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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ  

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 

 

Σήμερα, Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022, έγινε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

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

προβλέπεται και στο άρθρο 15 του Καταστατικού του Σωματείου. 

 

Παρόντες - συνδεδεμένοι ήσαν οι κ.κ.: 

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

2. Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης, 

3. Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης,  

4. Παναγιώτης Νταής, ταμίας, παρών με φυσική παρουσία, 

5. Γιώργος Κουρουπός, μέλος, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης, 

6. Κωνσταντίνος Μπολέτης, μέλος, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης, 

7. Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης, 

8. Άρτεμις Τσολάκη, μέλος, παρούσα μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 

Συμμετείχαν, επίσης ο κ. Μάκης Τσάμης, αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», καθώς και τα στελέχη του Σωματείου κ.κ. Μαρία Σοφικίτου, 

Διευθύντρια, Ευδόκιμος Φρέγκογλου, Συντονιστής Προγραμμάτων, Μαρία Κουρασάνη, 

Υπεύθυνη Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Χρήστος Χιώτης, Σχεδιαστής Οπτικής 

Επικοινωνίας, Υπεύθυνος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ψηφιακών Εφαρμογών του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» και συνεργάτης του D-Hub. 
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  

ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

 

1. Το στίγμα: ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και 

Επικεφαλής της Επιτροπής του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας 

Εύβοιας, κ. Σταύρο Μπένο για το πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

 

O πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής του προγράμματος 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου για την πρόοδο του παραπάνω προγράμματος.  

 

«Το τελευταίο διάστημα, πρόσθεσε ο πρόεδρος, βρισκόμαστε σε ένα οργασμό πνευματικό, καθώς 

ολοκληρώνεται η διαδικασία παράδοσης των μελετών του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της 

Βόρειας Εύβοιας. Χθες είχαμε την πρώτη παραλαβή, αυτήν της μελέτης Πολιτισμού, η οποία 

περιλαμβάνει ένα μείγμα αρχαίου με το σύγχρονο πολιτισμό και τις δημιουργικές βιομηχανίες.  

 

Όλες οι μελέτες διεισδύουν βαθιά, καθώς περιλαμβάνουν το φυσικό αντικείμενο των έργων και των 

δράσεων, το χρηματοδοτικό φορέα, τη διαδικασία ωρίμανσης, την πηγή χρηματοδότησης, το 

χρονοδιάγραμμα και τους δικαιούχους. Επιπλέον, όλες οι μελέτες φθάνουν σε επίπεδο εκπόνησης 

τεχνικών δελτίων για τα ώριμα έργα. Συνεπώς, έχουμε προχωρήσει στην επεξεργασία όλων των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών των έργων. Από τα 300 έργα που είχαμε αρχικά προτείνει καταλήγουμε 

σε έναν κατάλογο 70 περίπου έργων και δράσεων. Η διαδικασία για την καταγραφή των έργων είχε 

ξεκινήσει από το Μάρτιο του 2022, όταν ξεκίνησε και επίσημα η δημόσια διαβούλευση του 

προγράμματος. Τον τελικό κατάλογο των έργων και των δράσεων θα τον παρουσιάσουμε σύντομα 

και στους συνεργάτες του πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη». 

 

Στο σημείο αυτό ο κ. Σταύρος Μπένος έδωσε το λόγο στον κ. Χρήστο Χιώτη, ο οποίος παρουσίασε 

στα μέλη τον πίνακα των 109 έργων και δράσεων του προγράμματος, τα οποία φθάνουν σε επίπεδο 

τεχνικών δελτίων. «Για κάθε έργο, πρόσθεσε ο κ. Χιώτης, υπάρχουν ο φορέας χρηματοδότησης, ο 

προϋπολογισμός, ο τελικός δικαιούχος, ο φορέας υλοποίησης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και 

ο βαθμός ωριμότητας. Από την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων έχουμε δημιουργήσει 

διαγράμματα – πίτες που αποτυπώνουν τον αριθμό των Τεχνικών Δελτίων ανά Έτος Ένταξης, ανά 

Θεματική Μελέτη, την κατανομή των χρηματοδοτήσεων ανά πηγή χρηματοδότησης κ.α.». 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος υπενθύμισε στα μέλη ότι το πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας 

Εύβοιας με επίκεντρο την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) αντλεί πόρους από όλα τα 

Χρηματοδοτικά Προγράμματα (Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027,  Ταμείο Ανάκαμψης - Recovery, Πράσινο 

Ταμείο, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ιδιωτικούς πόρους κ.ο.κ.). 
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Ακολούθως, ο κ. Μπένος πρόβαλε στα μέλη το παρακάτω διάγραμμα, στο οποίο οι πηγές 

χρηματοδότησης αποτυπώνονται ως τρεις ομόκεντροι κύκλοι: 

 

 
 

Αμέσως μετά, ο κ. Σταύρος Μπένος εξήγησε στα μέλη τον τρόπο ανάθεσης των μελετών, 

αναφέροντας τα εξής: «Όλες οι μελέτες που ανατέθηκαν από το “ΔΙΑΖΩΜΑ” χρηματοδοτήθηκαν 

από ένα “καλάθι” χορηγών και Εταιρικών Μελών του Σωματείου που διαμορφώθηκε ειδικά για το 

σκοπό αυτό. Επιπλέον, οι μελέτες οδοποιίας που απαιτήθηκαν χρηματοδοτούνται από το 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014 – 2020, αντίστοιχα οι μελέτες υδρεύσεως και 

αποχετεύσεων από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ 21-27. Για τις μελέτες που απαιτούνται για τα έργα πολιτισμού 

γίνεται προσπάθεια να χρηματοδοτηθούν, επίσης, από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

2014 – 2020. Συνεπώς, ένα ακόμη ποιοτικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι 

εξασφαλίστηκε το κόστος ανάθεσης όλων των απαιτούμενων μελετών.  

 

Στο επόμενο διάστημα ολοκληρώνεται και το “Στρατηγικό Σχέδιο (Masterplan) Ανασυγκρότησης 

της Βόρειας Εύβοιας”, το οποίο θα έχει τα ακόλουθα περιεχόμενα: 
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Οι διαδικασίες της έγκρισης αποτυπώνονται στο παρακάτω διάγραμμα που επιμελήθηκε ο κ. Λέμας 

Κωνσταντίνος, προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος: 

 

 

 
 

 

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

του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 
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2. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής 

της Επιτροπής του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρο 

Μπένο για την ολοκλήρωση του Υποέργου 3 «Σχεδιασμός μιας ιστοσελίδας προβολής 

του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια» στο πλαίσιο του 

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

Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας». Εισήγηση από τον κ. Σταύρο 

Μπένο για την παραλαβή του παραπάνω υποέργου.  

 

O πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής του προγράμματος 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ότι ολοκληρώθηκε το Υποέργο 3 «Σχεδιασμός μιας ιστοσελίδας προβολής του 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος “ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια” στο πλαίσιο του έργου 

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

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας», το οποίο είχε αναθέσει το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» την 01 

Φεβρουαρίου 2022 στον κ. Χρήστο Χιώτη, εξωτερικό συνεργάτη της θερμοκοιτίδας D-HUB με 

χρηματοδότηση από την COSMOTE A.E. 

 

«Συγκεκριμένα, πρόσθεσε ο πρόεδρος, το Υποέργο 3 αφορά το σχεδιασμό της ιστοσελίδας του 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος “ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια”, το οποίο είχε προταθεί από το 

Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ” και αφού εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας αποτέλεσε επίσημο 

πρόγραμμά του. Η επιτυχής υλοποίηση του παραπάνω εκπαιδευτικού προγράμματος την περσινή 

σχολική χρονιά οδήγησε στην έγκρισή του από το Υπουργείο Παιδείας και για τη σχολική χρονιά 

2022-2023». 

 

Αμέσως μετά, το λόγο έλαβε ο κ. Χρήστος Χιώτης, ο οποίος παρουσίασε στα μέλη του 

Συμβουλίου τη δομή της ιστοσελίδας που ετοίμασε. «Η ιστοσελίδα, πρόσθεσε, περιλαμβάνει τις 

παρακάτω ενότητες: Θέλω να Ενημερωθώ, Θέλω να Διοργανώσω, Πρόγραμμα ΣτηρίΖΟΥΜΕ 

Βόρεια Εύβοια, Δράσεις και Επιμόρφωση, Προτεινόμενες Δραστηριότητες, Προτάσεις για την 

“Υιοθεσία”, Επικοινωνία, Συχνές Ερωτήσεις. Η ιστοσελίδα προσφέρει ενημερωτικό υλικό για την 

προστασία των δασών. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα σε καθηγητές και διευθυντές σχολείων να 

διοργανώσουν δράσεις και να ενημερωθούν για δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί. Ταυτόχρονα 

τους παρέχει χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας, ενώ απαντά σε συχνές ερωτήσεις.  

 

Για το σχολικό έτος 2022 – 2023 που θα πραγματοποιηθεί ξανά η δράση το πρόγραμμα θα 

προβάλλεται τόσο από το Υπουργείο Παιδείας κεντρικά, όσο και από την Περιφερειακή Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 

 

Στην υλοποίηση της ιστοσελίδας συνέδραμε και η κα Μαίρη Μπελογιάννη, Δρ. Αρχαιολογίας και 

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Παροραμάτων του Διαζώματος. Τέλος, το έργο αυτό υλοποιήθηκε μέσω 

χορηγίας του Ομίλου COSMOTE». 
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Στο σημείο αυτό το λόγο έλαβε ο κ. Σταύρος Μπένος, ο οποίος τόνισε ότι έχει γινεί εξαιρετική 

δουλειά από τον κ. Χιώτη. 

 

Έπειτα, το λόγο έλαβε ο κ. Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος 

τόνισε ότι ο σχεδιασμός του ιστοτόπου είναι μεν απλός, αλλά είναι εξαιρετικός και προβάλλει ένα 

δύσκολο περιεχόμενο. Επιπλέον, διατύπωσε το ερώτημα πως θα εμπλακεί η Εκπαιδευτική 

Κοινότητα. 

 

Απαντώντας σχετικά ο κ. Μπένος τόνισε ότι εφ’ όσον πρόκειται για ένα εγκεκριμένο από το 

Υπουργείο Παιδείας πρόγραμμα και το ίδιο το Υπουργείο θα προβάλλει τη δράση αυτή. Επιπλέον, 

πρόσθεσε ότι από πλευράς Διαζώματος για την υλοποίηση του προγράμματος συμβάλλει και η 

Θερμοκοιτίδα D-HUB και η κα Μαίρη Μπελογιάννη. 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συνεχάρησαν το μελετητή για την ποιότητα της 

δουλειάς του και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για 

την παραλαβή του Υποέργου 3 «Σχεδιασμός μιας ιστοσελίδας προβολής του Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια» στο πλαίσιο του έργου «Σχεδιασμός Πλατφορμών 

για τη δημόσια διαβούλευση και την υποστήριξη του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας 

Εύβοιας». 

 

 

3. Εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της 

Επιτροπής του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρου 

Μπένου για την ανάθεση από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» της μελέτης για το έργο: «Σήμανση και 

Ανάδειξη Σηματοδοτημένων Πεζοπορικών Διαδρομών στην Περιοχή του Δήμου 

Ιστιαίας-Αιδηψού «Τελέθριον Όρος & Όρος Λίχα». (Συν. 1_Σύμβαση) 

 

O πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής του προγράμματος 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ότι η «Εταιρεία Δασοτεχνικών Μελετών ΕCOMIND Ε. Καραπιδάκης και Συνεργάτες 

Ε.Ε.» προτείνει το σχεδιασμό πεζοπορικών διαδρομών στο Τελέθριον Όρος και το Όρος Λίχα στο 

Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού.  

 

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την ανάθεση από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» της μελέτης 

για το έργο: «Σήμανση και Ανάδειξη Σηματοδοτημένων Πεζοπορικών Διαδρομών στην Περιοχή 

του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού «Τελέθριον Όρος & Όρος Λίχα» στην «Εταιρεία Δασοτεχνικών 

Μελετών ΕCOMIND Ε. Καραπιδάκης και Συνεργάτες Ε.Ε.», η οποία εξειδικεύεται στην 

πεζοπορία, την ορειβασία και την παραγωγή χαρτών. «Το κόστος ανάθεσης της παραπάνω μελέτης, 

πρόσθεσε ο πρόεδρος, ανέρχεται στο ποσόν των 8.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 

θα καλυφθεί από το πρόγραμμα Crowdfunding “Τα Αγριολούλουδα της Βόρειας Εύβοιας”. Είναι 
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μεγάλης σημασίας η ανάθεση αυτή, καθώς για την υλοποίηση του έργου υπάρχει ήδη εξασφαλισμένη 

χρηματοδότηση, ύψους 300.000 ευρώ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. 

 

Η Μελέτη θα αφορά 22 πεζοπορικές διαδρομές, συνολικού μήκους 126,7 χιλιομέτρων και θα 

συνταχθεί με στοιχεία που θα συλλεχθούν με επιτόπιες χαρτογραφικές εργασίες και επιμετρήσεις, 

αλλά και με αξιολόγηση και επεξεργασία των δεδομένων από το έμπειρο προσωπικό του Αναδόχου.  

 

Οι πεζοπορικές διαδρομές θα είναι όλων των βαθμών δυσκολίας, το μήκος τους θα είναι από 1,1 

χλμ. έως 12,1 χλμ., και θα διασχίζουν τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους σε περιοχές που έμειναν 

απρόσβλητες από την πυρκαγιά του Αυγούστου 2021, αλλά και σε άλλες περιοχές του Δήμου 

Ιστιαίας-Αιδηψού. 

 

Η σηματοδότηση που θα προταθεί θα είναι με υλικά κορυφαίας ποιότητας. Τέλος, η δομή της 

Μελέτης θα είναι σύμφωνη με το Διάγραμμα Ύλης και τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί με την 

υπ’ αριθμόν 151344/165/2017 (ΦΕΚ 206/Β/30-01-2017) Υπουργική Απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας». 

 

Στο σημείο αυτό, ο κ. Μπένος, έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ένα σχέδιο 

σύμβασης για την εκπόνηση του παραπάνω έργου (Συν. 1). 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, 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 ανάθεση από το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» της μελέτης για το έργο: «Σήμανση και Ανάδειξη Σηματοδοτημένων Πεζοπορικών 

Διαδρομών στην Περιοχή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού «Τελέθριον Όρος & Όρος Λίχα». Επιπλέον, 

ενέκριναν ομόφωνα το σχέδιο της σχετικής σύμβασης (Συν. 1) και εξουσιοδότησαν, τέλος, τον 

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

 

 

4. Εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της 

Επιτροπής του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρου 

Μπένου για την ανάθεση από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» του έργου  «Μελετητικές υπηρεσίες 

υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη 

σύνταξη των σχετικών φακέλων της από 1/11/2021 Πρόσκλησης» (Κωδικός 

Πρόσκλησης: 85, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5130) (Συν. 2_Σύμβαση). 

