειρηματικότητας με στόχο τον μετασχηματισμό της οικονομίας (Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας, 

Επιχειρηματικό Πάρκο Καινοτομίας, Ολοκλήρωση ψηφιακών και συγκοινωνιακών υποδομών), β)  

την ισόρροπη και βιώσιμη αστική ανάπτυξη με στόχο τη δημιουργία ενός ελκυστικού και 

αναβαθμισμένου αστικού  περιβάλλοντος και γ) την ανάπτυξη ενός εθνικού πόλου καινοτομίας και 

αειφορίας,  με έμφαση στις ενεργειακές εφαρμογές με παραγωγή και χρήση ΑΠΕ, στοχεύοντας στον 

επαναπροσδιορισμό του χαρακτήρα του Δήμου». 

 

file:///C:/Users/maria/Downloads/XARTHS%20LEICIAS%20GIA%20TIS%20BIVSIMES%20EYRVPAIKES%20POLEIS.pdf


 
 

16 
 

Το λόγο αμέσως μετά πήρε η κ. Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, που είπε περίπου τα εξής: 

 

«Σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της Επιτροπής για το Νέο Ευρωπαϊκό 

Μπάουχαους. Η υλοποίηση του  project θα ξεκινήσει το 2022 και σε αυτή τη φάση αναζητούν ιδέες 

και πρωτοβουλίες για να εμπνευστούν. Στόχος είναι να έλθει η “Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία”  

εγγύτερα στη σκέψη και στα σπίτια των πολιτών.  Το μεγάλο στοίχημα είναι η χωρίς αποκλεισμούς 

εφαρμογή του. Εξ αρχής με τον κ. Μπένο είμασταν κοντά πνευματικά και η επιλογή του Δήμου 

Κοζάνης είναι εξαιρετική.  

Σε εθνικό επίπεδο είναι πιστεύω σημαντικό να βοηθήσει το “ΔΙΑΖΩΜΑ” και ο πρόεδρός του να 

οργανώσουμε μια πρωτότυπη συμμαχία στην Ελλάδα, η οποία να αγκαλιάσει τον επιχειρηματικό 

κόσμο, την κοινωνία των πολιτών, τον κρατικό μηχανισμό, τις Μ.Κ.Ο. και να ακτινοβολήσει την 

“έμπνευση”  που φέρνει το νέο αυτό πρόγραμμα».  

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, ευχαρίστησαν την κυρία Μητσοτάκη 

για την πρόταση αυτή και εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την νέα συνεργασία που 

εκκολάπτεται ανάμεσα στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και το πρόγραμμα «Νέο Ευρωπαϊκό 

Μπάουχαους (New European Bauhaus - NEB)»  δια μέσου του προγράμματος «ΠΟΛΙΣ» και του 

Δήμου της Κοζάνης. Τέλος, τα μέλη εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να συμμετέχει ενεργά σε όλες 

τις διεργασίες που θα ακολουθήσουν για το πρόγραμμα Ν.Ε.Β. 

 

11. Έγκριση της διάθεσης του ποσού των 600 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για 

την ψηφιακή αντιγραφή της παρτιτούρας του έργου «Η στοά των αγαλμάτων».  

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος έδωσε το λόγο, στον κ. Γιώργο Κουρουπό, μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Ο κ. Γιώργος Κουρουπός ανέφερε περίπου τα εξής: 

 

«Το έργο “Η στοά των αγαλμάτων” είναι ένας ύμνος για το κλέος της Αρχαίας Μεσσήνης, όπως 

την ανέδειξε ο κ. Πέτρος Θέμελης, στον οποίο και έχει αφιερωθεί. Καθώς η πρωτότυπη παρτιτούρα 

του έργου είναι χειρόγραφη, παρουσιάστηκε η ανάγκη της ψηφιακής της αντιγραφής, από τον κ. 

Σάββα Τσιλικηρίδη, προκειμένου να παρουσιαστεί το έργο στο κοινό στην προγραμματισμένη 

εκδήλωση που θα γίνει τον Οκτώβριο του 2021 στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του 

Διαζώματος στην Αρχαία Μεσσήνη. Το κόστος της ψηφιακής αντιγραφής ανέρχεται στο ποσό των 

600 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»  

 

Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος, εισηγήθηκε στα μέλη τη διάθεση του ποσού των 600 ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στον κ. Σάββα Τσιλικηρίδη για την εκπόνηση της ψηφιακής 

αντιγραφής της παρτιτούρας του έργου «Η στοά των αγαλμάτων». 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του προέδρου για την έγκριση 

της διάθεσης του ποσού των 600 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στον κ. Σάββα 

Τσιλικηρίδη για την ψηφιακή αντιγραφή της παρτιτούρας του έργου «Η στοά των αγαλμάτων». 
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12. Αποδοχή  της  χορηγίας του Ομίλου ΟΤΕ Α.Ε. προς το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», ύψους 

18.600 ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής  Εταιρικού Μέλους για το έτος 2021. 

 

Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο Όμιλος ΟΤΕ Α.Ε., Eταιρικό Μέλος του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή του προς το Σωματείο, ύψους 18,600 

ευρώ, για το έτος 2021. 

 

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

ΟΤΕ Α.Ε. ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2021. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά τον Όμιλο Ο.Τ.Ε. Α.Ε. για τη συμβολή του στην 

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

απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της χορηγίας 

 

13. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. προς το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ»,  ύψους 5.000 ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού μέλους για το 2021. 

Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., Εταιρικό 

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

ύψους 5.000 ευρώ, για το έτος 2021. 

 

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

Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2021. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., για τη 

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

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

 

14. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας Α.Β. Βασιλόπουλος Α.Ε. προς το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», ύψους 5.000 ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού μέλους για το 2021. 

 

Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία Α.Β. Βασιλόπουλος Α.Ε., Εταιρικό 

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

ύψους 5.000 ευρώ, για το έτος 2021. 

 

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

Εταιρείας Α.Β. Βασιλόπουλος Α.Ε. ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2021. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία Α.Β. Βασιλόπουλος Α.Ε. για τη 

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

προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της χορηγίας 

 

15. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας ΒΙΚΟΣ Α.Ε. προς το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

ύψους 5.000 ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού μέλους για το 2021. 
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Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ΒΙΚΟΣ Α.Ε., Εταιρικό Μέλος του 

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

ευρώ, για το έτος 2021. 

 

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

Α.Ε. ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2021. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την ΒΙΚΟΣ  Α.Ε., για τη συμβολή της στην 

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

απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της χορηγίας 

 

 

16. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας Αεροπορία ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. προς το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», ύψους 14.000 ευρώ για την ενίσχυση της δράσης marketing του 

προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή Νήσου Νάξου». 

