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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ  

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 

 

Σήμερα, Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021, έγινε μικτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»: α) μέσω περιορισμένης φυσικής παρουσίας στα γραφεία του 

Σωματείου, επί της Οδού Μπουμπουλίνας 30 στην Αθήνα, β) μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των 

ειδικών συνθηκών που διανύει η χώρα μας εξαιτίας του κορωνοϊού, όπως προβλέπεται και στο 

άρθρο 15 του Καταστατικού του Σωματείου. 

 

Παρόντες – συνδεδεμένοι ήσαν οι κ.κ.: 

Σταύρος Μπένος, πρόεδρος, παρών με φυσική παρουσία, 

Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης, 

Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης,  

Μανωλοπούλου Γεωργία, μέλος, παρούσα μέσω τηλεδιάσκεψης, 

Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης, 

Άρτεμις Τσολάκη, μέλος, παρούσα μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 

Συμμετείχαν, επίσης, μέσω τηλεδιάσκεψης: τα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κα Δώρα Πρασίνου και κ. Νίκος Ορφανός, ο κ. 

Κωνσταντίνος Ζέκκος, μελετητής - συγκοινωνιολόγος, η κα Μπέττυ Χατζηνικολάου, Νομικός, 

Εμπειρογνώμων σε θέματα Τουρισμού και τακτικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ο κ. 

Χρήστος Χιώτης, εκπρόσωπος της Εταιρείας ELEGRAD και ο κ. Θοδωρής Νικολάου, 

φωτογράφος.  

 

Τέλος, με φυσική παρουσία συμμετείχαν οι εργαζόμενοι στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ.κ. 

Ευδόκιμος Φρέγκογλου, υπεύθυνος προγραμμάτων, Μαρία Κουρασάνη και Μαρία Σοφικίτου, 

αρχαιολόγοι. 
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1. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της 

Επιτροπής για το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρο 

Μπένο για το σύνολο των συμβάσεων των μελετών που ανατέθηκαν στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών της Βόρειας Εύβοιας.  

 

Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής για την 

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

Συμβουλίου για την πρόοδο του εν λόγω Προγράμματος. 

 

«Όπως γνωρίζετε, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, είχα δεσμευτεί προσωπικά στον Πρωθυπουργό, κ. 

Κυριάκο Μητσοτάκη πως θα ολοκληρωθεί η ανάθεση όλων των μελετών του Προγράμματος 

Ανασυγκρότησης έως το τέλος του Οκτωβρίου 2021. Σήμερα, λοιπόν, έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος 

υπογραφών και όλοι οι μελετητές είναι σε θέση μάχης. Στην προσπάθεια αυτή υπήρξε συγκινητική η 

υποστήριξη των Εταιρικών Μελών του Διαζώματος, καθώς διέθεσαν συνολικά το ποσό των 1,5 εκ. 

ευρώ για τις ανάγκες εκπόνησης των μελετών».  

 

Στη συνέχεια ο κ. Μπένος ενημέρωσε τα μέλη πως την Τετάρτη 01 Δεκεμβρίου 2021 το απόγευμα 

πρόκειται να πραγματοποιηθεί η τρίτη συνάντηση των βασικών συντελεστών, των μελετητών και 

των χορηγών του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας και τους προσκάλεσε να 

λάβουν μέρος, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εργασίες.  

 

«Η μηνιαία αυτή συνάντηση  είναι σημαντική, καθώς καλλιεργεί τον συστηματικό και 

εποικοδομητικό συντονισμό των μελετητών σε όλα τα στάδια εκπόνησης των μελετών του 

Προγράμματος. Το Πρόγραμμα επιδίωξή μας είναι να συνθέσει όλες τις δημιουργικές δυνάμεις και 

τους πόρους της Βόρειας Εύβοιας σε ένα προϊόν, αξιοποιώντας το εργαλείο της Ολοκληρωμένης 

Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.), που θα αποτελέσει το θεσμικό, επιχειρησιακό και πνευματικό πυρήνα 

του Προγράμματος. Στο επίκεντρο της ανασυγκρότησης είναι η αναγέννηση του “Νέου Δάσους”, 

μέσα από τη διπλή βιωσιμότητα, τις καθολικές συνέργειες και το “κύμα” μεταρρυθμίσεων. Τη 

συνάντηση της Τετάρτης θα τιμήσουν με την παρουσία τους, επίσης, ο Υφυπουργός Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, κ. Γιώργος Γεωργαντάς, που θα μιλήσει για το σχεδιασμό των δυο καινοτόμων 

“Ολιστικών Κ.Ε.Π.”, που θα εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες των πολιτών της Βόρειας Εύβοιας 

και o Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και Ε.Σ.Π.Α., κ. Δημήτρης Σκάλκος που θα μας 

φωτίσει τις οικονομικές ροές για το Πρόγραμμα».  