 

O πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής του προγράμματος 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ότι η ολοκλήρωση του δεύτερου και τελικού σταδίου της Στρατηγικής Μελέτης 

Υποδομών συμπίπτει χρονικά με τη χρονική περίοδο υποβολής προτάσεων προς χρηματοδότηση 
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από το ΕΣΠΑ 2014-2020 για την εκπόνηση μελετών ωρίμανσης οδικών έργων, σύμφωνα με την 

Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Κωδικός Πρόσκλησης: 85, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5130).  

«Η πρόσκληση αυτή, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, προσφέρει τη δυνατότητα ταχείας ωρίμανσης των 

αναγκαίων μελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση των στόχων και κατευθύνσεων του Γενικού 

Προγραμματικού Σχεδίου (masterplan) του Προγράμματος “ΕΥΒΟΙΑ ΜΕΤΑ”. Στο πλαίσιο αυτό 

προκύπτει η ανάγκη τεχνικής υποστήριξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη διαδικασία 

ετοιμασίας του αναγκαίου φακέλου της υποβολής των προτάσεων για την ένταξη και χρηματοδότηση 

των μελετών των προβλεπόμενων νέων οδικών έργων από τη Στρατηγική Μελέτη Υποδομών (πέραν 

του τμήματος του κεντρικού οδικού άξονα – κορμού από Χαλκίδα μέχρι Στροφυλιά που υλοποιείται 

υπό την αιγίδα του ΥΠΟΜΕ), σε ανταπόκριση προς την ως άνω Πρόσκληση.  

 

Προτείνω, λοιπόν, το Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ” να συμβάλει στην προσπάθεια έγκαιρης 

προετοιμασίας και υποβολής του αναγκαίου φακέλου των προτάσεων για την ένταξη και 

χρηματοδότηση των ως άνω μελετών. Το κόστος ανάθεσης της παραπάνω μελέτης θα ανέλθει στο 

ποσό των 10.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.». 

 

Στο σημείο αυτό, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε την ανάθεση από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» του έργου  

«Μελετητικές υπηρεσίες υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας στη σύνταξη των σχετικών φακέλων της από 1/11/2021 Πρόσκλησης» (Κωδικός 

Πρόσκλησης: 85, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5130) στο μελετητή, κ. Νικόλαο Αραχωβίτη. Εν συνεχεία, 

έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ένα σχέδιο σύμβασης για την εκπόνηση 

του παραπάνω έργου (Συν. 2). 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, 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 ανάθεση από το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» του έργου  «Μελετητικές υπηρεσίες υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη σύνταξη των σχετικών φακέλων της από 1/11/2021 

Πρόσκλησης» (Κωδικός Πρόσκλησης: 85, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5130) στο μελετητή, κ. Νικόλαο 

Αραχωβίτη. Επιπλέον, ενέκριναν ομόφωνα το σχέδιο της σχετικής σύμβασης (Συν. 2) και 

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

υπογραφή της. 
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΕ΄ (15ης) ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

1. Ενημέρωση από την κα Βερενίκη Βασιλειάδη, Υπεύθυνη Προγράμματος 

Βόρειας Εύβοιας για τις οργανωτικές λεπτομέρειες της 15ης Γενικής Συνέλευσης του 

Σωματείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί από Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου έως 02 

Οκτωβρίου 2022 στην Καλαμάτα και την Αρχαία Μεσσήνη. 

 

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

πλήρη εξέλιξη η διοργάνωση της 15ης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί από Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου έως και Κυριακή 02 Οκτωβρίου 2022 στην 

Καλαμάτα και την Αρχαία Μεσσήνη.  

 

Εν συνεχεία, το λόγο έλαβε η κα Βερενίκη Βασιλειάδη, Υπεύθυνη Προγράμματος Βόρειας 

Εύβοιας, η οποία ενημέρωσε τα μέλη για τις τελευταίες οργανωτικές λεπτομέρειες της 15ης 

Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου. Η κα Βασιλειάδη ανέφερε περίπου τα εξής: 

 

«Μέχρι σήμερα έχουν δηλώσει συμμετοχή στη Γενική μας Συνέλευση 168 τακτικά μέλη του 

Σωματείου, εκ των οποίων οι 150 είναι ταμειακώς εντάξει. Από τα Εταιρικά μας μέλη θα 

συμμετέχουν εκπρόσωποι από 8 Εταιρείες (Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, Όμιλος 

ECONOMIA, Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, 

Symbeeosis, Alpha Bank, Ολυμπία Οδός, Sales Promotion). Επιπλέον, περίπου 40 τακτικά μέλη 

μας, αλλά και πολλά Εταιρικά μας μέλη, έχουν ήδη δηλώσει διαδικτυακή συμμετοχή. Τέλος, έχουμε 

εξασφαλίσει 62 εξουσιοδοτήσεις.  

 

Επιπλέον, πρόσφατα εστάλη στα μέλη του Σωματείου μας και η τελευταία (3η) ενημερωτική επιστολή 

μας – πρόσκληση για τη Γενική μας Συνέλευση, η οποία περιγράφει όλες τις τελευταίες 

διοργανωτικές λεπτομέρειες και συμπεριλαμβάνει και τον σύνδεσμο για να συνδεθεί κάποιος 

ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της Γενικής Συνέλευσης. 

 

Σχετικά με τα πούλμαν υπολογίζουμε ότι από την Αθήνα θα ξεκινήσουν 3 πούλμαν, από τη 

Θεσσαλονίκη – Βόλο – Λάρισα – Λαμία 1 πούλμαν, ενώ 6 επιπλέον πούλμαν θα χρειαστούμε εκεί 

για τις τοπικές μας μετακινήσεις.  

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ευχαριστήσουμε θερμά την εταιρεία ΒΙΚΟΣ Α.Ε., η οποία θα μας 

παρέχει νερά και αναψυκτικά δωρεάν καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, αλλά και την 

ΟΙΝΟΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ Α.Ε. και τον Ιδρυτή της, κ. Τάκη Ξυγκώρο για την δωρεάν διάθεση κρασιού.  

Τέλος, το catering θα προσφερθεί από το “ΔΙΑΖΩΜΑ” και θα είναι από τα ζαχαροπλαστεία 

Αθανασίου.  

 

Παράλληλα, με μεγάλη χαρά προετοιμάζουμε και όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις που θα 

διανθίσουν τη Γενική μας Συνέλευση. Το απόγευμα της Παρασκευής στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας 

θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ένα χορευτικό δρώμενο, διάρκειας 20 λεπτών, από 

τη Δημοτική Σχολή Χορού Καλαμάτας, σε επιμέλεια της κ. Λίντας Καπετανέα, Καλλιτεχνικής 
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Διευθύντριας του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας και σε χορογραφία των κ.κ. Πηνελόπης 

Μωρούτ και Λίντας Καπετανέα. 

 

Επιπλέον, ο κ. Γιώργος Κουρουπός, μουσικός και μέλος του Συμβουλίου μας και η κα Ιουλίτα 

Ηλιοπούλου, ποιήτρια και οι συνεργάτες τους θα μας παρουσιάσουν το Σάββατο στο αρχαίο θέατρο 

της Μεσσήνης το έργο “Η ΣΤΟΑ ΤΩΝ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ, Μια καντάτα για την αρχαία Μεσσήνη”. 

Επίσης, ο κ. Στάθης Γυφτάκης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας θα μας 

παρουσιάσει τελικά το έργο “4 elements for Ancient Messene”.  

 

Το τελευταίο διάστημα ολοκληρώθηκε και η εκτύπωση του λευκώματος “ΑΕΝΑΩΣ”, το οποίο 

χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου και θα έχει ως 

συνεκδότες το “ΔΙΑΖΩΜΑ” και το Ίδρυμα. Το λεύκωμα θα δίδεται δωρεάν στα μέλη του Σωματείου 

μας που θα συμμετέχουν στη Συνέλευση. Τέλος, εξετάζουμε τη δυνατότητα ένα μέρος των αντιτύπων 

του λευκώματος να μπορεί να πωλείται σε όσους επισκέπτονται την έκθεση μετά τη Γενική 

Συνέλευση του Διαζώματος.  

 

Τέλος, προχωρά και η διοργάνωση της έκθεσης προς τιμήν του κ. Πέτρου Θέμελη, Αντιπροέδρου του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», Διευθυντή Ανασκαφών της Αρχαίας Μεσσήνης και προέδρου της 

Εταιρείας Αρχαιολογικών Μεσσηνιακών Σπουδών, την οποία επιμελούνται εθελοντικά οι κ.κ. 

Μαρία Κουρασάνη, αρχαιολόγος και υπεύθυνη Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Σωματείου 

“ΔΙΑΖΩΜΑ” και Κασσιανή Μπένου, υπεύθυνη επικοινωνίας στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή το απόγευμα στο Μέγαρο 

Χορού Καλαμάτας». 

 

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

της Γενικής Συνέλευσης του Διαζώματος.  

 

 

2. Έγκριση του τελικού προγράμματος της 15ης Γενικής Συνέλευσης του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» (Συν. 3). 

 

Εν όψει της 15ης  Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», η οποία θα 

πραγματοποιηθεί από την  Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου έως και Κυριακή 02 Οκτωβρίου 2022 στην 

Καλαμάτα και την Αρχαία Μεσσήνη, ο κ. Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η θεματολογία της, όπως 

προβλέπεται από το Άρθρο 14 του Καταστατικού του Σωματείου, θα είναι η ακόλουθη: 

 

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. 
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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. 

 

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

εργασιών της Γενικής Συνέλευσης (Συν. 3) 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από διεξοδική συζήτηση, ενέκριναν ομόφωνα τόσο τη 

Θεματολογία, όσο και το Πρόγραμμα των εργασιών της ΙΕ΄ Γενικής Συνέλευσης.  

 

 

3. Έγκριση του απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 

2022 (Συν. 4). 

 

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

ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών της ΙΕ΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου θα παρουσιάσει 

με έναν σύντομο και συνάμα περιεκτικό τρόπο τον απολογισμό της δράσης του Σωματείου και 

του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 (Συν. 4).  

 

Ο κ. Μπένος ανέφερε τα εξής: «Η παρουσίασή μου θα έχει ως τίτλο “Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΔΙΑΖΩΜΑ”. 

 

Το Α΄ μέρος της θα έχει ως τίτλο: “2022 ΤΙ ΖΗΣΑΜΕ” και θα δομείται σε 5 βασικά κεφάλαια: 

1. Τη Βόρεια Εύβοια, η οποία αποτελεί φέτος και το κορυφαίο έργο του Σωματείου 

“ΔΙΑΖΩΜΑ”. 

2. Τα αρχαία θέατρα και τη συμβολή του Διαζώματος στην ανάδειξη αυτών, καθώς τα αρχαία 

θέατρα αποτελούν το σταθερό και διαχρονικό μας κεκτημένο, το οποίο διαρκώς 

υπερασπιζόμαστε. 

3. Τα προγράμματα Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων – Πολιτιστικές Διαδρομές. 

4. Το Πρόγραμμα “ΠΟΛΙΣ”. 

5. Το Πρόγραμμα “ΛΕΩΦΟΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ”. 

 

Για τη Βόρεια Εύβοια θα αναφερθώ στη βασική φιλοσοφία του προγράμματος, το οποίο είναι 

ολιστικό και ανθρωποκεντρικό και έχει δομηθεί αξιοποιώντας την επιχειρησιακή, βιωματική και 

πνευματική “προίκα” του Σωματείου μας. Επιπλέον, θα παρουσιάσουμε το ειδικό βίντεο που έχει 

δημιουργηθεί για το πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Ειδική μνεία θα κάνω στη 

χρηματοδότηση του προγράμματος, παρουσιάζοντας στα μέλη το διάγραμμα που σας έδειξα, όπου οι 

χρηματοδοτικές πηγές παρουσιάζονται ως τρεις ομόκεντροι κύκλοι.  

 

Ακολούθως, θα αναφερθώ στο χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος, το οποίο και τηρούμε  

απαρέγκλιτα από την πρώτη κιόλας στιγμή που ανέλαβα ως Επικεφαλής του Προγράμματος 
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Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Στο σημείο αυτό θα παρουσιάσω και τον Οδικό Χάρτη που 

έχει εκπονήσει ειδικά για το πρόγραμμα της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Βόρειας Εύβοιας 

ο κ. Κωνσταντίνος Λέμας, προϊστάμενος Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 

σχετικά με την έγκριση της Ο.Χ.Ε., την έκδοση των προσκλήσεων και την υποβολή των τεχνικών 

δελτίων για την ένταξη των έργων. 

 

Επίσης, θα παρουσιάσω το γράφημα, όπου απεικονίζονται τα έργα και οι δράσεις του προγράμματος 

που περιβάλλονται από μια τριπλή χρωματιστή γραμμή, την αξιακή περιβάλλουσα που διατρέχει 

οριζόντια όλο το πρόγραμμα. Πρόκειται για την τριπλή αειφορία των μνημείων της φύσης και του 

πολιτισμού: περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική που τους χαρίζει και βιωσιμότητα. 

Επιπλέον, περιλαμβάνει τη διπλή μετάβαση προς την καινοτομία και την πράσινη – ψηφιακή 

ανάπτυξη, αλλά και τη θεσμική περιβάλλουσα που θα κρατήσει σε βάθος χρόνου το πρόγραμμα. 

 

Επιπλέον, θα παρουσιάσω στα μέλη μας τον κατάλογο των Εμβληματικών Έργων και Δράσεων, τα 

οποία είναι πολύ μεγάλης σημασίας για την ταυτότητα και το πνευματικό βάθος του προγράμματος 

(π.χ. Νέος Οδικός Άξονας Χαλκίδας – Στροφιλιάς, πρόγραμμα “ΠΟΛΙΤΗΣ” για την αναβάθμιση 

των Κ.Ε.Π., Κέντρα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, πρόγραμμα “ΑΠΟΛΗΨΙΣ”, Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα “ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια”, Evia Film Project κ.α.). 

 

Ξεχωριστή αναφορά θα κάνω στο πρόγραμμα Crowd Funding “ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ 

ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ”, καλώντας τα μέλη μας να συμβάλουν και αυτοί στο πρόγραμμα. 

 

Όσον αφορά τα αρχαία θέατρα, θα παρουσιάσω τον κατάλογο με τα θέατρα, στα οποία βρίσκονται 

σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασής τους. Εν συνεχεία, θα δείξω στα μέλη μας εικόνες από αρχαία 

θέατρα, όπου θα αποτυπώνεται φωτογραφικά η εξέλιξη των εργασιών.  

 

Σχετικά με τις Πολιτιστικές Διαδρομές θα παρουσιάσω ένα χάρτη με περιοχές στην Ελλάδα, στις 

οποίες το Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ” έχει προβάλει πρόταση και σχεδιάζονται ή και υλοποιούνται ήδη 

πολιτιστικές διαδρομές. Στόχος μας μέσω των παραπάνω προγραμμάτων είναι να υπερασπιστούμε 

την εδαφική, κοινωνική και οικονομική συνοχή των περιοχών.  