 

Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία Αεροπορία ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., Εταιρικό 

Μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε χορηγία  προς το Σωματείο, ύψους 14.000 ευρώ, 

για την ενίσχυση της δράσης marketing του προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή Νήσου 

Νάξου». 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 14.000 ευρώ της 

Εταιρείας Αεροπορία ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. προς το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την ενίσχυση της 

δράσης marketing του προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή Νήσου Νάξου». 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία Αεροπορία ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. για τη 

συμβολή της στην ενίσχυση του προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή Νήσου Νάξου» και 

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

χορηγίας. 

 

17. Αποδοχή της α΄ δόσης της χορηγίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σπ. Λάτση, 

ύψους 15.000 ευρώ, για την ενίσχυση της δράσης της θερμοκοιτίδας «D-HUB». 

Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σπ. Λάτση, 

Εταιρικό Μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε χορηγία της προς το Σωματείο, ύψους 

15.000 ευρώ, για την ενίσχυση της δράσης της θερμοκοιτίδας «D-HUB». 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 15.000 ευρώ του 

Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σπ. Λάτση, για την ενίσχυση της δράσης της θερμοκοιτίδας 

«D-HUB». 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το Κοινωφελές Ίδρυμα  Ιωάννη Σπ. Λάτση για τη 

συμβολή του στην ενίσχυση της δράσης της θερμοκοιτίδας «D-HUB» και εξουσιοδότησαν τον 

πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της χορηγίας 
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18. Έγκριση του Οικονομικού και Διαχειριστικού Απολογισμού του Σωματείου έως και 28 

Φεβρουαρίου 2021. 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση του οικονομικού και 

διαχειριστικού απολογισμού του Σωματείου έως την 28η Φεβρουαρίου 2021 (Συν. 6).  

 

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

την 28η Φεβρουαρίου 2021. 

 

 

19. Αποδοχή νέων μελών:  

 

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση των αιτήσεων των 

παρακάτω φυσικών προσώπων για την εγγραφή τους στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ως τακτικά και αρωγά 

μέλη: 

 

• Γεώργιο Κυριακούδη, αγρότη – νομικό, ως τακτικό μέλος. 

• Νικόλαο Καρούτσο, τελειόφοιτο της σχολής πολιτικών επιστημών του Freie Universität στο 

Βερολίνο, ως αρωγό μέλος. 

• Παναγιώτη Κλήμη, προγραμματιστής, ως αρωγό μέλος 

 

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

προέδρου. 

 

 

20.  Αποχαιρετισμός στο Γιάννη Κωστόπουλο, Επίτιμο πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Alpha Bank και τακτικό μέλος του Διαζώματος. 

 

«Γιάννης Κωστόπουλος, ένας Μεσσήνιος ευπατρίδης 

Ο Γιάννης Κωστόπουλος, γεννημένος το 1938 στη Σπερχογεία της Μεσσηνίας, έφυγε πρόσφατα 

από αυτόν τον κόσμο, έχοντας ζήσει μια γεμάτη ζωή, ωφέλιμη για τον τόπο και με ανθρώπους 

γύρω του που τον εμπιστεύτηκαν, τον ακολούθησαν και τον αγάπησαν. Είχε σπουδάσει ναυπηγός 

στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί λάτρευε τη θάλασσα και τα ιστιοφόρα, ωστόσο ξεκίνησε τη 

σταδιοδρομία του το 1963 στην Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως και με μια αλματώδη ανοδική πορεία, 

λόγω της ιδιαίτερης οικονομικής του αντίληψης και ευφυΐας, έφτασε στα ανώτατα αξιώματα της 

Τράπεζας Πίστεως, η οποία εξελίχθηκε χάρη σε αυτόν στη σημερινή Alpha Bank.  

Ο Γιάννης Κωστόπουλος, ως άνθρωπος, πολίτης και επιχειρηματίας, ενσάρκωνε απόλυτα την 

έννοια του ευπατρίδη, του gentleman, του πνευματικά καλλιεργημένου ανθρώπου, που 

ικανοποιούσε την αντίληψη του ηθικού χρέους, της προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο, όπως 

αποδεικνύεται από το πλήθος των αγαθοεργιών και ευεργεσιών του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 

αγάπη έτρεφε προς την πολιτιστική μας κληρονομιά, υποστηρίζοντας οικονομικά, μέσω του 

«Ιδρύματος Ι. Φ. Κωστόπουλος», φυσικά και νομικά πρόσωπα στην εκτέλεση έργων πολιτισμού 

και στην έκδοση σχετικών συγγραμμάτων. Διάβαζε Όμηρο και Θουκυδίδη. 
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Κατά ευτυχή συγκυρία, το δικό του ζωηρό ενδιαφέρον για την πρόοδο του ανασκαφικού και 

αναστηλωτικού έργου στην αρχαία Μεσσήνη και ο δικός μου αντίστοιχα επαγγελματικός και 

προσωπικός ζήλος για το ίδιο έργο, μας οδήγησε σε φιλικό δεσμό, στηριγμένο σε αμοιβαία 

εμπιστοσύνη και εκτίμηση. Ο Γιάννης υπήρξε ιδρυτικό και επίλεκτο μέλος της Εταιρείας 

Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών, συμβάλλοντας τα μέγιστα ώς τον αδόκητο θάνατό του 

στην επίτευξη των στόχων της, με συνεχή οικονομική στήριξη αναστηλωτικών έργων στην αρχαία 

Μεσσήνη διά του «Ιδρύματος Ι. Φ. Κωστόπουλος». 

Το κενό που άφησε ο θάνατός του είναι δυσαναπλήρωτο. Όχι μόνο η ΕΜΑΣ, αλλά η μεσσηνιακή 

κοινωνία στο σύνολό της, έγινε φτωχότερη στον τομέα της αμέριστης εθελοντικής προσφοράς και 

της αγάπης για την πολιτιστική μας κληρονομιά. 

Αιωνία σου η μνήμη, αγαπητέ Γιάννη. 

Ο Καθηγητής Πέτρος Θέμελης» 

 

 

 

Σύνταξη πρακτικού: M. Koυρασάνη 

 

 

 

Ο  πρόεδρος Ο γενικός γραμματέας 

 

  

Σταύρος Μπένος Βασίλης Λαμπρινουδάκης 

 







































































 

ΖΩΝΗ Α 

Η ζώνη Α είναι μια περιοχή στην οποία εντάσσονται Αρχαιολογικοί Χώροι (Α.Χ.) 

και αποτελεί ζώνη απόλυτης προστασίας των μνημείων. Στο πλαίσιο αυτό 

απαγορεύεται η δόμηση και η αλλοίωση του εδάφους. 

Κατ΄ εξαίρεση και κάτω από αυστηρούς όρους και περιορισμούς, επιτρέπεται η 

λεγόμενη «κατά προορισμό χρήση» της γης, δηλαδή η χρήση της αποκλειστικά για 

λόγους αγροτικούς (γεωργία, κτηνοτροφία). Συνεπώς, μετά από τεκμηριωμένη 

αίτηση των ενδιαφερομένων προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

μπορούν να επιτραπούν: 

1.Γεωργικές καλλιέργειες. 