 

Ο κ. Μπένος, τέλος, συμπλήρωσε πως η συνάντηση, ακολουθώντας τους υγειονομικούς κανόνες 

που επιβάλει η πανδημία θα γίνει με μικτό σύστημα τηλεδιάσκεψης και φυσικής παρουσίας στο 

ισόγειο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στην αίθουσα, όπου συνεδριάζει το 

Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την παραπάνω εξέλιξη. 
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2. Εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου για την 

έγκριση του οικονομικού απολογισμού των παρακάτω εκδηλώσεων που 

πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας 

Εύβοιας: 

i. εκδήλωσης – παρουσίασης του προγράμματος, η οποία πραγματοποιήθηκε 

την Τρίτη 07 Σεπτεμβρίου 2021 στις Λίμνες Ευβοίας  

ii. διήμερης εκδήλωσης – έναρξης της διαβούλευσης του προγράμματος, η οποία 

πραγματοποιήθηκε από 1 έως 2 Νοεμβρίου 2021 στους Δήμους Λίμνης – 

Μαντουδίου – Αγίας Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού. 

 

Ο κ. Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής για 

την Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, εισηγήθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την 

έγκριση του παρακάτω απολογισμού εξόδων για εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο 

πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας: 

 

 

            ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΞΟΔΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ  1/2/11 - 2021   

ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ 4.800,00 €   

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  1.146,00 € 

ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Β.ΕΥΒΟΙΑΣ 
 

  

ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠ.ΠΟ. ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ -

ΧΟΡΗΓΩΝ 

   162,51 € 

  

Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο 6.108,51 € 

 

 

«Πρόκειται, πρόσθεσε ο πρόεδρος, για τις παρακάτω εκδηλώσεις: 

i. εκδήλωση – παρουσίαση του προγράμματος, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 07 

Σεπτεμβρίου 2021 στις Λίμνες Ευβοίας,  

ii. διήμερη εκδήλωση – έναρξη της διαβούλευσης του προγράμματος, η οποία 

πραγματοποιήθηκε από 1 έως 2 Νοεμβρίου 2021 στους Δήμους Λίμνης – Μαντουδίου – 

Αγίας Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού». 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ενέκριναν ομόφωνα τον οικονομικό 

απολογισμό των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 
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3. Εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου για την 

έγκριση της διάθεσης του ποσού των 20.000 ευρώ από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για 

τη χρηματοδότηση των παρακάτω προγραμματισμένων εκδηλώσεων που θα 

πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας 

Εύβοιας: 

i. εκδήλωσης – συνέχισης της διαβούλευσης του προγράμματος, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί από 11 έως 13 Δεκεμβρίου 2021 στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού, 

ii. τρίτης συνάντησης εργασίας των μελετητών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 

Τετάρτη 01 Δεκεμβρίου 2021 στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

στην Αθήνα. 

 

Ο κ. Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής για 

την Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, εισηγήθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την 

έγκριση της διάθεσης του ποσού των 20.000 ευρώ από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για τη 

χρηματοδότηση των παρακάτω προγραμματισμένων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο 

πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας: 

i. εκδήλωσης – συνέχισης της διαβούλευσης του προγράμματος, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί από 11 έως 13 Δεκεμβρίου 2021 στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού, 

ii. τρίτης συνάντησης εργασίας των μελετητών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 

Τετάρτη 01 Δεκεμβρίου 2021 στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στην 

Αθήνα. 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ενέκριναν ομόφωνα τη διάθεση του ποσού 

των 20.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση των επόμενων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν 

στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

 

 

4. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την προσφορά 

εθελοντικής εργασίας, υπό τη μορφή νομικών υπηρεσιών, από την Εταιρεία 

Δικηγόρων «ΑΛΕΞΙΟΥ-ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ» (Συν. 1). 