 

Τέλος, θα αναφερθώ στα προγράμματα “ΠΟΛΙΣ” και “ΛΕΩΦΟΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ”, στα οποία 

επίσης εργαστήκαμε το διάστημα αυτό. Το μεν πρόγραμμα “ΠΟΛΙΣ” αφορά τον “εμβολιασμό” των 

πόλεων με τη μαγεία των ολοκληρωμένων προγραμμάτων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Το δε 

πρόγραμμα “ΛΕΩΦΟΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ” είναι η πρότασή μας για τη βελτίωση της 

προσβασιμότητας, υλικής και άυλης, στα μνημεία της φύσης και του πολιτισμού, τα οποία βρίσκονται 

σε ένα εύλογο βάθος π.χ. 30 χιλιομέτρων ή χρονοαπόστασης ημιώρου πέριξ των αυτοκινητοδρόμων 

– συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στο έργο όλων των θεσμών της πολιτείας για την ανάδειξη των 

μνημείων της φύσης και του πολιτισμού. 
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Το Β΄ μέρος της θα έχει ως τίτλο: “2023 ΤΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ”. Στόχος μας και για το 2023 

είναι να υπερασπιστούμε τα κεκτημένα μας (το πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης 

Βόρειας Εύβοιας, τα αρχαία θέατρα, τα προγράμματα Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων – 

πολιτιστικών διαδρομών, το Πρόγραμμα “ΠΟΛΙΣ”, το Πρόγραμμα “ΛΕΩΦΟΡΟΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ”), αλλά και να αναδείξουμε τη βασική μας φιλοσοφία, η οποία είναι η υπεράσπιση 

της εδαφικής, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής των περιοχών – πόλεων, αλλά και η επίτευξη 

της τριπλής αειφορίας, κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής των μνημείων φύσης και 

πολιτισμού». 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από διεξοδική συζήτηση, ενέκριναν ομόφωνα τον 

απολογισμό της δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022. 

 

 

4. Έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1 Ιανουαρίου 

έως την 31 Αυγούστου του 2022 (Συν. 5). 

 

Ο κ. Παναγιώτης Νταής, ταμίας του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση 

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

Αυγούστου του 2022 (Συν. 5), ο οποίος εν συνεχεία θα πρέπει να εγκριθεί και από το σώμα της 

Γενικής Συνέλευσης. 

 

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

1 Ιανουαρίου έως την 31 Αυγούστου του 2022. 

 

 

5. Έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1 Ιανουαρίου 

έως την 31 Δεκεμβρίου του 2021 (Συν. 6). 

 

Ο κ. Παναγιώτης Νταής, ταμίας του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση 

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

Δεκεμβρίου του 2021 (Συν. 6), ο οποίος εν συνεχεία θα πρέπει να εγκριθεί και από το σώμα της 

Γενικής Συνέλευσης. 

 

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

1 Ιανουαρίου έως την 31 Δεκεμβρίου του 2021. 

 

 

6. Έγκριση του προγραμματισμού δράσεων για το έτος 2023. 

 

Εισαγωγικά, ο κ. Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέφερε ότι κατά τη 

διάρκεια της παρουσίασής του θα αναλύσει και τον προγραμματισμό των δράσεων του Σωματείου 
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για το 2023. «Όπως ήδη σας ανέφερα βασικός στόχος μας για το νέο έτος (2023) θα είναι να 

υπερασπιστούμε τα κεκτημένα του Σωματείου μας, δηλαδή το πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής 

Επένδυσης Βόρειας Εύβοιας, τα αρχαία θέατρα, τα προγράμματα Ολοκληρωμένων Χωρικών 

Επενδύσεων – πολιτιστικών διαδρομών, το Πρόγραμμα “ΠΟΛΙΣ” και το Πρόγραμμα “ΛΕΩΦΟΡΟΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ”. 

 

 Ειδικότερα το πρόγραμμα της Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας θα συνεχίζουμε μέσω της Θερμοκοιτίδας D-

HUB του Διαζώματος να το υποστηρίζουμε και να παρέχουμε τεχνική βοήθεια για να ωριμάσουμε 

τα έργα και τις δράσεις.  

 

Για τα αρχαία θέατρα θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, πάντα σε απόλυτη συνεργασία με το 

Υπουργείο Πολιτισμού, και να συνδράμουμε όπου χρειαστεί.  

 

Ως προς τις Πολιτιστικές Διαδρομές - προγράμματα Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων θα 

επικεντρωθούμε στα ακόλουθα προγράμματα:  

1. Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου,  

2. Πολιτιστική – Περιβαλλοντική Διαδρομή Στερεάς Ελλάδας / “ΟΙΔΙΠΟΥΣ”, 

3. Πολιτιστική Διαδρομή “Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ”, 

4. Πολιτιστική Διαδρομή “VIA EGNATIA”, 

5. Πολιτιστική  - Περιβαλλοντική Διαδρομή Αιτωλοακαρνανίας. 

 

Επιπλέον, θα παρακολουθούμε το πρόγραμμα “ΠΟΛΙΣ” και θα βοηθούμε τους Δήμους, όταν 

χρειάζονται την αρωγή μας, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη μέσω της Θερμοκοιτίδας D-HUB. 

 

Τέλος, για το Πρόγραμμα “ΛΕΩΦΟΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ” θα συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία μας 

με το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Υποδομών, 

προκειμένου να φτάσουμε μέχρι το επίπεδο της δημοπράτησης των έργων. 

 

Κλείνοντας, εντός του 2023 θα φροντίσουμε να αναδείξουμε τη βασική φιλοσοφία του Σωματείου 

μας, δηλαδή την υπεράσπιση της εδαφικής, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής των περιοχών – 

πόλεων, μέσω των Ολιστικών Προγραμμάτων που προτείνουμε και σχεδιάζουμε, αλλά και την 

επίτευξη της τριπλής αειφορίας, κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής των μνημείων φύσης 

και πολιτισμού». 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από διεξοδική συζήτηση, ενέκριναν ομόφωνα τον 

προγραμματισμό των δράσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023. 
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7. Έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2023 (Συν. 7). 

 

Ο κ. Παναγιώτης Νταής, ταμίας του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση 

του προϋπολογισμού για το έτος 2023 (Συν. 7), ο οποίος εν συνεχεία θα πρέπει να εγκριθεί και 

από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τον προϋπολογισμό του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

για το έτος 2023. 

 

 

8. Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2021 (Συν. 8). 

 

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

συμβουλίου ότι τη Δευτέρα 06 Ιουνίου 2022 συνήλθε η Ελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», η οποία συνέταξε και ενέκρινε την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 

2021. 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου την Έκθεση της Ελεγκτικής 

Επιτροπής για το έτος 2021 (Συν. 8), η οποία περιλαμβάνει τον έλεγχο και τη διαχείριση των 

οικονομικών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Τα μέλη του συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την Έκθεση της Ελεγκτικής 

Επιτροπής. 

 

 

9. Εισήγηση του προέδρου, κ. Σταύρου Μπένου για τη σύναψη σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών, διάρκειας ενός μήνα με την Κοιν.Σ.Επ. «ΠΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΘΑΜΑΤΑ» για την παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της 

έκθεσης “ΑΕΝΑΩΣ”, ύψους 1.000 ευρώ συμπ. ΦΠΑ. (Συν. 9). 

 

Εισαγωγικά ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος υπενθύμισε στα μέλη ότι στο πλαίσιο των 

παράλληλων εκδηλώσεων που διανθίζουν το τριήμερο της Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζεται 

και μια έκθεση, με τίτλο: «ΑΕΝΑΩΣ» προς τιμήν του κ. Πέτρου Θέμελη. «Τα εγκαίνια της έκθεσης, 

πρόσθεσε ο κ. Μπένος, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 το απόγευμα 

στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας. Επιπλέον, προτείναμε στους τοπικούς φορείς και το Μέγαρο Χορού 

Καλαμάτας η έκθεση να παραμείνει ανοικτή για το ευρύ κοινό για έναν μήνα μετά τη συνέλευσή μας, 

δηλαδή έως και την Τρίτη 31 Οκτώβρη 2022, κάτι το οποίο δέχτηκαν με πολύ μεγάλη χαρά.  

 

Για το σκοπό αυτό απαιτείται η εξασφάλιση από το Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ” του προσωπικού που 

θα φροντίσει τη φύλαξη της έκθεσης για τις απογευματινές ώρες, τη μέριμνα για τη σωστή λειτουργία 
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των μηχανημάτων – υπολογιστών, την παροχή χρήσιμων πληροφοριών στο κοινό που θα 

επισκέπτεται την έκθεση, την πώληση του Λευκώματος, εφ’ όσον αυτή προχωρήσει κ.α.» 

 

Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος εισηγήθηκε την ανάθεση από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην 

ΚοινΣΕπ. «ΠΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΜΑΤΑ» του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΌΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ “ΑΕΝΑΩΣ”», με κόστος ανάθεσης το ποσόν 

των 1.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και για τη διάρκεια ενός μήνα. 

 

Εν συνεχεία έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ένα σχέδιο σύμβασης για την 

εκπόνηση του παραπάνω έργου (Συν. 9). 

 

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

προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου για την ανάθεση από το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» της σύμβασης παροχής υπηρεσιών στην Κοιν.Σ.Επ. «ΠΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΜΑΤΑ», 

ενέκριναν ομόφωνα τους όρους της σχετικής σύμβασης και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να 

προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή της. 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

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

έγκριση του προγράμματος εκδηλώσεων του Σωματείου για το έτος 2023. 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος πρότεινε στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου το πρόγραμμα του 2023 του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» να διαμορφωθεί ως εξής: 

 

1. Η επόμενη, ΙΣΤ΄,  Γενική Συνέλευση του Διαζώματος να πραγματοποιηθεί στα αρχαία 

Θέατρα της Ηπείρου το Φθινόπωρο του 2023, καθώς η πρόοδος της αποκατάστασης των 

αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου, η οποία υλοποιείται μέσω της Πολιτιστικής Διαδρομής των 

Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Ηπείρου, είναι θεαματική. 

2. Η επόμενη, 9η,  Συνάντηση των Εταιρικών Μελών του Σωματείου να πραγματοποιηθεί 

στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα, με σκοπό να προβληθεί το Πρόγραμμα της 

«Πολιτιστική Διαδρομή “Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ”». 

3. Οι τρεις νέες διαλέξεις του κύκλου των διαλέξεων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

(Megaron Plus) το 2023 να αφορούν τρία αρχαία θέατρα: το θέατρο του Διονύσου στην 

Αθήνα, το μεγάλο θέατρο της Λάρισας και το θέατρο της Σπάρτης. 
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Ακολούθως, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση του προγράμματος εκδηλώσεων του 

Σωματείου για το έτος 2023. 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από διεξοδική συζήτηση, ενέκριναν ομόφωνα το 

πρόγραμμα εκδηλώσεων του Σωματείου για το έτος 2023. 

 

 

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

αύξηση των μηνιαίων αποδοχών των στελεχών του Σωματείου από 01 Ιανουαρίου 2023 ως 

εξής: 

 του κ. Ευδόκιμου Φρέγκογλου, υπεύθυνου προγραμμάτων, ώστε οι καθαρές 

αποδοχές του να ανέλθουν στο ποσό των 1550 ευρώ, 

 της κας Μαρίας Σοφικίτου, αρχαιολόγου, ώστε οι καθαρές αποδοχές της να 

ανέλθουν στο ποσό των 1250 ευρώ, 

 της κας Μαρίας Κουρασάνη, αρχαιολόγου, ώστε οι καθαρές αποδοχές της να 

ανέλθουν στο ποσό των 1150 ευρώ, 

 της κας Κατερίνας Αβραμοπούλου, υπεύθυνης οικονομικής υποστήριξης και 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ώστε οι καθαρές αποδοχές της να ανέλθουν στο 

ποσό των 1150 ευρώ, 

 της κας Βερενίκης Βασιλειάδη, υπεύθυνης του Προγράμματος Ανασυγκρότησης 

Βόρειας Εύβοιας, ώστε οι καθαρές αποδοχές της να ανέλθουν στο ποσό των 1100 

ευρώ, 

 της κας Δήμητρας Χονδροκούκη, ώστε οι καθαρές αποδοχές της να ανέλθουν στο 

ποσό των 1000 ευρώ. 

 

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

Διοικητικού Συμβουλίου την αύξηση των μηνιαίων αποδοχών των στελεχών του Σωματείου από 

01 Ιανουαρίου 2023 ως εξής: 

 του κ. Ευδόκιμου Φρέγκογλου, Συντονιστή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, ώστε οι 

καθαρές αποδοχές του να ανέλθουν στο ποσό των 1550 ευρώ, 

 της κας Μαρίας Σοφικίτου, Διευθύντριας, ώστε οι καθαρές αποδοχές της να ανέλθουν 

στο ποσό των 1250 ευρώ, 

 της κας Μαρίας Κουρασάνη, Υπεύθυνης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, ώστε οι 

καθαρές αποδοχές της να ανέλθουν στο ποσό των 1150 ευρώ, 

 της κας Κατερίνας Αβραμοπούλου, Υπεύθυνης Οικονομικής Υποστήριξης και 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ώστε οι καθαρές αποδοχές της να ανέλθουν στο ποσό 

των 1150 ευρώ, 

 της κας Βερενίκης Βασιλειάδη, Υπεύθυνης του Προγράμματος Ανασυγκρότησης 

Βόρειας Εύβοιας, ώστε οι καθαρές αποδοχές της να ανέλθουν στο ποσό των 1100 

ευρώ, 
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 της κας Δήμητρας Χονδροκούκη, ώστε οι καθαρές αποδοχές της να ανέλθουν στο 

ποσό των 1000 ευρώ. 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από διεξοδική συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με 

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

των μηνιαίων αποδοχών των στελεχών του Σωματείου από 01 Ιανουαρίου 2023. 

 

 

3. Εισήγηση του προέδρου, κ. Σταύρου Μπένου για τη σύναψη ιδιωτικού 

συμφωνητικού μεταξύ της Εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» (Συν. 10). 

 

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

ότι για την ανανέωση της συνδρομής της Εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ως Εταιρικού Μέλους 

του Διαζώματος για τα έτη 2022 έως 2025 απαιτείται η σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ 

της Εταιρείας και του Σωματείου. 

 

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

σχετικού συμφωνητικού και εισηγήθηκε στα μέλη την έγκρισή του (Συν. 10). 