2.Πρόχειρες εγκαταστάσεις για τη διευκόλυνση της άσκησης των γεωργικών 

δραστηριοτήτων. 

3.Βοσκή ζώων. 

4.Ελαφρές κατασκευές σταυλικών εγκαταστάσεων. 

5.Διενέργεια γεωτρήσεων, αποκλειστικά και μόνο για αγροτική χρήση. 

6.Μικρής κλίμακας αρδευτικά έργα. 

Όταν εντός της Ζώνης Α περιλαμβάνονται δασικές εκτάσεις, επιτρέπεται κάθε 

υλική ενέργεια που αποσκοπεί στην προστασία αυτών. Επιτρέπεται επίσης η 

οικοδόμηση κτηρίων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α., μόνο για τις 

ανάγκες της λειτουργίας των Α.Χ., κατόπιν εκπόνησης σχετικής μελέτης και της 

έγκρισής της από το ΥΠ.ΠΟ.Α., μετά από γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού 

Συμβουλίου (ΚΑΣ). 

ΖΩΝΗ Β 

Η Ζώνη Β είναι μια οριοθετημένη περιοχή γύρω από Α.Χ., εντός της οποίας 

επιτρέπεται οι υπό προϋποθέσεις δόμηση (για χρήση του κτηρίου για κατοικίας ή 



άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας), ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα του 

ενδιαφερόμενου και κατόπιν έγκρισης του ΥΠ.ΠΟ.Α. 

Υπό τις ίδιες προαναφερόμενες προϋποθέσεις και διαδικασίες, επιτρέπονται οι 

χρήσεις γης για την άσκηση παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

ΖΩΝΗ Γ 

Η Ζώνη Γ προτείνεται να είναι μια οριοθετημένη περιοχή διαμέτρου 5 – 10 

χιλιόμετρων από το κέντρο του κηρυγμένου ΑΧ, στην οποία δίνονται κίνητρα για 

τους εξής λόγους: 

1.Ήπια οικιστική ανάπτυξη, είτε με τη δημιουργία νέων οικισμών είτε με την 

αναμόρφωση – ανάπλαση υπαρχόντων. 

2.Ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής περιβαλλοντικής όχλησης, 

όπως: 

Α) Παραδοσιακοί ξενώνες, των οποίων η λειτουργία προωθεί την ανάπτυξη 

μορφών εναλλακτικού τουρισμού (αθλητικές δραστηριότητες, οικολογικός 

τουρισμός, συμμετοχική γεωργία κ.α.). 

Β) Δασικά χωριά. 

Γ) Βιολογικές καλλιέργειες. 

Δ) Τυποποίηση βιολογικών αγροτικών προϊόντων. 

Ε) Παραδοσιακά οινοποιεία. 

Στ) Εγκαταστάσεις διεξαγωγής εκδηλώσεων γευσιγνωσίας με παραδοσιακά και 

βιολογικά προϊόντα. 

Ζ) Δημιουργία διαδρομών για ψυχαγωγία και άθληση (πεζοπορία, ποδηλασία 

κ.τ.λ.). 

Η) Δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και ενημέρωσης. 
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Προς 

Κύριο Σταύρο-Ιωάννη Μπένο 
Πρόεδρο 

του Σωματείου Διάζωμα 
 

 
10 Μαρτίου 2021 

Αρ.Πρωτ.: 3149 

 

Θέμα: Συνδιοργάνωση συνεδρίου 

 

 

Αξιότιμε κύριε Μπένο, 

Όπως γνωρίζετε, το Δ.Σ. του Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου 

αποφάσισε, στη συνεδρίαση της 4ης Μαρτίου 2021, τη διοργάνωση 

διεθνούς συνεδρίου με προσωρινό τίτλο: «Τα πολιτιστικά μνημεία ως 

δημόσια αγαθά». 

Επίσης, αποφάσισε να προτείνει στο Διάζωμα το συνέδριο αυτό να 

συνδιοργανωθεί από τους δύο φορείς κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 και 

έχει αναθέσει σε εσάς προσωπικά να εκπονήσετε ένα σχέδιο 

προγράμματος για το διήμερο συνέδριο. 

Με την παρούσα επιστολή, σας παρακαλούμε να θέσετε τα παραπάνω στο 

Δ.Σ του Διαζώματος. 
 

 

Με εκτίμηση 
 

 
 

Καθηγητής Ξενοφών Κοντιάδης 

Πρόεδρος 



ΣΧΕΔΙΟ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

 

Στην Αθήνα  σήμερα  την ... Μαρτίου 2021 οι παρακάτω υπογεγραμμένοι: 

1.-Ο Σταύρος Θ. Μπένος, ενεργών ως πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος του σωματείου 

ΔΙΑΖΩΜΑ, το οποίο εδρεύει στην οδό Μπουμπουλίνας 30, Αθήνα, με  ΑΦΜ 998191496 

Δ.Ο.Υ Δ΄Αθηνών, το οποίο σωματείο  θα αποκαλείται εφεξής «ο Εντολέας» και  

2.  Ο Δημήτριος Π. Κούτουλας, με Α.Φ.Μ. 054493330, Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης με έδρα την 

Αργυρούπολη, οδός 3ης Σεπτεμβρίου αρ. 37, που θα αποκαλείται παρακάτω ο «Πάροχος»,  

 

Συμφωνούν και συναποδέχονται  τα εξής: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Για την οργάνωση και υλοποίηση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης 

(ΟΧΕ) των Λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του μεταξύ της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας και του Διαζώματος Μνημονίου Συνεργασίας της 21/12/2020, 

αποφασίστηκε το Διάζωμα να αναθέσει την εκπόνηση της προσέγγισης του ενδεδειγμένου 

Μάρκετινγκ για την Προβολής της Διαδρομής των Λιμνών, καθώς και την επικοινωνιακή και 

εταιρική ταυτότητα (Branding) του νέου τουριστικού προϊόντος της Διαδρομής, με στόχο την 

προσέλκυση τουριστών και γενικά επισκεπτών  στην περιοχή. Η προσέλκυση αυτή θα 

υποστηριχθεί από έργα και  δράσεις, που  προβλέπονται  στη μελέτη «Στρατηγική ΟΧΕ των 

Λιμνών της Δυτ.Μακεδονίας». Στόχος της προσέλκυσης τουριστών είναι να αναδειχθούν τα 

αξιοθέατά της περιοχής των Λιμνών, τα οποία εν πολλοίς παραμένουν άγνωστα στο μέσο 

τουρίστα της Χώρας ή ακόμη και στον εσωτερικό τουρίστα,  ώστε  να ωφεληθούν οι 

επιχειρήσεις καταλυμάτων, εστίασης και αναψυχής, οι εμπορικές, οι επιχειρήσεις παραγωγής 

και εμπορίας τοπικών προϊόντων, η οικοτεχνία κλπ και γενικά η τοπική οικονομία και 

κοινωνία. 
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ΑΡΘΡΟ 1 

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ 

 

Ο Πάροχος θα παράσχει στο Διάζωμα τις εξής υπηρεσίες: 

 

 1. Προσέγγιση µάρκετινγκ για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας συµπεριλαµβανοµένου προϋπολογισµού και χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης. 