 

Ο κ. Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής για 

την Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας ενημέρωσε τα μέλη του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ότι 

η Εταιρεία Δικηγόρων «ΑΛΕΞΙΟΥ-ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ» υποστηρίζει εθελοντικά το πρόγραμμα 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, καθώς και ότι ο κ. Σωτήρης Φωτέας, ένας εκ των εταίρων 

της, επικουρεί αφιλοκερδώς τις εργασίες της επιτροπής και παρέχει τις νομικές του υπηρεσίες 

εθελοντικά από το Σεπτέμρβρη του 2021, όπως φαίνεται και στο Συνημμένο 1. 
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«Ο κ. Φωτέας, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, επιμελήθηκε όλα τα κείμενα των συμβάσεων που ανατέθηκαν 

στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας και παρέχει συνεχώς 

οποιαδήποτε νομική υπηρεσία χριεαστούμε». 

 

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος ευχαρίστησε θερμά τόσο την Εταιρεία Δικηγόρων «ΑΛΕΞΙΟΥ-

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ», όσο και τον κ. Σωτήρη Φωτεά για τη συνδρομή τους στο πρόγραμμα 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά τόσο την Εταιρεία Δικηγόρων «ΑΛΕΞΙΟΥ-

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ», όσο και τον κ. Σωτήρη Φωτεά για τη συνδρομή τους στο πρόγραμμα 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

 

 

5. Εισήγηση του προέδρου για την κάλυψη από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» των εξόδων 

μετακίνησης της κας Ελισάβετ Πρέζα, συντονίστριας χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων για το πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

 

Ο κ. Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής για 

την Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας εισηγήθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την 

κάλυψη από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» των εξόδων μετακίνησης της κας Ελισάβετ Πρέζα, συντονίστριας 

χρηματοδοτικών προγραμμάτων για το πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.  

 

«Η κα Πρέζα, οικονομολόγος - περιφερειολόγος, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, έχει αποσπαστεί για τις 

ανάγκες του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας από τη Διαχειριστική Αρχή της 

Στερεάς Ελλάδας, όπου είναι η οργανική της θέση, στο γραφείο του κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, 

Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό με αρμοδιότητα σε θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης 

από φυσικές καταστροφές. Η κα Πρέζα είναι υπεύθυνη για το συντονισμό όλων των χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων, στα οποία θα ενταχθούν τα έργα του προγράμματος.  

 

Ο τόπος μόνιμης κατοικίας της κας Πρέζα είναι στη Λαμία, ενώ τώρα εργάζεται στην Αθήνα και για 

το λόγο αυτό χρειάζεται να μετακινείται σε εβδομαδίαια βάση. Συνεπώς, εισηγούμαι την κάλυψη 

από το “ΔΙΑΖΩΜΑ” των εξόδων μετακίνησης της κας Ελισάβετ Πρέζα». 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, ενέκριναν ομόφωνα την κάλυψη από το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» των εξόδων μετακίνησης της κας Ελισάβετ Πρέζα, συντονίστριας χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων για το πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 
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6. Εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την έκδοση από το 

Σωματείο ενός φωτογραφικού άλμπουμ για τη Βόρεια Εύβοια, με φωτογραφικό υλικό 

και κείμενα από το φωτογράφο, κ. Θοδωρή Νικολάου (Συν. 2). 

 

Ο κ. Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής για 

την Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας πρότεινε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τη 

συνεργασία με τον κ. Θοδωρή Νικολάου, φωτογράφο, με καταγωγή από τη Βόρεια Εύβοια, για 

την έκδοση φωτογραφικού λευκώματος που θα αποτυπώνει την πορεία του Προγράμματος 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

 

«Ο κ. Θοδωρής Νικολάου είναι ένας εξαίρετος καλλιτέχνης που μας πρότεινε να συνεργαστούμε, 

προκειμένου να δημιουργήσει ένα λεύκωμα, στο οποίο θα απαθανατίζεται όλη η πορεία μας προς 

την αναγέννηση της Βόρειας Εύβοιας» (Συν. 2). 

 

Στο σημείο αυτό έδωσε το λόγο στον κ. Νικολάου για να παρουσιάσει στα μέλη την πρότασή του: 

 

«Ειδικεύομαι σε long-term projects φωτογραφικής τέχνης και στο επίκεντρο της δουλειάς μου είναι 

ο άνθρωπος και τα συναισθήματά του. Έχω συνεργαστεί με την Καθημερινή, το Associated Press, 

το Vice America κ.α.  