 

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

προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου για τη σύναψη ιδιωτικού 

συμφωνητικού μεταξύ της Εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

Επιπλέον, ενέκριναν ομόφωνα το σχέδιο του σχετικού συμφωνητικού και εξουσιοδότησαν, τέλος, 

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

 

 

4. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., ύψους 6.200 

ευρώ, για την ενίσχυση του προγράμματος Crowd Funding «ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ 

ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας 

Εύβοιας. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., 

Εταιρικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» κατέθεσε το ποσό των 6.200 ευρώ, για την ενίσχυση 

του προγράμματος Crowd Funding «ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» στο 

πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

 

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

Εταιρείας ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. για την ενίσχυση του προγράμματος Crowd Funding «ΤΑ 

ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης 

της Βόρειας Εύβοιας. 
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Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. για τη 

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

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

 

 

5. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε., ύψους 1.240 ευρώ, για 

την ενίσχυση του προγράμματος Crowd Funding «ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ 

ΕΥΒΟΙΑΣ» στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.», Εταιρικό 

μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» κατέθεσε το ποσό των 1.240 ευρώ, για την ενίσχυση του 

προγράμματος Crowd Funding «ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» στο πλαίσιο 

του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 1.240 ευρώ, της 

Εταιρείας «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για την ενίσχυση του προγράμματος Crowd Funding «ΤΑ 

ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης 

της Βόρειας Εύβοιας. 

 

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. 

 

 

6. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας Sales Promotion Center, ύψους 3.650 ευρώ, για 

την ενίσχυση του προγράμματος Crowd Funding «ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ 

ΕΥΒΟΙΑΣ» στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία Sales Promotion Center, Εταιρικό 

μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» κατέθεσε το ποσό των 3.650 ευρώ, για την ενίσχυση του 

προγράμματος Crowd Funding «ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» στο πλαίσιο 

του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 3.650 ευρώ, της 

Εταιρείας Sales Promotion Center, για την ενίσχυση του προγράμματος Crowd Funding «ΤΑ 

ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης 

της Βόρειας Εύβοιας. 
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Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία Sales Promotion Center, 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. 

 

 

7. Αποδοχή της χορηγίας διαφόρων καταθετών, ύψους 1.435 ευρώ, για την ενίσχυση του 

προγράμματος Crowd Funding «ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» στο 

πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι διάφορα φυσικά πρόσωπα κατέθεσαν συνολικά το 

ποσό των 1.435 ευρώ, ως χορηγία για την ενίσχυση του προγράμματος Crowd Funding «ΤΑ 

ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης 

της Βόρειας Εύβοιας. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 1.435 ευρώ, διαφόρων 

καταθετών για την ενίσχυση του προγράμματος Crowd Funding «ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ 

ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά όλους όσους συμβάλλουν στην ενίσχυση του 

προγράμματος Crowd Funding «ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» και 

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

παραπάνω χορηγίας. 

 

 

8. Αποδοχή της χορηγίας του ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 

ύψους 3.000 ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΕΛΛΑΔΟΣ, 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 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους 

για το έτος 2022. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 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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9. Αποδοχή Νέων Μελών: 

 

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

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

στο «ΔΙΑΖΩΜΑ»:  

 Έλενα Αντωνοπούλου, θεατρολόγος – δικηγόρος, ως αρωγό μέλος. 

 Ευαγγελία – Ελισάβετ Κουλουμπίνη, Δικαστικός Λειτουργός – Αντιπρόεδρος 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως τακτικό μέλος. 

 Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Δικαστικός Λειτουργός – Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, ως τακτικό μέλος. 

 Αθανάσιος Πανάγος, πολεοδόμος – μηχανικός, ως τακτικό μέλος. 

 Όλγα Προφίλη, συνταξιούχος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως τακτικό μέλος. 

 

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

 

 

10. Αποχαιρετισμός του τακτικού μέλους του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», Δημήτρη 

Παντερμαλή που έφυγε από τη ζωή (Συν. 11). 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποχαιρέτισαν το τακτικό μέλος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», Δημήτρη Παντερμαλή που έφυγε από τη ζωή, με σχετικό άρθρο που υπογράφει ο 

αντιπρόεδρος του Διαζώματος, κ. Πέτρος Θέμελης που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» 

το Σαββατοκύριακο 17-18 Σεπτεμβρίου 2022. 

 

 

11. Άλλα θέματα που θα προταθούν. 

 

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

έγκριση του αιτήματος τρίμηνης παράτασης της σύμβασης, με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ’» της Εταιρείας ΗΡΩΝ Α.Ε. (Συν. 12). 

 

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

ότι η Εταιρεία ΗΡΩΝ Α.Ε. υπέβαλε στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» αίτημα τρίμηνης παράτασης της 

σύμβασης που έχει υπογράψει με το Σωματείο, με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ’», δεδομένου ότι μέχρι 

σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση του Master Plan της Πολιτιστικής Διαδρομής Λαύριο 

– Αθήνα – Ελευσίνα (Συν. 12). 
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Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από διεξοδική συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με 

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

του αιτήματος τρίμηνης παράτασης της σύμβασης, με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ’» της Εταιρείας ΗΡΩΝ Α.Ε. 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια πρακτικών: 

 

Μαρία Σοφικίτου 

 

 

 

 

 

 

Ο πρόεδρος                                                             Ο γενικός γραμματέας 

 

 

 

 

 

 

Σταύρος Μπένος                                                    Βασίλης Λαμπρινουδάκης  
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Επισυναπτόμενο 1ο  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ 

ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ» 

 

 

ΕΡΓΟΔΌΤΗΣ:  ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

  

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Εταιρία Δασοτεχνικών Μελετών ΕCOMIND Ε. Καραπιδάκης και Συνεργάτες 

Ε.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ,  … Σεπτεμβρίου 2022 

  



25 
 

Σύμβαση για την ανάθεση του έργου: 

 

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ» 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, …. Σεπτεμβρίου του έτους 2022, μετά την υπ’ αριθμόν …. απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 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» και 

 αφ’ ετέρου η εταιρεία Εταιρία Δασοτεχνικών Μελετών ΕCOMIND Ε. Καραπιδάκης και 

Συνεργάτες Ε.Ε., η οποία εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής, επί της οδού Ραιδεστού 7 με ΑΦΜ 

801486554, που υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. 

Ελευθέριο Καραπιδάκη, εφ’ εξής καλούμενο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»  

 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Την Τρίτη 3 Αυγούστου 2021 ξέσπασε η καταστροφική πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια που 

κατέκαψε 520.000 στρέμματα και αποσταθεροποίησε τη ζωή των ανθρώπων, την κοινωνική 

συνοχή και την τοπική οικονομία.  

 

Το σοβαρότερο, όμως, πλήγμα είναι η περιβαλλοντική καταστροφή ενός μοναδικού δάσους από 

κωνοφόρα πεύκη που ήταν η έμπνευση και η τροφός των ρητινοσυλλεκτών, των μελισσοκόμων, 

των κτηνοτρόφων, των υλοτόμων και όλων των οικιστών της περιοχής. 

 

Την Κυριακή 8 Αυγούστου 2021 ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέθεσε, το σύνθετο 

έργο της ανασυγκρότησης της περιοχής στον κ. Σταύρο Μπένο. 

 

Την Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021 ο Σταύρος Μπένος παρουσίασε το σχέδιό του για την 

αναγέννηση της περιοχής ενώπιον του Πρωθυπουργού και των συνεργατών του. 

 

Από τότε δεν έχει χαθεί ούτε μία ώρα. 
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Με όχημα τον πολιτισμό και τη μαγεία των συνεργειών άρχισε η οικοδόμηση ενός ολιστικού, 

ανθρωποκεντρικού προγράμματος που αξιοποιεί το πνευματικό και επιχειρησιακό κεκτημένο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».  

 

Σχεδιάστηκε, δηλαδή, μία Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) που αποτελεί με τη διπλή 

μετάβαση, Πράσινη και Ψηφιακή και τη δημιουργία ενός χώρου καινοτομίας από την 

καθημερινότητα του πολίτη έως το επιχειρείν, τον αξιακό και επιχειρησιακό κορμό του ΕΣΠΑ 

2021-2027 και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery). 

 

Ανατέθηκαν 13 μελέτες που αναφέρονται σε όλες τις πτυχές του δημόσιου και ιδιωτικού βίου, 

συγκεκριμένα μελέτες για: 

• Tις υποδομές 

• Τα Δίκτυα Υγείας και Πρόνοιας,  

• το Νέο Δάσος,  

• Τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια των δύο Δήμων,  

• Το Ανθρώπινο Δυναμικό, 

• Τον Πολιτισμό και την Παιδεία, 

• Την Αγροδιατροφή,  

• Τον Τουρισμό, 

και οι τρεις μελέτες οριζόντιας παρέμβασης για το Ψηφιακό Κύμα, για την Πράσινη Ζώνη και για 

το Χώρο Καινοτομίας, οι οποίες διαπερνούν τις υπόλοιπες μελέτες, ως αναπόσπαστο κομμάτι 

τους. 

 

Όλες οι μελέτες θα συγκλίνουν και θα αποτελούν εισροές για την κεντρική μελέτη του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού (Master Plan). 

 

Το κόστος των μελετών είναι 2 εκ. ευρώ και θα καλυφθεί εξολοκλήρου από τον κύκλο των  

Εταιρικών Μελών, των Χορηγών και των Δωρητών του Διαζώματος και θα προσφερθούν δωρεάν 

στο κράτος. 

 

Επίκεντρο του Προγράμματος είναι το Νέο Δάσος: 

 

Στόχος είναι το Νέο Δάσος να πάλλεται από ζωή, να αναγεννηθεί και να υιοθετηθεί από την τοπική 

κοινωνία με πρωταγωνιστές της αναγέννησης τις δύο εμβληματικές κοινότητες των 

ρητινοσυλλεκτών και των μελισσοκόμων. Το Νέο Δάσος θα αποτελέσει τον πρωταγωνιστή της 

διπλής μετάβασης, πράσινης και ψηφιακής και θα είναι ορόσημο καινοτομίας στο κρίσιμο πεδίο 

της ανθεκτικότητας σε μελλοντικές απειλές. Επιπλέον, θα κυριαρχεί η οικολογική διάσταση χωρίς 

να παραμελήσουμε την «οικονομία του Δάσους» με τρόπο ευφυή και μετρημένο που θα δώσει 

τον τόνο και την έμπνευση σε όλους τους θεσμικούς πυλώνες της Ανασυγκρότησης. 
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Καταλύτης ο Νέος Οδικός άξονας Χαλκίδας – Ιστιαίας, κεντρικό έργο υποδομής, που θα άρει την 

απομόνωση της Βόρειας Εύβοιας και θα δώσει φτερά στην ανάπτυξη της περιοχής. 

 

Ο Αναπτυξιακός Χάρτης της Βόρειας Εύβοιας συμπληρώνεται, διανθίζεται και προικίζεται με όλα 

τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα που καλύπτουν όλες τις μορφές και τις περιοχές της οικονομίας: 

• Αιδηψός: Ιαματικός Τουρισμός Ευεξίας  

• Ιστιαία: Παράδεισος της Αγροδιατροφής και της Οικολογίας 

• Μαντούδι: Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία  

• Λίμνη – Ροβιές και Αγ. Άννα- Βασιλικά – Πευκί: Τουριστικοί Πόλοι. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην υλοποίηση του έργου: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-

ΑΙΔΗΨΟΥ».  

 

Η Μελέτη θα αφορά 22 πεζοπορικές διαδρομές, συνολικού μήκους 126,7 χιλιομέτρων. Η Μελέτη 

θα συνταχθεί με στοιχεία που θα συλλεχθούν με επιτόπιες χαρτογραφικές εργασίες και 

επιμετρήσεις και με αξιολόγηση και επεξεργασία των δεδομένων από το έμπειρο προσωπικό του 

Αναδόχου.  

 

Οι πεζοπορικές διαδρομές θα είναι όλων των βαθμών δυσκολίας, το μήκος τους θα είναι από 1,1 

χλμ. έως 12,1 χλμ, και θα διασχίζουν τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους σε περιοχές που έμειναν 

απρόσβλητες από την πυρκαγιά του Αυγούστου 2021, αλλά και σε άλλες περιοχές του Δήμου 

Ιστιαίας-Αιδηψού. 

 

Η σηματοδότηση που θα προταθεί θα είναι με υλικά κορυφαίας ποιότητας (ξύλινοι πάσσαλοι από 

ξυλεία Niangon ή παρόμοια, ξύλινες πινακίδες, μεταλλικά πινακίδια από ανακλαστικό υλικό, 

κλπ).  

 

Η δομή της Μελέτης θα είναι σύμφωνη με το Διάγραμμα Ύλης και τις προδιαγραφές που έχουν 

οριστεί με την υπ’ αριθμόν 151344/165/2017 (ΦΕΚ 206/Β/30-01-2017) Υπουργική Απόφαση του 

υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

  



28 
 

Τα παραδοτέα της μελέτης θα είναι τα εξής: 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Α.1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α.2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Α.3 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Α.4 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ  

Β.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 

Β.2 ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΒΑΘΜΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

Β.3 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

Β.4 ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  

Β.5 ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ 

Β.6 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

Β.7 ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Β.8 ΜΗΚΟΣ -ΚΛΙΣΕΙΣ -ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ 

Β.9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ 

Γ.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Γ.1.1 Γεωλογία 

Γ.1.2 Τοπογραφία 

Γ.1.3 Έδαφος 

Γ.1.4 Υδρολογία 

Γ.1.5 Κλίμα 

Γ.1.6 Βλάστηση 

Γ.1.7 Χλωρίδα 

Γ.1.8 Πανίδα 
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Γ.1.9 Το τοπίο 

Γ.2 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Γ.3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Γ.4 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

Γ.5 ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

 

Δ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ  

Δ.1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

Δ.2 ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ  

Δ.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ  

Δ.4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

 

Ε. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

ΣΤ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Ζ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ 

 

Η. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Η.1 Τιμολόγιο Υλικών και Εργασιών  

Η.2 Συγκεντρωτική Προμέτρηση Εργασιών 

Η.3 Πίνακας Αντιστοίχησης Άρθρων Τιμολογίου ΕΤΕΠ 

Η.4 Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

Θ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ι. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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ΙΑ. ΧΑΡΤΕΣ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΣΚΙΤΣΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΙΑ.1 Ενδεικτικά σχέδια 

ΙΑ.2 Πίνακας Συντεταγμένων 

ΙΑ.3 Χάρτες 

 

Θα περιλαμβάνει ως συνοδευτικό υλικό: χάρτες διαδρομών, οριζοντιογραφίες σε κλίμακα 1:5.000, 

ηλεκτρονικά αρχεία συντεταγμένων κ.λπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2  ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Ο χρόνος υλοποίησης του παραπάνω έργου ορίζεται στις τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες. 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 8.000 

ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 

Η παραπάνω αμοιβή θα καταβληθεί σε δόσεις, ως ακολούθως: 

● 30% με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, 

● 70% 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. 
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ΑΡΘΡΟ 5  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

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

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

σε άλλο Ανάδοχο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 

 

Σε περίπτωση επελεύσεως εξαιρετικού μη προβλέψιμου και μη αποτρέψιμου γεγονότος, που 

καθιστά αδύνατη την έναρξη, πρόοδο ή ολοκλήρωση του έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη 

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

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

του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Όλοι οι όροι της παρούσης σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίηση ή συμπλήρωση 

οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου παντός άλλου 

αποδεικτικού μέσου.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

 

Ο Εργοδότης και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια φιλικής επίλυσης τυχόν διαφοράς, 

σχετικής με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της σύμβασης, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής 

πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

 

Σε περίπτωση αποτυχίας της ανωτέρω προσπάθειας, αρμόδια για την επίλυση της 

διαφοράς  ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 

 

Σε πίστωση όλων των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία, αφού αναγνώσθηκε 

από τους συμβαλλομένους, υπογράφεται από αυτούς σε δύο αντίτυπα, από τα οποία έλαβε από 

ένα έκαστος εξ’ αυτών. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

 

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ: 

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 

 

 

 

Για τον Ανάδοχο: 

Σταύρος Μπένος Ελευθέριος Καραπιδάκης 
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Επισυναπτόμενο 2ο 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 

«Μελετητικές υπηρεσίες υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη σύνταξη των σχετικών 

φακέλων της από 1/11/2021 Πρόσκλησης» 

(Κωδικός Πρόσκλησης: 85, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5130) 

 
 

 

 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :  ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

  

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, Σεπτεμβρίου 2022 
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Σύμβαση για την ανάθεση του έργου:  

 

«Μελετητικές υπηρεσίες υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη σύνταξη των σχετικών 

φακέλων της από 1/11/2021 Πρόσκλησης» 

(Κωδικός Πρόσκλησης: 85, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5130) 

 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, ….. Σεπτεμβρίου 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 το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο αυτού, κο Σταύρο Μπένο, 

εφ’ εξής καλούμενο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» αφενός και αφετέρου, 

 αφ’ ετέρου ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ, ο οποίος εδρεύει στην Κηφισιά, επί της 

οδού Αθ. Διάκου, αριθμού 58, με Α.Φ.Μ. 106401971, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, εφ’ εξής 

καλούμενος «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» ή «ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ» 

 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

1. ΠΡΟΟΊΜΙΟ 

 

Στο πρόσφατα εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταφορές 2021-2027» προβλέπονται 

κατά προτεραιότητα στοχευμένες δράσεις «…όσον αφορά στις αρνητικές συνέπειες των 

πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών στη Βόρεια Εύβοια, σε οικονομικό, κοινωνικό και 

περιβαλλοντικό επίπεδο, αναγνωρίζοντας τη σοβαρή διατάραξη της αναπτυξιακής πορείας, της 

χωρικής συνοχής της περιοχής, όπως και του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων…» στο πλαίσιο 

του Στρατηγικού Σχεδίου/ΟΧΕ «Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας» για την πληγείσα χωρική 

ενότητα.  