Το κείµενο που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1 θα αποτελέσει το 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 και θα ολοκληρωθεί εντός δύο µηνών από την υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης ανάθεσης. Ο  Πάροχος θα είναι επίσης στη διάθεση του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ για την 

παρουσίαση του ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 1 στην Αθήνα ή στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας 

 

2. Εκπόνησης επικοινωνιακής και εταιρικής ταυτότητας (branding) για τη Διαδροµή των 

Λιµνών της Δυτικής Μακεδονίας συµπεριλαµβανοµένου του λογοτύπου (σε τρεις 

τουλάχιστον εναλλακτικές εκδοχές), της χρωµατικής παλέτας και των µακετών για τις κύριες 

εικαστικές εφαρµογές της νέας ταυτότητας (δηλ. την αρχική εικαστική προσέγγιση σε 

ιστοσελίδα, φυλλάδιο, αφίσα, έντυπη και ηλεκτρονική καταχώριση, πινακίδα, χάρτης κοκ.). 

Οι µακέτες που θα ετοιµαστούν στο πλαίσιο της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2 θα αποτελέσουν το 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 και θα ολοκληρωθούν εντός τριών µηνών από την παραλαβή του 

παραδοτέου 1 από την οικεία επιτροπή. Ο Πάροχος θα είναι επίσης στη διάθεση του 

ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ για την παρουσίαση του ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 2 στην Αθήνα ή στην έδρα της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

 

Η συνολική αμοιβή για το σύνολο των παραδοτέων  συμφωνείται στο ποσό των δώδεκα 

χιλιάδων τετρακοσίων  (12.400) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αυτό το ποσό θα 

καταβληθεί από το Διάζωμα στον Πάροχο τμηματικά κατά την διάρκεια της σύμβασης και 

ύστερα από την υποβολή απόδειξης παροχής υπηρεσιών ως εξής: 

• 30% με την έναρξη του έργου 

• Το υπόλοιπο 70% με την ολοκλήρωση και παραλαβή του από την κοινή επιτροπή 

Περιφέρειας και Διαζώματος, που θα συσταθεί. 



 3 

 

Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής του παρόχου στην  Δυτική Μακεδονία (εφόσον 

απαιτηθούν και η μετακίνηση καταστεί δυνατή) θα καλύπτονται από τον εντολέα (Διάζωμα) 

 

Το Παραδοτέο 1 θα πρέπει να εκπονηθεί και κατατεθεί στο Διάζωμα εντός δύο (2) μηνών από 

την υπογραφή της σύμβασης, ενώ το Παραδοτέο 2 εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή 

του Παραδοτέου 1 από την κοινή επιτροπή Περιφέρειας και Διαζώματος.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΕΑ   ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ 

 

Το Διάζωμα  διατηρεί το δικαίωμα εντός 20 ημερών από τη λήψη του κάθε Παραδοτέου να 

ζητήσει τη βελτίωσή του με γραπτές παρατηρήσεις προς τον πάροχο. Εάν παρέλθει η 

προθεσμία των 20 ημερών χωρίς να σταλούν στον Πάροχο παρατηρήσεις από πλευράς του 

Διαζώματος, τότε θα τεκμαίρεται ότι το Διάζωμα θεωρεί ικανοποιητική την ποιότητα του 

Παραδοτέου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

Η Περιφέρεια  Δυτικής Μακεδονίας θα ορίσει ένα στέλεχος με τον αναπληρωτή του, ως 

υπεύθυνους, που θα είναι σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με το Διάζωμα και τον 

Πάροχο για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου και που θα μετέχει  στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων του έργου του Παρόχου,  την οποία θα 

συστήσει το Διάζωμα. Η  Επιτροπή  θα αποτελείται από δύο (2) εκπροσώπους του 

Διαζώματος και ένα (1)  της Περιφέρειας με τους αναπληρωτές τους 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΟΥ 

 

Ο Πάροχος βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, πλην αυτών που αναλαμβάνει ρητά δια της 

παρούσας ο Εντολέας, καθώς και με φόρους, τέλη και κάθε άλλη τυχόν προβλεπόμενη από 

νόμο κράτηση, πλην του ΦΠΑ. 
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Το κείμενο της παρούσας σύμβασης αφού διαβάσθηκε, από τους δύο συμβαλλόμενους, 

υπογράφτηκε από αυτούς σε δύο (2) πρωτότυπα αντίτυπα, εκ των οποίων ένα (1) παρέμεινε 

στο Διάζωμα και ένα (1) έλαβε ο Πάροχος. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΖΩΜΑ       Ο ΠΑΡΟΧΟΣ 

 



From: RANCATI Alessandro  
Date: 17 March 2021 at 20:09:03 CET 
To: Alexandra Mitsotaki WHF  
Cc: MANTZANA Kassiani  
Subject: RE: Clarification 

Dear Alexandra, 

Sorry for the lack of clarity. 

Borislava is our colleague in charge of partnerships. J 

 As far as the conversations, we can help structure them and facilitate if needed. 

 Since most likely they will be in Greek, I am copying Kassiani who is Greek mother tongue 
and could help. We may need an interpreter, depending on how much our intervention as 
facilitators is required. 

The conversations can be of several kinds, here are three types that I can think of. You are in 
the best position to know which one will be more beneficial: 

·         A conversation with Mr. Benos about the key learnings of his current experience. 
Insights on how to connect and motivate local authorities (also related with his wrk with 
Theatres), what roles are necessary, how to solve the old/new tension. The recording of such 
conversation (with subtitles) could be a resource for similar thematic conversations that are of 
interest to the members of Eurocities and would for sure nourish our sense making. 

·          A conversation in group with the mayors or the key representatives of the cities 
involved in Polis, to hear their perspective on the experience: their challenges, their 
motivations, the short and long term benefits they can see. 

·         A conversation among the citizens of one of the cities that participate in the program. In 
this case, we would focus on asking them examples of how a beautiful, sustainable, inclusive 
city centre would look like, in their own city. 

  

Our role in the conversations would be first to design them with you, defining what we call the 
“choreography”, a step by step definition of how the conversation would flow, the pauses, the 
outputs. 

A conversation could also be organised among, for example, the friends of the European 
Cultural Center of Delphi on one or more topics of interest for the New European Bauhaus. 
We could propose some of the topics that are emerging, but the Center itself could select a 
series of topics that they see relevant for our exercise. 

 I hope this is clearer. Let me know if you would like to exchange views in a videocall, 
sometimes it’s easier. 

 Warm regards 

Alessandro 

 



 

 

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

Μπουμπουλίνας 30 (1ος όροφος), Τ.Κ.: 106 82, Αθήνα, 

Τηλ.: 210.82.54.256, Fax: 210.82.54.258 

Διάζωμα - Web: www.diazoma.gr, E-mail: info@diazoma.gr  

 

 

 

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2021 

 

Θέμα: «Συνεργασία του Προγράμματος “ΠΟΛΙΣ” του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ” με το 

“Πρόγραμμα Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους”» 

 

Αγαπητή μου Αλεξάνδρα, 

Όπως είναι γνωστό το Bauhaus, πήρε το όνομά του από την ομώνυμη  καλλιτεχνική σχολή που 

ίδρυσε ο αρχιτέκτονας Walter Gropius την περίοδο 1919-1933 στη Γερμανία και αποτέλεσε την 

επιτομή της καλλιτεχνικής πρωτοπορίας της εποχής του. Με βασικά χαρακτηριστικά την 

απλότητα, τη λειτουργικότητα και τη χρηστικότητα, θέλησε να αποδείξει πως η τέχνη και η 

μηχανική δεν πρέπει να είναι αποξενωμένες. Ένα κτίριο πρέπει να διαπλάθεται σαν «ζωντανός 

οργανισμός», μέσα από τις ανάγκες του ενοίκου και σύμφωνα με το χαρακτήρα του τόπου. Το 

Bauhaus, επομένως, προσπάθησε να φέρει την τέχνη σε συνομιλία με την κοινωνία, 

τροφοδοτώντας έτσι την κινητήρια δύναμη για την κοινωνική αλλαγή και την πολιτιστική 

ανανέωση. Την ίδια στιγμή παραμέριζε τη συμμετρία και αναζητούσε μια νέα καλαισθησία και 

αρμονία. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο E.H. Gombrich στο βιβλίο του το «Χρονικό της 

Τέχνης» οι αρχές του Μπάουχαους συμπυκνώνονται στο εξής «αν κάτι σχεδιαστεί για να 

εξυπηρετήσει το σκοπό του, η ομορφιά ακολουθεί από μόνη της».   

Η πρωτοβουλία για το «Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους» έρχεται να αξιοποιήσει τα παραπάνω 

δώρα του παρελθόντος και να προσφέρει βιώσιμη προοπτική στο σχεδιασμό των πόλεων μας 

μέσα από ένα καινοτόμο συλλογικό σχεδιασμό. Το «Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους» είναι ένα 

περιβαλλοντικό, οικονομικό και πολιτιστικό έργο που έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός 

καινούργιου καινοτόμου  πλαισίου στήριξης,  που θα διευκολύνει και θα επιταχύνει τον 

πράσινο μετασχηματισμό συνδυάζοντας τον σχεδιασμό, τη βιωσιμότητα την αισθητική, την 

προσβασιμότητα, την οικονομική προσιτότητα και τις επενδύσεις και τελικά θα συμβάλει στην 

υλοποίηση της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας». Η πρωτοβουλία αυτή μας προσφέρει μια 

εκπληκτική ευκαιρία να οραματιστούμε και συν διαμορφώσουμε τις σύγχρονες πόλεις, ώστε να 

είναι συμπεριληπτικές και δίχως αποκλεισμούς, πόλεις που να δημιουργούν έναν διάλογο 

ανάμεσα στο δομημένο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα του πλανήτη.  

mailto:info@diazoma.gr


Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», με ενθουσιασμό επιθυμεί να συμμετάσχει στον δυναμικό αυτό 

διάλογο που ξεκινά το «Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους». Η κίνηση πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ», ως 

αυθεντικός εκφραστής του ευρωπαϊκού πνεύματος και γνήσιος φορέας υλοποίησης των 

ευρωπαϊκών πολιτικών, από το 2008 και μέχρι σήμερα, έχει οραματικό στόχο την 

«κοινωνικοποίηση» των μνημείων, σε συνδυασμό με τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδος. 

Συγκεκριμένα συμβάλλει: 

α) στην ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, στην εξεύρεση πόρων για την αποκατάστασή τους και 

στην ένταξή τους στην καθημερινότητά μας, β) στη δημιουργία καινοτόμων ολιστικών 

προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού, τις Πολιτιστικές - Περιβαλλοντικές Διαδρομές και τα 

Πολιτιστικά Πάρκα, τα οποία έχουν ως στόχο την ένταξη των μνημείων φύσης και πολιτισμού 

στο κέντρο της ζωής, της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, και γ) στο σχεδιασμό 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης σε πόλεις της χώρας που 

διαθέτουν πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα, μέσα από τη συνάντηση των μνημείων με το δημόσιο 

και τον ιδιωτικό χώρο, καθώς και με την αξιοποίηση δυο νέων θεσμών, του cluster 

επιχειρήσεων και του φορέα λειτουργίας/διαχείρισης προορισμού (D.M.O) για τη διασφάλιση 

της βιωσιμότητάς τους. 

Το Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ» είναι η νέα πρόταση υιοθεσίας του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», μετά 

τα αρχαία θέατρα και αφορά ελληνικές πόλεις με ιστορικό υπόβαθρο. Στόχος του 

προγράμματος είναι ο «εμβολιασμός» των πόλεων αυτών με την αξία των συνεργειών και τη 

μαγεία των ολοκληρωμένων προγραμμάτων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Το Πρόγραμμα 

αφορά σε ολιστικές παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα πόλεων με ιδιαίτερη πολιτιστική και 

ιστορική σημασία, ώστε να λειτουργήσουν ως "αστικά ορόσημα" ή σημεία αναφοράς του 

αστικού χώρου. Το πρόγραμμα στηρίζεται φιλοσοφικά και επιστημονικά στη Χάρτα της 

Λειψίας, η οποία τονίζει τη μετασχηματιστική δύναμη των πόλεων και προωθεί την ιδέα της 

αστικής πολιτικής για το κοινό καλό. Με το Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ» επιδιώκουμε να 

κινητοποιήσουμε όλες τις ψηφίδες της πόλης, προκειμένου να ξεκλειδωθεί  και να αποκαλυφθεί 

η δυναμική της κάθε πόλης. Ο σχεδιασμός ήπιων (soft) δράσεων και παρεμβάσεων στον αστικό 

ιστό, θα αλλάξει την εικόνα και τη λειτουργία της πόλης και θα βελτιώσει την αισθητική της, 

καθώς και τη σχέση της με τους κατοίκους και τους επισκέπτες της. Επιπλέον, οι πόλεις που θα 

ενταχθούν στο πρόγραμμα θα αποτελέσουν τις «καλές πρακτικές» που θα μπολιάσουν με 

καινοτομία και δημιουργικότητα την άσκηση της αστικής πολιτικής της χώρας. 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω, πιστεύουμε λοιπόν, πως το Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ» βρίσκεται σε 

άμεση συνάφεια με την πρωτοβουλία «Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους» και επιθυμούμε να 

συμμετάσχουμε σε αυτή την οραματική προσπάθεια που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Πιο συγκεκριμένα, προτείνουμε ο Δήμος της  Κοζάνης στην Περιφέρεια της Δυτικής 

Μακεδονίας να αποτελέσει μια από τις πέντε πόλεις «πιλότους» της Ευρώπης που θα 

υποβάλουν πρόταση στην προκήρυξη προσκλήσεων το ερχόμενο φθινόπωρο. 