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανασυγκρότησης «ΕΥΒΟΙΑ – ΜΕΤΑ» περιλαμβάνεται η 

εκπόνηση δέκα θεματικών μελετών και τριών οριζοντίων μελετών, μία από τις οποίες είναι η 

Στρατηγική Μελέτη Υποδομών, που περιλαμβάνει τους τομείς των συγκοινωνιακών και μέρους 

των υδραυλικών υποδομών της Βόρειας Εύβοιας. Η καθοριστική επιρροή στο συνολικό 

αποτέλεσμα της προσπάθειας για την τάχιστη δυνατή ανάταξη και ανάπτυξη της πληγείσας 

περιοχής, που προβλέπεται να έχει η περιλαμβανόμενη στη Στρατηγική Μελέτη Υποδομών γενική 

κατεύθυνση ανάπτυξης «δενδροειδούς διάταξης» του νέου βασικού οδικού δικτύου της Βόρειας 

Εύβοιας, όπως αυτή απεικονίζεται στον επισυναπτόμενο χάρτη, υπαγορεύει τη σκοπιμότητα 
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αξιοποίησης της ως άνω χρονικής συγκυρίας υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης των μελετών 

ωρίμανσης των αντίστοιχων οδικών έργων. 

  

Η χρονική σύμπτωση της ολοκλήρωσης του δεύτερου και τελικού σταδίου της Στρατηγικής 

Μελέτης Υποδομών με τη χρονική περίοδο υποβολής προτάσεων προς χρηματοδότηση από το 

ΕΣΠΑ 2014-2020 για την εκπόνηση μελετών ωρίμανσης οδικών έργων, σύμφωνα με την 

Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Κωδικός Πρόσκλησης: 85, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5130) προσφέρει τη 

δυνατότητα ταχείας ωρίμανσης των αναγκαίων μελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση των 

στόχων και κατευθύνσεων του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (masterplan) του 

Προγράμματος «ΕΥΒΟΙΑ ΜΕΤΑ».  

 

Στο πλαίσιο αυτό προκύπτει η ανάγκη τεχνικής υποστήριξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

στη διαδικασία ετοιμασίας του αναγκαίου φακέλου υποβολής προτάσεων για ένταξη και 

χρηματοδότηση μελετών των προβλεπόμενων νέων οδικών έργων από τη Στρατηγική Μελέτη 

Υποδομών (πέραν του τμήματος του κεντρικού οδικού άξονα – κορμού από Χαλκίδα μέχρι 

Στροφυλιά που υλοποιείται υπό την αιγίδα του ΥΠΟΜΕ), σε ανταπόκριση προς την ως άνω 

Πρόσκληση. 

 

Το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ, αντιλαμβανόμενο την ευνοϊκή χρονική συγκυρία της υπ’ αριθμ. 85 

Πρόσκλησης με τη διαμόρφωση των προτάσεων της Στρατηγικής Μελέτης Υποδομών του 

Προγράμματος «ΕΥΒΟΙΑ ΜΕΤΑ» αλλά και τον οριακά επαρκή διαθέσιμο χρόνο για την υποβολή 

αιτήσεων για την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης των προς ωρίμανση μελετών 

οδικών έργων, που υπηρετούν τους στόχους του Προγράμματος «ΕΥΒΟΙΑ ΜΕΤΑ», αποφασίζει 

να συμβάλλει στην προσπάθεια έγκαιρης προετοιμασίας και υποβολής του αναγκαίου φακέλου 

των προτάσεων για την ένταξη και χρηματοδότηση των ως άνω μελετών, με τη διάθεση 

χρηματικού ποσού 10.000 ευρώ, προκειμένου προσφερθεί η αναγκαία τεχνική υποστήριξη προς 

τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την έγκαιρη ετοιμασία του 

αναγκαίου φακέλου υποβολής των σχετικών αιτήσεων.   

 

Υπό αυτό το πρίσμα και μετά από συνεννόηση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Σωματείο 

ΔΙΑΖΩΜΑ ως Εργοδότης αναθέτει στον Ανάδοχο την παροχή συμβουλευτικών και 

υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας για το κατωτέρω αντικείμενο: 

 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε,) της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε τεχνικά θέματα για την εξειδίκευση των απαιτούμενων 

στοιχείων του περιεχομένου των φακέλων δημόσιας σύμβασης και την τεχνική περιγραφή των 
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προς χρηματοδότηση πρώιμων μελετών νέων οδικών έργων της Βόρειας Εύβοιας που έχουν 

περιληφθεί στη Στρατηγική Μελέτη Υποδομών του Προγράμματος «ΕΥΒΟΙΑ ΜΕΤΑ», 

προκειμένου τα έργα αυτά να μελετηθούν κατά τις προβλέψεις του άρθρου 51 του Ν4412/16 στα 

στάδια που απαιτούνται για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων (Α.Ε.Π.Ο.).  

 

3. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Ο χρόνος παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

παραλαβής των προτάσεων και αξιολόγησής τους κατά τα αναφερόμενα στην από 1/11/2021 

σχετική Πρόσκληση υπ’ αριθμ. 85 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων τυχών παρατάσεων που μπορεί να χορηγηθούν. 

 

 

4. ΑΜΟΙΒΗ  

 

Η αμοιβή του Αναδόχου για την παροχή των εν λόγω μελετητικών υπηρεσιών ορίζεται στο ποσό 

των 10.000 ευρώ, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

 

Η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικώς, ως ακολούθως: 

 

 30 % με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης 

 70 % με την ολοκλήρωση των υπηρεσιών του Αναδόχου  

 

 

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει τις υπηρεσίες του με τη δέουσα προσοχή 

και επιμέλεια, κατά επιστημονικά άρτιο τρόπο και σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και 

τις προθεσμίες της σύμβασης. 

 

 

6. 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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7. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 

 

Σε περίπτωση επελεύσεως εξαιρετικού μη προβλέψιμου και μη αποτρέψιμου γεγονότος, που 

καθιστά αδύνατη την έναρξη, πρόοδο ή ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών, 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. 

 

8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίηση ή συμπλήρωση 

οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου παντός άλλου 

αποδεικτικού μέσου.  

 

 

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και το υπ’ αριθμόν άρθρο 15 του καταστατικού του 

«ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ». 

 

Ο Εργοδότης και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια φιλικής επίλυσης τυχόν διαφοράς, 

σχετικής με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της σύμβασης, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής 

πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

 

Σε περίπτωση αποτυχίας της ανωτέρω προσπάθειας, αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς 

ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 

 

Σε πίστωση όλων των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία, αφού αναγνώσθηκε 

από τους συμβαλλομένους, υπογράφεται από αυτούς σε δύο αντίτυπα, από τα οποία έλαβε από 

ένα έκαστος εξ’ αυτών. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

 

 

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ: Ο Ανάδοχος του έργου: 

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ  

 

 

Σταύρος Μπένος 

 

 

                Νικόλαος Ι. Αραχωβίτης 
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Επισυναπτόμενο 3ο  

 

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 

και ελεύθερη επιλογή του χώρου εστίασης. 

19:00 μ.μ. Εγκαίνια της έκθεσης «ΑΕΝΑΩΣ» στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας  

Απονομή του Βραβείου «Πολυτίμης και Θεοδώρας Ανδριοπούλου» για τον 

καλύτερο εθελοντή του  έτους 2022. 

Χορευτικό Δρώμενο από τη Δημοτική Σχολή Χορού Καλαμάτας σε 

επιμέλεια της κ. Λίντας Καπετανέα, Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του 

Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.  

       Χορογραφία: Πηνελόπη Μωρούτ και Λίντα Καπετανέα.  

21:00 μ.μ.   Ελεύθερος χρόνος και ελεύθερη επιλογή του χώρου εστίασης.  

 

Σάββατο 1 Οκτωβρίου 

 

10:00 π.μ.–14:30 μ.μ. Τελετουργικό και εργασίες της ΙΕ΄ Γενικής Συνέλευσης στο       

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας. 

 

10:00 π.μ. – 10:15 π.μ.  Καλωσόρισμα του Προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ.      Σταύρου 

Μπένου. 
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10:15 π.μ. – 10:45 π.μ.  Χαιρετισμοί: 

 Δήμαρχος Καλαμάτας, κ. Θανάσης Βασιλόπουλος. 

 Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Παναγιώτης Νίκας. 

 Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, κ. Ευαγγελία 

Κεχαγιά - Μηλίτση. 

 Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και 

Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κ. 

Νίκος Ζαχαριάς. 

 Γενικός Διευθυντής του  Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν 

Κωνσταντακοπούλου, κ. Ξενοφών Κάππας. 

 Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, κ. Βαγγέλης Ξυγκώρος. 

10:45 π.μ.- 11:00 π.μ. Διαπίστωση απαρτίας και εκλογή προεδρείου. 

 

11:00 π.μ. – 12:00 π.μ. Απολογισμός δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 και  

Απονομή των 3 πρώτων βραβείων του Διεθνούς Διαγωνισμού για την 

εκπόνηση της εικαστικής ταυτότητας για την Πολιτιστική Διαδρομή «Η 

Τριλογία της Αττικής: Ελευσίνα, Αθήνα, Λαύριο». 

Προγραμματισμός δράσεων για το έτος 2023. 

Εισηγητής: πρόεδρος Δ.Σ., κ. Σταύρος Μπένος. 

 

12:00 π.μ. – 12:30 μ.μ. Ομιλία του Ομότιμου Καθηγητή Αρχαιολογίας, κ. Πέτρου Θέμελη, «Το 

πνευματικό και βιωματικό μου ταξίδι στην Αρχαία Μεσσήνη». 

 

12:30 μ.μ. – 12:45 μ.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. 

 

12:45 μ.μ.-13:00 μ.μ. Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2021. 
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Εισηγήτρια: πρόεδρος Ελεγκτικής Επιτροπής,  

κα Μαίρη Μπελογιάννη. 

                                     

13:00 μ.μ. – 14:15 μ.μ. Διάλογος με τα μέλη μέσω δομημένων ερωτήσεων. 

 

14:15 μ.μ. -14:30 μ.μ. Ψηφοφορίες για: 

7. Έγκριση του απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022. 

8. Έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1 Ιανουαρίου έως την 31 

Αυγούστου του 2022. 

9. Έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1 Ιανουαρίου έως την 31 

Δεκεμβρίου του 2021. 

10. Έγκριση του προγραμματισμού δράσεων για το έτος 2023. 

11. Έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2023. 

12. Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2021. 

 

14:30 μ.μ.  Πέρας της  ΙΕ΄ Γενικής Συνέλευσης  

 

14:30 μ.μ.- 18:00 μ.μ. Ελεύθερος χρόνος 

 

18:00 μ.μ.  Αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης. 

19:00 μ.μ. Άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης (αρχαίο θέατρο). 

19:00 – 19:15 μ.μ.  Χαιρετισμός από το Δήμαρχο Μεσσήνης, κ. Γιώργο Αθανασόπουλο. 

19:15 μ.μ.-20:15 μ.μ. Πρωτότυπα έργα - αφιερώματα στον Πέτρο Θέμελη με τη σύμπραξη του 

Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας: 

α) από το συνθέτη και μέλος 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 το συνθέτη και Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου 

Καλαμάτας, κ. Στάθη Γυφτάκη με τίτλο: "4 elements for Ancient Messene". 

Πρόκειται για 4 συμφωνικά τραγούδια για σοπράνο, χορωδία και 
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συμφωνική Ορχήστρα σε κείμενα Λίλλυς Τριαντάρη. Σολίστ, η σοπράνο 

Κατερίνα Παλαιολόγου. 

20:30 μ.μ.-22:00 μ.μ. Catering στον προαύλιο χώρο του Μουσείου της 

Αρχαίας Μεσσήνης. 

22:00 μ.μ. Αναχώρηση για την Καλαμάτα. 

23:00 μ.μ. Άφιξη στην Καλαμάτα. 

 

Κυριακή 2 Οκτωβρίου  

10:00 π.μ. Αναχώρηση από Καλαμάτα. 

11:00 π.μ.  Άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο της Μεσσήνης. 

11:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Μεσσήνης από τον καθηγητή, κ. 

Πέτρο Θέμελη. 

Προσφορά μικρού σνακ με τοπικές γεύσεις. 

14:00 μ.μ.  Αναχώρηση για Αθήνα. 

17:00 μ.μ.  Άφιξη στην Αθήνα. 
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Επισυναπτόμενο 4ο:  παρουσίαση pdf 
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Επισυναπτόμενο 5ο:  Οικονομικά excel 
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Επισυναπτόμενο 6ο:   

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 

1-1-2021 έως 31-12-2021 

 

ΕΣΟΔΑ 

 
ΕΞΟΔΑ 

1 

Υπόλοιπο Ταμείου (Σύνολο) 

31/12/2020 

α) Μετρητά 31/12/2020   137.05€ 

β) Τράπεζα 31/12/2020 

275.645,89 € 

275.782,94€ Ενοίκιο, Κοινόχρηστα 8.082,55€ 

2 Συνδρομές Τακτικών Μελών 35.400,00€ Λειτουργικά Έξοδα    23.537,33 € 

3 Δωρεές Μελών-Φίλων     314,00 € Αμοιβές Συνεργατών   104.045,74€ 

4 Συνδρομές Εταιρικών Μελών 219.800,00 € Παραγωγικές Δαπάνες  422.029,71 € 

5 Χορηγίες Δράσεων Διαζώματος 683.265,99 € Έξοδα εκδηλώσεων    32.370,19 € 

6 Τόκοι καταθέσεων           1,36 € Έξοδα προβολής     1.173,08 € 

7 Επιστροφές Διαθεσίμων       324,53€ Τραπεζικά έξοδα        710,94€ 

8 Έσοδα Κουμπαράδων Αρχαίων 

Θεάτρων 
                    

4.345,55€ 

Έξοδα Κουμπαράδων 

Αρχαίων Θεάτρων 
  15.640,95€ 

9 Επιχορηγήσεις, Ενοίκια,Δάνεια           0,00 €   

     

     

     

     

     

 ΣΥΝΟΛΟ 1.219.234,37€  ΣΥΝΟΛΟ  607.590,49 € 

 

α) Μετρητά 31/12/2021                                          292,69 € 

β) Τράπεζες Διαζώματος  31/12/2021              510.849,48€ 

γ)  Τράπεζες Κουμπαράδων 31/12/2021         100.501,71€ 

 

Υπόλοιπο εις νέον (Σύνολο) 31/12/2021                  

611.643,88€ 

 

 

Ο ΤΑΜΙΑΣ 

 

 

…………… 

 

 

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

………………… 

 

 

(Σφραγίδα Σωματείου) 
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Επισυναπτόμενο 7ο:   

 

ΕΞΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ Η/Υ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.000,00 €

ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 10.000,00 €

Ενοίκια 7.200,00 €

Κοινόχρηστα 2.800,00 €

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 30.000,00 €

Δ.Ε.Η. 2.000,00 €

ΚΟΣΜΟΤΕ 3.500,00 €

ΕΥΔΑΠ 200,00 €

Γραφική ύλη,αναλλώσιμα 4.000,00 €

Έντυπα ,βιβλία 3.800,00 €

Έξοδα ταξιδιών ομάδων εργασίας 8.000,00 €

Διάφορα έξοδα φιλοξενίας,καθαριότητας 5.000,00 €

Ταχυδρομικά,μεταφορικά 3.000,00 €

Τραπεζικά έξοδα 500,00 €

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 220.000,00 €

Προσωπικό Διαζώματος 136.000,00 €

Προσωπικό Θερμοκοιτίδας Διαζώματος 84.000,00 €

ΕΞΟΔΑ ΙΣΤ΄ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 40.000,00 €

ΕΞΟΔΑ  Θ΄ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 5.000,00 €

ΕΞΟΔΑ Η΄ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 5.000,00 €

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 20.000,00 €

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 50.000,00 €

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΥΜΠΑΡΑΔΩΝ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 3.000,00 €

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ 5.000,00 €

Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο     Ε  Ξ  Ο  Δ  Ω  Ν 390.000,00 €

Ε  Σ  Ο  Δ  Α

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 40.000,00 €

Συνδρομές μελών 2023 30.000,00 €

Νέα μέλη 5.000,00 €

Καθυστερούμενες οφειλές μελών 5.000,00 €

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΛΗ-ΔΩΡΕΕΣ-ΧΟΡΗΓΟΙ 300.000,00 €

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ 50.000,00 €

Σ  Υ  Ν Ο  Λ  Ο    Ε  Σ  Ο  Δ  Ω  Ν 390.000,00 €

Πρόβλεψη διαθέσιμου υπολοίπου 31/12/2022 και μεταφερόμενου

ποσού προηγούμενων χρήσεων  περίπου 110.000,00 ευρώ.

Παναγιώτης Νταής

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2023
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Επισυναπτόμενο 8ο: 

 

                               ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   06 Ιουνίου  2022

        του Σωματείου με την επωνυμία ΔΙΑΖΩΜΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

    Σήμερα την 06 Ιουνίου  2022, ημέρα Δευτέρα,και ώρα 09.00 π.μ. στα Γραφεία του

Σωματείου με την επωνυμία ΔΙΑΖΩΜΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ , στην

Αθήνα και επί της οδού Μπουμπουλίνας 30 1ος όροφος συνήλθε η τριμελής

Εξελεγκτική Επιτροπή,αποτελούμενη από τους,

1.Μπελογιάννη Μαρία

2.Μαυριδόγλου Βασίλειο

3.Μαριόλη Ιωάννη

η οποία εξελέγη ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου με 

την επωνυμία ΔΙΑΖΩΜΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ  όπως προβλέπεται από 

το Καταστατικό του Σωματείου.

   Οι υπογεγραμμένοι Μπελογιάννη Μαρία,Μαυριδόγλου Βασίλειος,Μαριόλης 

Ιωάννης,ενεργήσαμε έλεγχο στην οικονομική διαχείριση του Σωματείου 

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

2021 (από  01/01/2021 εως  31/12/2021) και διαπιστώθηκε ότι όλες οι εισπράξεις 

και οι πληρωμές έγιναν με βάση τις αριθμημένες αποδείξεις και οι πράξεις του

ταμείου έχουν καλώς σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ. ή Γ.Σ.

    Όλες  οι πράξεις και οι εγγραφές απεικονίζονται σωστά και με απόλυτη τάξη

στο Βιβλίο του Ταμείου.

    Η διαχειριστική χρήση  από 01/01/2021 εως 31/12/2021 παρουσιάζεται ως εξής

    Εισπράξεις  από 01/01/2021 εως  31/12/2021 943.451,43 €

    Υπόλοι πο  Ταμείου 31/12/2020 275.782,94 €

             Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο     Ε  Σ  Ο  Δ  Ω  Ν 1.219.234,37 €

    Πληρωμές  από  01/01/2021 εως  31/12/2021 ως κάτωθι.

    Για αμοιβές συνεργατών 104.045,74 €

    Για λειτουργικά έξοδα 23.537,33 €

    Ενοίκιο κοινόχρηστα 8.082,55 €

    Παραγωγικές δαπάνες 422.029,71 €

     Έξοδα εκδηλώσεων 32.370,19 €

     Έξοδα προβολής 1.173,08 €

     Τραπεζικά έξοδα 710,94 €

     Έξοδα κουμπαράδων Αρχαίων Θεάτρων 15.640,95 €

            Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο    Ε  Ξ  Ο  Δ  Ω  Ν 607.590,49 €

           Υ  Π  Ο  Λ  Ο  Ι  Π  Ο    Τ  Α  Μ  Ε  Ι  Ο  Υ    31/12/2021 611.643,88 €

       Κατόπιν  τούτου  εισηγούμαστε  στη Γενική  Συνέλευση  την απαλλαγή του 

       Ταμία  και του Διοικητικού  Συμβουλίου  από κάθε  ευθύνη

                           Τα  Μέλη της Εξελεγκτικής  Επιτροπής

                  1.  Μπελογιάννη  Μαρία

                  2.  Μαυριδόγλου  Βασίλειος

                  3.  Μαριόλης  Ιωάννης
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Επισυναπτόμενο 9ο:   

 

 

 

 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ  

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 

 

 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ “ΑΕΝΑΩΣ”» 

 
 

 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

  

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚοινΣΕπ. «ΠΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΜΑΤΑ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 
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Σύμβαση για την ανάθεση του έργου: 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ “ΑΕΝΑΩΣ”» 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, ……..  του έτους 2022, μετά την υπ’ αριθμόν 13 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 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, κ. Σταύρο Μπένο, εφ’ εξής 

καλούμενο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και 

 αφ’ ετέρου η ΚοινΣΕπ. «ΠΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΜΑΤΑ», με έδρα στην Καλαμάτα, επί της οδού 

Φαρών, αριθμό 88, με ΑΦΜ 997243924, που υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, εφ’ εξής 

καλούμενη «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» προγραμματίζει τη 15η Γενική του Συνέλευση, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί από Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου έως και Κυριακή 02 Οκτωβρίου 2022 στην 

Καλαμάτα και την Αρχαία Μεσσήνη. 

 

Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων που διανθίζουν το τριήμερο της Γενικής Συνέλευσης 

προγραμματίζεται και μια έκθεση, με τίτλο: «ΑΕΝΑΩΣ» προς τιμήν του κ. Πέτρου Θέμελη, 

Αντιπροέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», Διευθυντή Ανασκαφών της Αρχαίας Μεσσήνης και 

προέδρου της Εταιρείας Αρχαιολογικών Μεσσηνιακών Σπουδών. Την έκθεση επιμελούνται 

εθελοντικά οι κ.κ. Μαρία Κουρασάνη, αρχαιολόγος και υπεύθυνη Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και η κα Κασσιανή Μπένου, υπεύθυνη επικοινωνίας στο Εθνικό 

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 30 

Σεπτεμβρίου 2022 το απόγευμα στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας. Επιπλέον, η έκθεση θα 

παραμείνει ανοικτή για το ευρύ κοινό για έναν μήνα, δηλαδή από Σάββατο 01 έως και την Τρίτη 

31 Οκτώβρη 2022. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΌΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ “ΑΕΝΑΩΣ”». 
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Αναλυτικότερα ο ανάδοχος θα αναλάβει με την παρούσα σύμβαση να παρέχει τις παραπάνω 

υπηρεσίες στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας για ένα μήνα από το Σάββατο 01 έως και την Τρίτη 31 

Οκτώβρη 2022.  

 

Το ωράριο και οι ημέρες απασχόλησής του θα είναι: Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 5-9 

το απόγευμα. 

 

ΑΡΘΡΟ 2  ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η διάρκεια παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών ορίζεται στον 1 (ένα) μήνα. Ως χρόνος έναρξης 

του έργου θεωρείται η υπογραφή της παρούσης σύμβασης. 

 

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

άρθρο αυτό, δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του Εργοδότη, εάν κατά την εκπόνησή του 

προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, 

κατά την κρίση του εργοδότη.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου ορίζεται στο ποσόν των 1.000 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 

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

 

ΑΡΘΡΟ 4  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

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

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

σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

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

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

σε άλλο Ανάδοχο. 
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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. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

 

 

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ:       Ο Ανάδοχος του έργου: 

 

Ο πρόεδρος 

 

Σταύρος Μπένος 
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Επισυναπτόμενο 10ο:   

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  

Στην Αθήνα σήμερα, 1 Σεπτεμβρίου 2022, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

 

1. η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. που εδρεύει στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ επί της οδού 

ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 4, με Α.Φ.Μ. 998380326, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αρ ΓΕΜΗ 

007672001000, και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν συμφωνητικό από τον Πρόεδρο και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Παναγιώτη Παπανικόλα, εφ’ εξής αποκαλούμενη η «Εταιρεία» 

 

2. το Σωματείο με την επωνυμία «ΔΙΑΖΩΜΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού 

Μπουμπουλίνας, αρ. 30 με Α.Φ.Μ. 998191496, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ Αθηνών και εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον Πρόεδρό του Σταύρο Μπένο, εφ’ εξής αποκαλούμενο «Δεύτερος 

Συμβαλλόμενος» 

 

συμφώνησαν και συναποδέχθησαν τα εξής: 

 

Άρθρο 1 

Περιγραφή αντικειμένου 

 

Η «Εταιρεία», η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., είναι η εταιρεία που έχει αναλάβει να σχεδιάσει, να 

χρηματοδοτήσει, να κατασκευάσει και να λειτουργήσει τον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα- 

Κόρινθος- Πάτρα- Πύργος- Τσακώνα για μια περίοδο 30 ετών με αφετηρία το έτος 2008.  

 

Η Ολυμπία Οδός είναι ένα έργο παραχώρησης και ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα 

στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας. Ο νέος, 

σύγχρονος αυτοκινητόδρομος θα προσφέρει μια αναβαθμισμένη και ασφαλέστερη σύνδεση προς 

το νοτιοδυτικό τμήμα της Ελλάδας και συγκεκριμένα από και προς το λιμάνι της Πάτρας, τους 

αρχαιολογικούς χώρους και τις τουριστικές περιοχές, και θα ενισχύσει τις εξαγωγές και την 

αγροτική παραγωγή.   

 

Ο «Δεύτερος Συμβαλλόμενος» το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που 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.  

 

Με το παρόν συμφωνητικό «Η Εταιρεία» αποδέχεται να συμμετέχει ως Μέλος του Διαζώματος 

με το ποσό των 5.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ανά έτος μέχρι το έτος 2025. Η εν 

λόγω χορηγία θα χρησιμοποιηθεί για την απρόσκοπτη εξέλιξη των προγραμμάτων του σωματείου 

που αναπτύσσεται μέσα από ένα πλήθος δραστηριοτήτων απόλυτα στοχευμένων στην 

αποκατάσταση και ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης της Ελλάδας. 
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Άρθρο 2 

 

Αντισταθμίσματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

 

Ο «Δεύτερος Συμβαλλόμενος» αναλαμβάνει να διαχειρισθεί την χορηγία αυτή με τη μέγιστη 

δυνατή διαφάνεια και προβολή της χορηγίας  στην ιστοσελίδα του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 

www.diazoma.gr σε τρεις ενότητες: ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΛΗ, ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, ΜΙΑ 

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΖΩΜΑ. 

 

Παράλληλα, η  «Εταιρεία» απολαμβάνει τα εξής προνόμια: 

 Ιδιότητα μέλους του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».  

 Προβολή σε διακεκριμένο σημείο της ιστοσελίδας.  

 Αναφορά σε όλες τις εκδηλώσεις του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».  

 Δωρεάν παροχή όλων των εκδόσεων και των dvd.  

 Πυκνή ενημέρωση για τις δραστηριότητες του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».  

 Ετήσια κοινή συνεδρίαση διαβούλευσης με το διοικητικό συμβούλιο του 

«ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» με αντικείμενο το έργο του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» και την εμβάθυνση 

του θεσμού της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.  

 Ετήσια παρουσίαση της προόδου των εργασιών στα αρχαία θέατρα από τον πρόεδρο 

του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».  

 Ξεναγήσεις σε μνημεία της επιλογής των εταιρικών μελών σε στελέχη και 

εργαζόμενους της επιχείρησης.  

 

Άρθρο 3 

Το ποσό αυτό θα κατατεθεί στον παρακάτω λογαριασμό του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στην ALPHA 

BANK:  

Αρ. Λογ/σμού: 104002002016612 - IBAN: GR 07 0140 1040 1040 0200 2016 612 

Για την καταβολή του προαναφερόμενου ποσού ο «Δεύτερος Συμβαλλόμενος» υποχρεούται στην 

έκδοση του αντίστοιχου νόμιμου παραστατικού.  

 

Άρθρο 4 

 

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

αρμόδια καθίστανται αποκλειστικά τα Δικαστήρια Αθήνας. 