Είναι σημαντικό να τονίσουμε το συμβολικό ρόλο που αποκτά η εφαρμογή του εγχειρήματος 

στο Δήμο της Κοζάνης, καθώς η πόλη αυτή βρίσκεται σε προσπάθεια μετάβασης από την εποχή 

της λιγνιτοποίησης στην απολιγνιτοποίηση. Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα αποτελέσει 

βασικό εργαλείο για τη στήριξη εδαφών, όπως η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που 

επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα και για την 



αποφυγή της αύξησης των περιφερειακών ανισοτήτων. Επιπλέον, το «ΔΙΑΖΩΜΑ» σε 

συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης προωθούν το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός 

ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπτυξης του αστικού ή/και περιαστικού χώρου της Κοζάνης.  

Σχεδιάζουμε να δομήσουμε έναν  «Πράσινο Δήμο», που θα βασίζει την ανάπτυξη και την 

εξέλιξή του σε πρωτοπόρες πολιτικές για εξοικονόμηση ενέργειας, για κλιματική προστασία 

και για μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και σε επιδεικτικά έργα που 

ενσωματώνουν τεχνολογίες ΑΠΕ. Το «όραμα» για την επόμενη ημέρα της Κοζάνης που για 

πολλές δεκατίες στήριξε την οικονομική δραστηριότητά της στον εγχώριο λιγνίτη θα στηριχθεί 

σε τρεις άξονες : α) την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με στόχο τον μετασχηματισμό της 

οικονομίας (Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας, Επιχειρηματικό Πάρκο Καινοτομίας, Ολοκλήρωση 

ψηφιακών και συγκοινωνιακών υποδομών), β) την ισόρροπη και βιώσιμη αστική ανάπτυξη με 

στόχο τη δημιουργία ενός ελκυστικού και αναβαθμισμένου αστικού περιβάλλοντος και γ) την 

ανάπτυξη ενός εθνικού πόλου καινοτομίας και αειφορίας, με έμφαση στις ενεργειακές 

εφαρμογές με παραγωγή και χρήση ΑΠΕ, στοχεύοντας στον επαναπροσδιορισμό του 

χαρακτήρα του Δήμου. Συνεπώς, η εφαρμογή του αξιακού περιεχομένου του «Νέου 

Ευρωπαϊκού Μπαουχάους» στην πόλη της Κοζάνης, αποτελεί μια γοητευτική πρόκληση με 

συμβολική διάσταση που καλεί τη συστράτευση όλων μας.  

Σχετικά με την πρότασή σας για την κλιμάκωση της διαδικασίας του συλλογικού σχεδιασμού 

του προγράμματος, προτείνουμε τον ακόλουθο κύκλο συναντήσεων: 

Α) Προγραμματισμός τηλεδιάσκεψης, εντός του Απριλίου του 2021, για τη διεξαγωγή 

συζήτησης αμοιβαίας κατανόησης, όπως ακριβώς περιγράφεται στη επιστολή του κ. Αlessandro 

Rancati. 

Β) Προγραμματισμός τηλεδιάσκεψης, εντός του Απριλίου του 2021, για τη διεξαγωγή 

συζήτησης με την διοίκηση των Δήμων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ», καθώς 

και τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, 

ώστε να εμβολιαστεί πνευματικά και επιχειρησιακά η τοπική αυτοδιοίκηση με το «πνεύμα» του 

«Νέου Ευρωπαϊκού Μπαουχάους». Η συζήτηση ελπίζουμε πως θα συνεισφέρει σημαντικά στην 

εργαλειοθήκη που διαμορφώνεται  για τη συλλογή νέων ιδεών και απόψεων. 

Γ) Προγραμματισμός μιας διαδικτυακής τοπικής εκδήλωσης, εντός του Μαΐου του 2021, με 

πολίτες του Δήμου Κοζάνης. Η τηλεδιάσκεψη θα σχεδιαστεί από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και θα 

φιλοξενήσει  ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής 

της πόλης, με έμφαση στη νεότερη γενιά. Στόχος της θα είναι να δώσουμε φωνή στις ιδέες και 

χώρο υλοποίησης  για τα όνειρα των πολιτών, ώστε να συμμετάσχουν στο συλλογικό σχεδιασμό 

της πόλης στην οποία θέλουν να ζουν.  

 

Καταλήγοντας, θα ήθελα προσθέσω πως το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ως ένα σωματείο που έχει στο 

γενετικό του υλικό την «κοινωνικοποίηση» των μνημείων, έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία 

στην οργάνωση αντίστοιχων εκδηλώσεων και συνεπώς έχει την επάρκεια και τεχνογνωσία  να 

σχεδιάσει τις  τρεις παραπάνω τηλεδιασκέψεις. 

 

Χαιρόμαστε για την ευκαιρία που μας δίδεται γι’ αυτή την πρωτίστως πνευματική συνάντηση, 

και είμαστε έτοιμοι με ενθουσιασμό να διαθέσουμε τις δυνάμεις μας για την υλοποίηση του 

προγράμματος. 