 

Σε πίστωση των συμφωνηθέντων συντάχθηκε το παρόν σε δύο όμοια αντίτυπα, από τα οποία ένα 

έλαβε κάθε μέρος και τα οποία υπογράφονται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diazoma.gr/
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Για την ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.   Για το ΔΙΑΖΩΜΑ 

 

 

 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος        Ο πρόεδρος 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ   ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ 
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Επισυναπτόμενο 11ο:  Pdf άρθρο κ. Θέμελη 
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Επισυναπτόμενο 12ο: Pdf αίτημα παράτασης ΗΡΩΝ 

 



Την πόλη του Δίου, στους πρόποδες κτισμένη του μεγαλόπρεπου 
Ολύμπου, της κατοικίας των θεών, ποτέ του δεν την εγκατέλειψε,  

μια πόλη τετράγωνη, υγρή, γεμάτη δένδρα γηγενή, ποτάμια, θέατρα 
και πεδιάδες. Δραπέτευε συχνά απ’ το πολύβουο άστυ των Αθηνών 

για να ηρεμήσει επιτέλους, ζώντας, έστω για λίγο, στη γαλήνη  
του αρχαιολογικού πάρκου που είχε δημιουργήσει με πάθος, 

αφοσίωση, γνώση και αισθητική δική του

Σαββατοκύριακο 17-18 Σεπτεμβρίου 2022 ειΣ μνημην 73

Ο καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας 
στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλο-
νίκης Δημήτριος Παντερμαλής 

αποφάσισε να εγκαταλείψει τον κόσμο 
των θνητών, να γίνει πάρεδρος των αθα-
νάτων. Ο άνθρωπος που έφερε στο φως 
το Δίον, την ιερή πόλη των Μακεδόνων, 
την αγάπησε ως Μακεδών ο ίδιος, της 
έδωσε μεγάλο μέρος της ψυχής του, τη 
μελέτησε, την έκανε παγκόσμια γνωστή 
και προσιτή και κατανοητή, δεν είναι πια 
κοντά μας. 

Την πόλη αυτή στους πρόποδες κτι-
σμένη του μεγαλόπρεπου Ολύμπου, της 
κατοικίας των θεών, ποτέ του δεν την 
εγκατέλειψε, μια πόλη τετράγωνη, υγρή, 
γεμάτη δένδρα γηγενή, ποτάμια, θέατρα 
και πεδιάδες. Εδώ η ψυχή του Μεγαλέ-
ξαντρου σύχναζε, πετώντας κάθε τόσο 
μακριά από της Αλεξάνδρειας τον τάφο 
για μια περιήγηση νυχτερινή στην ιερή 
αυτή πόλη που είχε τιμήσει με αναθήματα 
λαμπρά σε ανάμνηση πολεμικών θριάμβων 
του ενάντια στους Πέρσες της Μικράς Ασί-
ας. Ομοίως και ο Δημήτριος Παντερμαλής 
δραπέτευε συχνά απ’ το πολύβουο άστυ 
των Αθηνών και το νέο Μουσείο του της 
Ακροπόλεως για να ηρεμήσει επιτέλους, 
ζώντας, έστω για λίγο, στη γαλήνη του 
αρχαιολογικού πάρκου που είχε δημι-

ουργήσει με πάθος, αφοσίωση, γνώση 
και αισθητική δική του.

Ο άνθρωπος με την παραδοσιακή ευ-
γένεια και ηπιότητα των Ελλήνων της 
χαμένης πατρίδας, που βίωσε παιδί τις 
τραυματικές εμπειρίες της μετακατοχικής 
Θεσσαλονίκης και του Εμφυλίου, ολοκλή-
ρωσε με επιτυχία τις φιλολογικές - αρ-
χαιολογικές πανεπιστημιακές σπουδές 
του στο προοδευτικό Πανεπιστήμιο της 
Θεσσαλονίκης με φωτισμένους επιφανείς 
δασκάλους της Γενιάς του ’30, έλαβε το 
διδακτορικό του δίπλωμα από το Πανεπι-
στήμιο του Φράιμπουργκ και κατέλαβε από 
τους πρώτους της γενιάς του έδρα καθηγη-
τή στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 
Παράλληλα με τη διδασκαλία, εκδήλωσε 
από νωρίς το ενδιαφέρον του για την Πο-
λιτική (διετέλεσε βουλευτής Επικρατείας) 
και κυρίως για το Θέατρο (πρόεδρος του 
ΔΣ στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος) 
και την Τέχνη γενικότερα. 

Το opus magnum του Δημήτριου Πα-
ντερμαλή δεν είναι απλώς ένα μεγάλο 
σύγγραμμα, αλλά η κατασκευή, η έκθεση 
και η υποδειγματική λειτουργία του Νέ-
ου Μουσείου Ακροπόλεως, του μεγάλου 
αρχαιολογικού μουσείου που στεγάζει 
κυρίως τα αριστουργήματα της αττικής 
γλυπτικής των κλασικών χρόνων, ελεύ-
θερα και αρχιτεκτονικά γλυπτά των κτι-
σμάτων του ιερού βράχου της Αθήνας. 

Το Νέο Μουσείο Ακροπόλεως είναι πα-
γκόσμιας ακτινοβολίας, συγκαταλέγεται 
μεταξύ των σημαντικότερων και πλέον 

δημοφιλών στον κόσμο, θεωρείται και 
είναι μουσείο πρότυπο αυτοδιοίκησης 
και αυτοδιαχείρισης των εσόδων του με 
Διοικητικό Συμβούλιο, πρόεδρο του ΔΣ και 
διευθυντή, ένα μουσείο προορισμένο να 
ζήσει για πάντα, ένα μουσείο που χάρισε 
στον Δημήτριο Παντερμαλή την αθανασία. 
Τα αντικείμενα του Μουσείου Ακροπόλε-
ως αποτελούν αντιπροσωπευτικό τμήμα 
του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, κα-
θρεφτίζουν τη δημοκρατική αθηναϊκή 
κοινωνία στην οποία γεννήθηκαν. Η έκ-
θεση αναπτύσσεται σε τρισδιάστατο χώρο 
που περιλαμβάνει τα αντικείμενα και τον 
παρατηρητή-θεατή σε ένα πλαίσιο ανα-
γνωριστικής-γνωστικής διαδικασίας και 
ταυτόχρονα αξιοποιεί κατάλληλα τη δισδι-
άστατη υπόσταση των γραπτών κειμένων 
και των επεξηγηματικών πινακίδων. 

Στον εκθεσιακό του χώρο ο Παντερμα-
λής κατάφερε ώστε ο επισκέπτης να βιώνει 
τα τέχνεργα του παρελθόντος υπερβαί-
νοντας ανώδυνα το φράγμα του χρόνου 
από το σήμερα στο τότε, να αναπλάθει το 
παρελθόν. Τα εκθέματα του Νέου Μουσεί-
ου Ακροπόλεως δεν αποτελούν απλώς και 
μόνο έργα υψηλού αισθητικού ενδιαφέρο-
ντος, αντιμετωπίζονται και ως τέχνεργα 
με ανθρωπολογικό ενδιαφέρον, φορείς 
πολλαπλών μηνυμάτων. Ο Παντερμαλής, 
όπως ο Αγγελος Δεληβορριάς, υπήρξε 
πρωτοπόρος στα ανοίγματα σε περιοδικές 
εκθέσεις, σε εκθέσεις αρχαίων αντικειμέ-
νων από την αρχαία αθηναϊκή συνοικία 
που διατηρείται ορατή στον υπόγειο χώρο 
του Μουσείου και είναι επισκέψιμη. Ηταν 
επίσης ανοιχτός σε οργάνωση διαλέξε-
ων και συνεδρίων στο αμφιθέατρο του 
Μουσείου, σε εκδόσεις, κυλικεία, εστια-
τόρια και ελκυστικά πωλητήρια, τα οποία 
δυστυχώς απουσιάζουν παντελώς από 
ορισμένα μουσεία και αρχαιολογικούς 
χώρους με αποτέλεσμα σοβαρή απώλεια 
εσόδων για το Ταμείο του ΟΔΑΠ. Η άποψη 
του Παντερμαλή ταυτίζεται απόλυτα με 
εκείνη του Δεληβορριά. Υποστήριζε την 
αποδέσμευση των κρατικών μουσειακών 
οργανισμών από την υποταγή τους στα 
«ιδεώδη του δημοσιοϋπαλληλικού status 
quo» και την απαλλαγή τους από τα δεινά 
της γραφειοκρατίας. Η πρόταση για διοι-
κητική και διαχειριστική αυτονομία δεν 
σημαίνει ιδιωτικοποίηση, όπως παρερμη-
νεύεται από ορισμένους, αλλά ένα νέο δο-
κιμασμένο πρότυπο κρατικής πολιτιστικής 
διαχείρισης, σύμφωνα με το παράδειγμα 
του νέου αρχαιολογικού Μουσείου της 
Ακρόπολης (ΦΕΚ Α’ 224/5.11.2008). 

Η οπτική του Δημήτριου Παντερ-
μαλή απαιτεί επανεξέταση των 
υπηρεσιών στον τομέα του Πολι-

τισμού που παρέχονται από το κράτος και 
αναζήτηση αποδοτικότερων μεθόδων για 
την άσκησή τους. Τα μέτρα λιτότητας που 
εφαρμόζονται σε περίοδο της κρίσης κα-
θιστούν επιτακτική την ανάγκη επιλογής 
προγραμμάτων και δράσεων πολιτισμού 
προς χρηματοδότηση, με γνώμονα απτά 
αποτελέσματα στην οικονομία και την κοι-
νωνία, όπως αύξηση του αριθμού των επι-
σκεπτών και κατ’ επέκταση των εσόδων, 
ελκυστικά πωλητήρια, δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας, σταδιακή απαλλαγή 
από τις συνεχείς κρατικές επιχορηγήσεις, 
σταδιακή διαχειριστική και διοικητική 
αυτονομία. 

Αγαπητέ μου φίλε και συνάδελφε Δη-
μήτρη, εκεί που βρίσκεσαι τώρα μην ανη-
συχίες, άξιοι μαθητές σου και συνάδελφοι 
φροντίζουν με αγάπη τα έργα που δημιούρ-
γησες και συνεχίζουν τη λειτουργία τους.

Ο Πέτρος Θέμελης είναι ομότιμος καθηγητής Κλασι-
κής Αρχαιολογίας και επικεφαλής των ανασκαφών 
στην Αρχαία Μεσσήνη. 

Το μουσείο  
τού χάρισε  
την αθανασία

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ  
(1940-2022)

του Πέτρου Θέμέλη
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            Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2022 

ΠΡΟΣ :  

κ. Σταύρο Μπένο 

Πρόεδρο Σωματείου Διαζώματος 

 

 
 
Παρακαλούμε, όπως εξετάσετε την τρίμηνη παράταση της σύμβασης με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ’», δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση του Master Plan της 

Πολιτιστικής Διαδρομής Λαύριο – Αθήνα – Ελευσίνα. 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.  

 
 
 
Με εκτίμηση, 

 
Δημήτριος Γ. Τσάμης 

MSc Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής 



Εσοδα  ΧΡ 2008-21 ΧΡΗΣΗ 2022 31/8/2022 Έξοδα ΧΡ 2008-21 ΧΡΗΣΗ 2022 31/8/2022

Τακτικές Εισφορές Μελών 519.181,64 € 21.300,00 € 540.481,64 € Έξοδα Ίδρυσης 139,02 0,00 139,02

Εισφορές Τακτικών Μελών 519.181,64 € 21.300,00 € 540.481,64 € Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης 139,02 139,02

Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ 62.566,93 € 114,00 € 62.680,93 € Πάγια 22.155,34 0,00 22.155,34

Δωρεές Μελών-Φίλων 62.566,93 € 62.566,93 € Η/Υ και Εξοπλισμός 20.643,90 20.643,90

Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων 1.511,44 1.511,44

0,00 € Έξοδα μίσθωσης ακινήτων 107.899,63 5.568,51 113.468,14

Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή  Εταιρικών Μελών-Χορηγίες 2.254.376,31 € 152.570,00 € 2.406.946,31 € Μίσθωση ακινήτων (έδρα )

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 551.716,31 € 551.716,31 € Ενοίκια 96.272,20 4.800,00 101.072,20

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 102.150,00 € 102.150,00 € Κοινόχρηστα ,Εγγυήσεις (Ενοικίων ,ΔΕΔΗΕ) 11.627,43 768,51 12.395,94

ΚΟΣΜΟΤΕ 126.600,00 € 18.600,00 € 145.200,00 € 'Εξοδα λειτουργίας 312.445,20 16.094,35 328.539,55

ELPEN A.E ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 121.500,00 € 10.000,00 € 131.500,00 € Εξοδα λειτουργίας 

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ  Α.Ε. 62.000,00 € 12.400,00 € 74.400,00 € Δ.Ε.Η 21.917,00 1.643,00 23.560,00

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 102.000,00 € 12.400,00 € 114.400,00 € Ο.Τ.Ε 32.788,52 1.157,00 33.945,52

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ 94.800,00 € 12.400,00 € 107.200,00 € COSMOTE 6.476,23 312,39 6.788,62

ΤΕΜΕS-COSTA NAVARINO  Α.Ε. 70.000,00 € 70.000,00 € Ε.Υ.Δ.Α.Π 649,00 19,00 668,00

FOURLIS A.E 60.000,00 € 5.000,00 € 65.000,00 € Επισκευές Συντήρησεις-Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα 46.522,91 1.070,08 47.592,99

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 48.480,00 € 48.480,00 € ΄Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας 17.661,39 272,31 17.933,70

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  Α.Ε. 15.000,00 € 8.650,00 € 23.650,00 € Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά 30.722,33 1.292,21 32.014,54

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ  Α.Ε. 43.350,00 € 43.350,00 € Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες 31.329,74 1.200,07 32.529,81

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 61.940,00 € 6.200,00 € 68.140,00 € Ταχυδρομικά -Μεταφορικά 28.661,49 1.634,82 30.296,31

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 60.800,00 € 5.000,00 € 65.800,00 € Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές 5.352,25 928,36 6.280,61

ΒΙΚΟΣ Α.Ε 45.000,00 € 5.000,00 € 50.000,00 € Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή 6.591,05 431,52 7.022,57

ZARA  Α.Ε. 45.000,00 € 45.000,00 € Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη 71.488,34 6.133,59 77.621,93

ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε. 49.000,00 € 5.000,00 € 54.000,00 € Συνδρομές σε συλλόγους 12.284,95 12.284,95

ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ.ΛΑΤΣΗ 50.000,00 € 10.000,00 € 60.000,00 € 0,00

ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 33.400,00 € 3.000,00 € 36.400,00 €  Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων 999.967,56 82.153,07 1.082.120,63

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ 40.000,00 € 5.000,00 € 45.000,00 € Κόστος μισθοδοσίας 732.603,75 56.817,62 789.421,37

INTERAMERICAN  Α.Ε. 27.000,00 € 27.000,00 € Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ) 267.363,81 25.335,45 292.699,26