Η  αρχαιολόγος του Διαζώματος, κ. Μαρία Κουρασάνη (mk@diazoma.gr) θα είναι στη διάθεσή 

σας για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση του προγράμματος. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Σταύρος Μπένος 
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Εσοδα  ΧΡ 2008-20 ΧΡΗΣΗ 2021 28/2/2021 Έξοδα ΧΡ 2008-20 ΧΡΗΣΗ 2021 28/2/2021

Τακτικές Εισφορές Μελών 483.781,64 € 3.000,00 € 486.781,64 € Έξοδα Ίδρυσης 139,02 0,00 139,02

Εισφορές Τακτικών Μελών 483.781,64 € 3.000,00 € 486.781,64 € Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης 139,02 139,02

0,00 €

Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ 62.252,93 € 110,00 € 62.362,93 €

Δωρεές Μελών-Φίλων 62.252,93 € 10,00 € 62.262,93 €

Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα Πάγια 19.026,69 806,39 19.833,08

Λουίζα Αναστοπούλου εις μνήμη Τάκη Αναστόπουλου 100,00 € 100,00 € Η/Υ και Εξοπλισμός 17.708,69 806,39 18.515,08

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

0,00 € Έξοδα μίσθωσης ακινήτων 99.817,08 1.520,18 101.337,26

0,00 € Μίσθωση ακινήτων (έδρα )

0,00 € Ενοίκια 89.072,20 1.200,00 90.272,20

Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή  Εταιρικών Μελών-Χορηγίες 2.034.576,31 € 39.000,00 € 2.073.576,31 € Κοινόχρηστα 9.243,88 320,18 9.564,06

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

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 102.150,00 € 102.150,00 €

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 58.085,36 € 58.085,36 € 'Εξοδα λειτουργίας 292.036,52 3.037,70 295.074,22

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

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ  Α.Ε. 49.600,00 € 49.600,00 € Δ.Ε.Η 20.155,00 272,00 20.427,00

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 89.600,00 € 12.400,00 € 102.000,00 € Ο.Τ.Ε 31.058,52 271,50 31.330,02

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ 82.400,00 € 82.400,00 € COSMOTE 5.883,31 126,99 6.010,30

ΤΕΜΕS-COSTA NAVARINO  Α.Ε. 65.000,00 € 65.000,00 € Ε.Υ.Δ.Α.Π 627,00 8,00 635,00

FOURLIS A.E 55.000,00 € 55.000,00 € Επισκευές Συντήρησεις 29.187,85 105,40 29.293,25

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 42.280,00 € 42.280,00 € ΄Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας 16.644,92 16.644,92

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  Α.Ε. 10.000,00 € 10.000,00 € Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά 29.032,54 29.032,54

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ  Α.Ε. 37.150,00 € 37.150,00 € Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες 29.292,54 235,60 29.528,14

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 55.740,00 € 55.740,00 € Ταχυδρομικά -Μεταφορικά 27.614,93 79,35 27.694,28

ΚΟΣΜΟΤΕ 108.000,00 € 18.600,00 € 126.600,00 € Διάφορα Εξοδα λειτουργίας 13.643,36 690,00 14.333,36

ΒΙΚΟΣ Α.Ε 40.000,00 € 40.000,00 € Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή 5.326,99 5.326,99

ZARA  Α.Ε. 40.000,00 € 40.000,00 € Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη 66.773,08 886,81 67.659,89

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

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  Α.Ε. 49.000,00 € 49.000,00 € Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές 4.511,53 4.511,53

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

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

INTERAMERICAN  Α.Ε. 24.000,00 € 24.000,00 €  Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων 895.921,82 18.145,34 914.067,16

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 44.840,00 € 44.840,00 € Κόστος μισθοδοσίας 659.186,49 10.328,38 669.514,87

ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ 60.000,00 € 60.000,00 € Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ) 236.735,33 7.816,96 244.552,29

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

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ 35.000,00 € 35.000,00 €  Φ.Π.Α. 87.672,87 12.426,63 100.099,50

Σ.Ε.Β. 25.000,00 € 25.000,00 € Φ.Π.Α. 12.426,63 12.426,63

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

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

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

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

ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ 43.400,00 € 43.400,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 897.410,27 19.044,12 916.454,39

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

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

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

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 18.000,00 € 18.000,00 € Νέα Οδός,Ψηφιακές εφαρμογές Τριλογίας της Αθήνας 6.302,18 6.302,18

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

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

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

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

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

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

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

ΟΜΙΛΟΣ QUEST 20.000,00 € 20.000,00 € Αεροπορία Αιγαίου,Marketing Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου 11.741,94 11.741,94

ΓΣΕΒΕΕ 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00

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

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

0,00 € Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος 0,00

0,00 € 0,00 0,00

0,00 € Εξοδα προβολής & διαφήμισης 32.677,96 593,96 33.271,92

Μεταβιβαστικές εισροές 995.270,59 € 26.400,00 € 1.021.670,59 € Διαδραστικές εφαρμογές 0,00

Μεταβιβαστικές εισροές 817.370,59 € 817.370,59 € Ανάπτυξη Ιστοσελίδας 0,00

ΕθνικήΤράπεζα,χορηγία για τη κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 24.800,00 € 24.800,00 € Προβολή Διαζώματος 593,96 593,96

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

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

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

Ίδρυμα Μποδοσάκη,μελέτη Πολιτ.Διαδρομής Εγνατίας Οδού 12.000,00 € 12.000,00 € ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 456.995,49 0,00 456.995,49

Unisystems A.E.(Χορηγία για τη θερμοκοιτίδα του Διαζώματος) 12.400,00 € 12.400,00 € Γενικές Συνελεύσεις εως και 2019 456.995,49 456.995,49

Ίδρυμα Ι.Λάτσης,για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 30.000,00 € 30.000,00 € ΙΓ΄Γεν.Συνέλευση στην Αθήνα 0,00

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

Τσιμέντα Τιτάν Α.Ε.,για το πρόγραμμα "Η Τριλογία της Αθήνας' 12.400,00 € 12.400,00 € Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις 306.193,73 25.854,76 332.048,49

Ίδρυμα Μποδοσάκη,για κάλυψη εξόδων του Dhub 7.500,00 € 7.500,00 € Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις 188.964,88 188.964,88

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

0,00 € 2.Εκδόσεις Διαζώματος 78.662,84 78.662,84

Διάφορα έσοδα 6.276,75 € 1,06 € 6.277,81 € 3.Μεταφράσεις κειμένων 2.735,45 404,96 3.140,41

Τόκοι καταθέσεων 1,06 € 1,06 € 4.Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας,Επίσκεψη Θεσσαλονίκη 1.770,59 1.770,59

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

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

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

0,00 € 8.Πολιτιστική Διαδρομή Ηπείρου (μεταφράσεις κειμένων) 705,56 705,56

Σύνολο Εσόδων 3.607.737,07 € 68.835,59 € 3.676.572,66 € 9.Δημιουργία ψηφιακών εργαλείων της Πολ.Διαδρομής  Ηπείρου 2.480,00 2.480,00

Χρηματικά Διαθέσιμα Υπόλοιπο 101,93 € 10,Μισθοδοσία προσωπικού Δομής D.M.O. Ηπείρου 1.143,59 11.189,80 12.333,39

Ταμείο στο Διάζωμα 101,93 € 11.Marketing Τριλογίας της Αθήνας 9.300,00 9.300,00

Λογαριασμοί Καταθέσεων 0,00 € 151.169,12 € 12.Μελέτη Φύση και Πολιτισμός 4.960,00 4.960,00

Τράπεζα ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ 0,00

ΑLPHA BANK               14.231,96 € 14.231,96 € Λοιπές Εκδηλώσεις 158.789,61 0,00 158.789,61

Eurobank Ergasias         25.477,46 € 25.477,46 € Εκδηλώσεις 158.789,61 158.789,61