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. 56.603,96 56.603,96

ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. 49.600,00 € 6.200,00 € 55.800,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων 101.180,00 300,00 101.480,00

ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 37.800,00 € 37.800,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε Κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων 101.180,00 300,00 101.480,00

Σ.Ε.Β. 30.000,00 € 5.000,00 € 35.000,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 1.246.507,27 480.499,44 1.727.006,71

ΣΑΝΗ Α.Ε. 18.000,00 € 18.000,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 769.723,84 769.723,84

ΤΡΑΠΕΖΑ  EUROBANK 26.200,00 € 5.000,00 € 31.200,00 € Εθνική Τράπεζα,Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού 43.400,00 43.400,00

ΣΕΤΕ 15.000,00 € 3.000,00 € 18.000,00 € Ελληνικά πετρέλαια,ενοποίηση Αρχ.Χώρου Ερέτριας 11.160,00 11.160,00

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ  Α.Ε. 26.600,00 € 720,00 € 27.320,00 € Νέα Οδός,Ψηφιακές εφαρμογές Τριλογίας της Αττικής 9.654,89 9.654,89

ADVANCED KOSMESIS IKE 15.000,00 € 15.000,00 € Unisystems A.E.,χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας 12.400,00 12.400,00

ΟΜΙΛΟΣ QUEST 25.000,00 € 25.000,00 € Εθνική Τράπεζα,χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας 24.800,00 24.800,00

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ  Α.Ε. 14.000,00 € 2.000,00 € 16.000,00 € Κεντρική Οδός,Δράσεις στη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας 16.508,44 16.508,44

ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 18.600,00 € 18.600,00 € Ίδρυμα ι.Λάτσης για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 60.000,00 50.000,00 110.000,00

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ A.E. 21.000,00 € 3.000,00 € 24.000,00 € Ίδρυμα Π@Α Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης 21.017,99 2.064,00 23.081,99

ΓΣΕΒΕΕ 15.000,00 € 3.000,00 € 18.000,00 € Τσιμέντα Τιτάν Α.Ε.,για το Πρόγραμμα 'Η Τριλογία της Αττικής' 12.400,00 12.400,00

SYMBEEOSIS  AE 9.000,00 € 3.000,00 € 12.000,00 € Αεροπορία Αιγαίου,Marketing Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου 14.000,00 14.000,00

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 6.000,00 € 3.000,00 € 9.000,00 € Ιδρυμα J M Kaplan,Πρόγραμμα ''Τριλογία της Αττικής'' 53.320,00 9.920,00 63.240,00

0,00 € Νέα Οδός,μελέτη  ''Φύση &Πολιτισμός'' 12.400,00 12.400,00 24.800,00

0,00 € Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας 2.645,05 2.645,05

0,00 € Αθηναική Ζυθοποιία,μελέτες Ειδικών Πολ/κών Σχεδίων Β.Εύβοιας 30.576,00 60.564,00 91.140,00

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

Μεταβιβαστικές εισροές 1.678.536,58 € 518.365,02 € 2.196.901,60 € Ελβάλ Χαλκόρ Α.Ε.μελέτη για το Νέο Δάσος Β.Εύβοιας 28.000,00 28.000,00

Μεταβιβαστικές εισροές 950.870,59 € 950.870,59 € Ελβάλ Χαλκόρ Α.Ε.,μελέτη για τα Έργα Φωτοδότες Β.Εύβοιας 5.580,00 13.020,00 18.600,00

ΕθνικήΤράπεζα,χορηγία για τη κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 49.600,00 € 49.600,00 € Ιντεραμέρικαν Α.Ε.,μελέτη για το Πολιτισμό Β.Εύβοιας 4.960,00 9.920,00 14.880,00

Κεντρική Οδός,Δράσεις για τη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας 18.600,00 € 18.600,00 € Ο.Τ.Ε.,Έξοδα μετακινήσεων,ημερίδων για Βόρεια Εύβοια 30.242,09 9.757,91 40.000,00

Ίδρυμα j m Kaplan,Πρόγραμμα ΄΄Τριλογία της Αττικής΄΄ 81.665,99 € 81.665,99 € ΙΚΕΑ House Market,μελέτη για το Νέο Δάσος Βόρειας Εύβοιας 56.000,88

Unisystems A.E. για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 12.400,00 € 12.400,00 € Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος,Τουρισμός Β.Εύβοιας 18.000,00

Ίδρυνα Ι.Λάτσης,για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 60.000,00 € 50.000,00 € 110.000,00 € Ζάρρα Ελλάς,μελέτες Ειδικών Πολ/κών Σχεδίων Βόρειας Εύβοιας 75.516,00

Νέα Οδός,Έξοδα Εταιρικών Μελών,Μελέτη Φύση&Πολιτισμός 37.200,00 € 37.200,00 € Ελ.Βενιζέλος Α.Ε. ,Διαγωνισμός για το λογότυπο Τριλογίας Αττικής 11.960,00

Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,Κάλυψη εξόδων Γεν.Συνέλευσης 40.000,00 € 40.000,00 € Ελβάλ Χαλκόρ,μελέτη ωρίμανσης έργων Βόρειας Εύβοιας 9.300,00

ΣΠΕΛ για διάφορες δράσεις στη Βόρεια Εύβοια 13.000,00 € 13.000,00 € ΣΠΕΛ,χορηγία για διάφορες δράσεις στη Βόρεια Εύβοια 7.998,00

Αιγέας ΑΜΚΕ,Μελέτη Marketing Τριλογίας Αττικής 10.000,00 € 10.000,00 € Growdfunding για διάφορες δράσεις στη Βόρεια Εύβοια 14.153,60

IKEA House Market,μελέτη για το Νέο Δάσος Β.Εύβοιας 100.000,00 € 100.000,00 € Κτήμα Γεροβασιλείου,έξοδα 8ης συνάντησης των Εταιρικών 20.000,00

ΕΛΠΕΝ Α.Ε.,μελέτη για τα Ειδικά Πολ/μικά Σχέδια Β.Εύβοιας 50.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος 90.738,22 230,70 90.968,92

Ελβάλ Χαλκόρ Α.Ε.,μελέτη για το Νέο Δάσος Β.Εύβοιας 43.400,00 € 43.400,00 € Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος 230,70 230,70

Ελβάλ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.,μελέτη για Τα Έργα Φωτοδότες Β.Εύβοιας 18.600,00 € 18.600,00 € Εξοδα προβολής & διαφήμισης 33.851,04 1.362,96 35.214,00

Ιντεραμέρικαν Α.Ε.,μελέτη για το Πολιτισμό Β.Εύβοιας 6.200,00 € 18.600,00 € 24.800,00 € Διαδραστικές εφαρμογές 0,00

Αθναική  Ζυθοποιία,μελέτες Ειδ.Πολ.Σχεδίων Β.Εύβοιας 124.000,00 € 124.000,00 € Ανάπτυξη Ιστοσελίδας 528,20 528,20

Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,μελέτες αγροδιατροφής  Β.Εύβοιας 36.000,00 € 72.040,00 € 108.040,00 € Προβολή Διαζώματος 834,76 834,76

ΟΤΕ,  Έξοδα μετακινήσεων ,ημερίδων για Βόρεια Εύβοια 40.000,00 € 40.000,00 € ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 476.872,48 17.360,00 494.232,48

Ιδρυμα Μποδοσάκη,Ειδικά Πολ/κά Σχέδια Βόρειας Εύβοιας 50.000,00 € 50.000,00 € Γενικές Συνελεύσεις εως και 2021 476.872,48 476.872,48

Ζάρρα Ελλάς,μελέτες Ειδικών Πολ/κών Σχεδίων Β.Εύβοιας 124.000,00 € 124.000,00 € ΙΕ΄Γεν.Συνέλευση 17.360,00 17.360,00

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος,Τουρισμός Β.Εύβοιας 30.000,00 € 30.000,00 € Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις 347.199,39 33.793,85 380.993,24

Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 20.000,00 € 20.000,00 € Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις 200.833,31 200.833,31

Κτήμα Γεροβασίλείου, εξόδα 8ης συνάντησης Εταιρικών 20.000,00 € 20.000,00 € 1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών 29.418,53 84,32 29.502,85

Ελ.Βενιζέλος Α.Ε., διαγωνισμός λογότυπου Τριλογίας Αττικής 12.400,00 € 12.400,00 € 2.Εκδόσεις Διαζώματος(Αρχ. Θέατρο Δωδώνης) 79.145,44 1.000,00 80.145,44

Ελβάλ Χαλκόρ Α.Ε.,μελέτη ωρίμανσης έργων Βόρειας Εύβοιας 31.000,00 € 31.000,00 € 3.Μεταφράσεις κειμένων 6.520,00 1.603,07 8.123,07

Growdfunding για διάφορες δράσεις στη Βόρεια Εύβοια 27.325,02 € 27.325,02 € 4.Ψηφιακές εφαρμογές Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης 500,01 500,01

Διάφορα έσοδα 6.278,11 € 0,00 € 6.278,11 € 5.Μελέτη ΟΧΕ Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας 11.000,00 1.400,00 12.400,00

Τόκοι καταθέσεων 0,00 € 6.Μισθοδοσία Θερμοκοιτίδας Διαζώματος 18.842,11 0,00 18.842,11

Επιστροφές διαθεσίμων 25.903,38 € 470,90 € 26.374,28 € 7.Master Plan  Τριλογίας Αττικής 1.440,00 0,00 1.440,00

470,90 € 8.Έξοδα μετακινήσεων, ημερίδων,site , για τη Βόρεια Εύβοια 24.206,45 24.206,45

Σύνολο Εσόδων 4.546.842,95 € 692.819,92 € 5.239.662,87 € 9.Μελέτη τουριστικής ταυτότητας Μάνης 5.000,00 5.000,00

Χρηματικά Διαθέσιμα Υπόλοιπο 399,23 € 0,00

Ταμείο στο Διάζωμα 399,23 € 0,00

Λογαριασμοί Καταθέσεων 0,00 € 495.508,65 € 0,00

Τράπεζα ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ 0,00

ΑLPHA BANK               160.540,73 € 160.540,73 € Λοιπές Εκδηλώσεις 171.282,81 13.727,38 185.010,19

Eurobank Ergasias         17.563,75 € 17.563,75 € Εκδηλώσεις 171.282,81 171.282,81

Εθνική Τράπεζα              50.898,29 € 50.898,29 € Όγδοη συνάντηση του Διαζώματος με τα Eταιρικά του Μέλη 13.727,38 13.727,38

Τράπεζα Αττικής           21.432,64 € 21.432,64 € Έβδομη συνάντηση Άνω Διαζώματος 0,00

Τράπεζα Πειραιώς          244.787,39 € 244.787,39 € Διάφορα Έξοδα 7.862,90 359,99 8.222,89

PAY PAL 285,85 € 285,85 € Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα 359,99 359,99

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  495.907,88 € Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών 0,00

To μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2021 ανέρχεται στο ποσό των  ευρώ . 511.142,17 € Σύνολο Εξόδων 4.035.700,78 708.054,21 4.743.754,99

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΌ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/08/2022



Μελέτες Αδιάθετο

Ύψος κατάθεσης Εξοδα Θεάτρων Υπόλοιπο

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

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

3 Αρχαίο Θέατρο Δήλου 105.492,28 € 96.745,39 8.746,89

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

5 Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης 22.905,56 € 21.796,88 1.108,68

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

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

8 Αρχαίο Θέατρο Καρθαίας Κέας 17.500,00 € 16.824,61 675,39

9 Αρχαίο Θέατρο Χερσονήσου 200,00 € 200,00

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

11 Αρχαίο Θέατρο Απτέρας 700,00 € 700,00

12 Αρχαίο Θέατρο Βεργίνας 420,00 € 420,00

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

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

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

16 Αρχαίο Θέατρο Οινιάδων 400,00 € 400,00

17 Αρχαίο Θέατρο Στράτου 346,00 € 346,00

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

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

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

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

22 Αρχαίο Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών 8.612,00 € 6.416,00 2.196,00

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

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

25 Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης 885,00 € 885,00

26 Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών 30.556,56 € 26.737,93 3.818,63

27 Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης 1.400,00 € 1.400,00

28 Αρχαίο Θέατρο Θήρας 400,00 € 400,00

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

30 Αρχαίο Θέατρο Θορικού 715,00 € 715,00

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

32 Αρχαίο Θέατρο Αιγείρας 240,00 € 240,00

33 Αρχαίο Θέατρο Τραχωνων 1.370,00 € 1.370,00

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

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

36 Αρχαίο Θέατρο Φερών 3.110,00 € 3.110,00

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

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

39 Αρχαίο Θέατρο Αμφιαρείου 1.520,10 € 1.520,10

40 Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης 2.160,00 € 1.734,80 425,20

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

42 Αρχαίο Θέατρο Λευκάδας 200,00 € 200,00

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

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

45 Αρχαίο Θέατρο Πλατιάνας 4.600,00 € 4.600,00

46 Αρχαίο Θέατρο Μιεζας 350,00 € 350,00

47 Αρχαίο Θέατρο Λίνδου 350,00 € 350,00

48 Αρχαίο Θέατρο Καβιρείου 3.690,00 € 3.690,00

49 Αρχαίο Θέατρο Γυθείου 1.320,00 € 1.320,00

50 Αρχαίο Θέατρο Σάμου 400,00 € 400,00

51 Αρχαίο Θέατρο  Ιεράπετρας 100,00 € 100,00

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

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

54 Μικρό Θέατρο Αμβρακίας 100,00 € 100,00

55 Αρχαίο Θέατρο Λάρισας Α΄ 54.397,10 € 54.242,26 154,84

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

57 Αρχαίο Θέατρο Ασκληπιείου Επιδαύρου 49.600,00 € 49.200,00 400,00

58 Τελεστήριο Ελευσίνας 188,00 € 188,00

59 Αρχαίο Ωδείο Πάτρας 100,00 € 100,00

60 Αρχαίο Ωδείο Κορίνθου 125,00 € 125,00

61 Αρχαίο θέατρο Μαρώνειας 1.000,00 € 1.000,00

62 Αρχαίο θέατρο Τανάγρας 150,00 € 150,00

63 Αρχαίο θέατρο Λεωντίου 100,00 € 100,00

64 Αρχαίο θέατρο Άσκρης 50,00 € 50,00

Τόκοι καταθέσεων-φόρος,τραπεζικά έξοδα 5.996,43 € 5.540,04 456,39

Αδιευκρίνιστες καταθέσεις 839,00 € 760,00 79,00

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ 953.388,54 € 890.002,25 63.386,29

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΣΥΝΟΛΑ

ALPHA BANK 11.562,82 11.562,82

ΤΡΑΠΕΖΑ   ΑΤΤΙΚΗΣ 17.551,94 17.551,94

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.823,85 22.823,85

EUROBANK 883,79 883,79

ΤΡΑΠΕΖΑ   ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10.563,89 10.563,89

0,00

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΡΑΣΗ ΥΕΑΘ 63.386,29 0,00 63.386,29

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΓΙΑ ΤH ΔΡΑΣΗ Υ.Ε.Α.Θ ΤΗΝ  31/08/2022