Εθνική Τράπεζα              46.494,27 € 46.494,27 € Έβδομη συνάντηση του Διαζώματος με τα Eταιρικά του Μέλη 0,00

Τράπεζα Αττικής           5.294,05 € 5.294,05 € Έκτη συνάντηση Άνω Διαζώματος 0,00

Τράπεζα Πειραιώς          59.385,53 € 59.385,53 € Διάφορα Έξοδα 7.151,96 121,29 7.273,25

PAY PAL 285,85 € 285,85 € Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα 121,29 121,29

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

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  151.271,05 € Σύνολο Εξόδων 3.443.751,24 81.550,37 3.525.301,61

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΌ 01/09/2008 ΕΩΣ 28/2/2021



Μελέτες Αδιάθετο

Ύψος κατάθεσης Εξοδα Θεάτρων Υπόλοιπο

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

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

3 Αρχαίο Θέατρο Δήλου 105.292,28 € 96.745,39 8.546,89

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

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

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

7 Αρχαίο Θέατρο Σπάρτης 101.469,61 € 99.894,23 1.575,38

8 Αρχαίο Θέατρο Καρθαίας Κέας 17.350,00 € 16.824,61 525,39

9 Αρχαίο Θέατρο Χερσονήσου 200,00 € 200,00

10 Αρχαίο Θέατρο Γόρτυνας 1.464,90 € 0,00 1.464,90

11 Αρχαίο Θέατρο Απτέρας 700,00 € 700,00

12 Αρχαίο Θέατρο Βεργίνας 420,00 € 420,00

13 Αρχαίο Θέατρο Μακύνειας 22.360,00 € 21.156,97 1.203,03

14 Αρχαίο Θέατρο Καλυδώνας 19.580,00 € 19.495,91 84,09

15 Αρχαίο Θέατρο Νέας Πλευρώνας 350,00 € 350,00

16 Αρχαίο Θέατρο Οινιάδων 400,00 € 400,00

17 Αρχαίο Θέατρο Στράτου 346,00 € 346,00

18 Αρχαίο Θέατρο Αμφιλοχικού Άργους 320,00 € 320,00

19 Ωδείο Ηρώδου του Αττικού 102,00 € 102,00

20 Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου 100,00 € 100,00

21 Ρωμαϊκό Ωδείο Επιδαύρου 2.500,00 € 2.470,32 29,68

22 Αρχαίο Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών 8.350,00 € 6.416,00 1.934,00

23 Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων 3.070,00 € 2.460,00 610,00

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

25 Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης 885,00 € 885,00

26 Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών 27.096,60 € 19.307,93 7.788,67

27 Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης 1.400,00 € 1.400,00

28 Αρχαίο Θέατρο Θήρας 400,00 € 400,00

29 Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού Βοιωτίας 198.767,75 € 198.710,62 57,13

30 Αρχαίο Θέατρο Θορικού 715,00 € 715,00

31 Αρχαίο Θέατρο Μεσσήνης 21.890,80 € 21.564,19 326,61

32 Αρχαίο Θέατρο Αιγείρας 230,00 € 230,00

33 Αρχαίο Θέατρο Τραχωνων 1.370,00 € 1.370,00

34 Ελληνιστικό Θέατρο Αργους 3.293,00 € 2.640,40 652,60

35 Αρχαίο Θέατρο Μήλου 3.000,00 € 2.152,50 847,50

36 Αρχαίο Θέατρο Φερών 3.110,00 € 3.110,00

37 Αρχαίο Θέατρο Ερέτριας 33.780,00 € 33.751,00 29,00

38 Αρχαίο Θέατρο Νικοπόλης 26.218,60 € 23.608,60 2.610,00

39 Αρχαίο Θέατρο Αμφιαρείου 1.270,10 € 1.270,10

40 Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης 1.160,00 € 1.160,00

41 Αρχαίο Θέατρο Διονύσου 4.890,61 € 300,00 4.590,61

42 Αρχαίο Θέατρο Λευκάδας 200,00 € 200,00

43 Αρχαίο Θέατρο Αμφίπολης 6.210,00 € 5.842,53 367,47

44 Αρχαίο Θέατρο Ικαρίας Αττικής 5.364,69 € 2.406,67 2.958,02

45 Αρχαίο Θέατρο Πλατιάνας 4.500,00 € 4.500,00

46 Αρχαίο Θέατρο Μιεζας 350,00 € 350,00

47 Αρχαίο Θέατρο Λίνδου 350,00 € 350,00

48 Αρχαίο Θέατρο Καβιρείου 3.690,00 € 3.690,00

49 Αρχαίο Θέατρο Γυθείου 550,00 € 550,00

50 Αρχαίο Θέατρο Σάμου 400,00 € 400,00

51 Αρχαίο Θέατρο  Ιεράπετρας 100,00 € 100,00

52 Αρχαίο Θέατρο  Λάρισας (Μικρό). 100,00 € 100,00

53 Αρχαίο Θέατρο Σαμοθράκης 5.365,00 € 4.982,00 383,00

54 Μικρό Θέατρο Αμβρακίας 100,00 € 100,00

55 Αρχαίο Θέατρο Λάρισας Α΄ 54.097,10 € 53.977,40 119,70

56 Aρχαίο Θέατρο Δημητριάδος 1.340,00 € 1.109,00 231,00

57 Αρχαίο Θέατρο Ασκληπιείου Επιδαύρου 49.600,00 € 15.148,68 34.451,32

58 Τελεστήριο Ελευσίνας 188,00 € 188,00

59 Αρχαίο Ωδείο Πάτρας 100,00 € 100,00

60 Αρχαίο Ωδείο Κορίνθου 125,00 € 125,00

61 Αρχαίο θέατρο Μαρώνειας 1.000,00 € 1.000,00

62 Αρχαίο θέατρο Τανάγρας 150,00 € 150,00

63 Αρχαίο θέατρο Λεωντίου 100,00 € 100,00

Τόκοι καταθέσεων-φόρος,τραπεζικά έξοδα 5.996,40 € 5.404,64 591,76

Αδιευκρίνιστες καταθέσεις 779,00 € 760,00 19,00

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ 946.726,55 € 846.385,87 100.340,68

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΣΥΝΟΛΑ

ALPHA BANK 6.559,82 6.559,82

ΤΡΑΠΕΖΑ   ΑΤΤΙΚΗΣ 11.648,94 11.648,94

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 28.428,62 28.428,62

EUROBANK 8.863,83 8.863,83

ΤΡΑΠΕΖΑ   ΠΕΙΡΑΙΩΣ 44.839,47 44.839,47

0,00

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΡΑΣΗ ΥΕΑΘ 100.340,68 0,00 100.340,68

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΓΙΑ ΤH ΔΡΑΣΗ Υ.Ε.Α.Θ ΤΗΝ  28/2/2021