 

Δυστυχώς είχα το προνόμιο να βρίσκομαι στη Βόρεια Εύβοια από την πρώτη μέρα, καθώς κατάγομαι 

από την περιοχή. Η πρότασή μου αφορά στη δημιουργία ενός έγχρωμου φωτογραφικού λευκώματος 

που να ξεκινά από την 3η Αυγούστου 2021, ημέρα που ξέσπασε η πυρκαγιά και θα ταξιδεύει τον 

αναγνώστη στους επόμενους μήνες, καταγράφοντας όλη την πορεία ανασυγκρότησης έως και την 3η 

Αυγούστου 2023, οπότε θα έχουν συμπληρωθεί 2 χρόνια από την μέρα της καταστροφής. Θα 

επιχειρήσω να καταγράψω τις αντιδράσεις των ανθρώπων, τους οποίους εξάλλου επισκέπτομαι 

συχνά και ζω μαζί τους. Είμαι βέβαιος ότι αυτό που θα παράξουμε θα είναι ξεχωριστό. Τα κείμενα 

που θα πλαισιώνουν τις εικόνες προτείνω να τα γράψω ο ίδιος». Κλείνοντας ο κ. Νικολάου έδειξε 

ένα δείγμα της δουλειάς του. 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευχαρίστησαν τον κ. Νικολάου για την παραπάνω πρόταση 

συνεργασίας και τον συνεχάρησαν για την ποιότητα της δουλειάς του.  

 

Αμέσως μετά, η κα Γεωργία Μανωλοπούλου πρότεινε να αξιοποιηθούν στα κείμενα και στις 

λεζάντες των εικόνων οι προφορικές μαρτυρίες και εμπειρίες των κατοίκων, μετά από 

μαγνητοφώνηση. Πρόσθεσε, επίσης, πως θα προωθήσει σχετικό υλικό που έχει στη διάθεσή της 

στον κ. Νικολάου. 

 

Ο κ. Μπένος στο σημείο αυτό ευχαρίστησε τον κ. Νικολάου για την ενδιαφέρουσα πρόταση και 

εισηγήθηκε την έγκριση του ποσού των 10.000 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων εξόδων 



 
 

7 
 

υλοποίησης της παραπάνω δράσης (έξοδα μετακίνησης, διαμονής, αμοιβή κ. Νικολάου, έξοδα 

λευκώματος, κ.α.). Τέλος, εισηγήθηκε η κα Μανωλοπούλου να είναι ο σύνδεσμος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Διαζώματος με τον κ. Θοδωρή Νικολάου. 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα την εισήγηση του προέδρου του 

Διαζώματος για την έκδοση από το Σωματείο ενός φωτογραφικού άλμπουμ για τη Βόρεια Εύβοια, 

με φωτογραφικό υλικό και κείμενα από το φωτογράφο, κ. Θοδωρή Νικολάου, καθώς και τη 

διάθεση του ποσού των 10.000 ευρώ για τα πρώτα έξοδα υλοποίησης της παραπάνω δράσης. 

Τέλος, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για 

την υλοποίηση της παραπάνω δράσης.  

 

 

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

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

έγκριση του οικονομικού απολογισμού της ΙΔ΄ Γενικής Συνέλευσης. 

 

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

του παρακάτω οικονομικού απολογισμού της ΙΔ΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, η οποία 

πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το Σάββατο 02 Οκτωβρίου 2021: 

 

            Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ      Ε Ξ Ο Δ Ω Ν  ΙΔ΄ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ   

ΛΕΥΚΩΜΑ  «ΑΕΝΑΩΣ»  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ 20.000,00 € 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ   6.151,80 € 

ΤΣΑΝΤΕΣ, ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ (300 ΤΕΜ.)   4.054,80 € 

ΕΙΚΟΝΑ-ΗΧΟΣ   2.999,99 € 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Η ΣΤΟΑ ΤΩΝ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ      600,00 € 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ      260,40 €   

Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο 34.066,99 € 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου του Σωματείου ενέκριναν ομόφωνα τον οικονομικό απολογισμό της ΙΔ΄ 

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

παραλαβή του πρώτου παραδοτέου της «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΛΕΩΦΟΡOI ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ”». Παρουσίαση από το συγκοινωνιολόγο και μελετητή, κ. 

Κωνσταντίνο Ζέκκο. 

 

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

πλαίσιο της σύμβασης για την ανάθεση του έργου «Στρατηγική μελέτη για την υλοποίηση του 

προγράμματος “Λεωφόρoι φύσης και πολιτισμού”» που είχε υπογραφεί μεταξύ του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» και της Εταιρείας ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε. το Φεβρουάριο 

του 2021, ολοκληρώθηκε το Α΄ παραδοτέο του έργου. 

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Κωνσταντίνο Ζέκκο, συγκοινωνιολόγο και 

μελετητή του προγράμματος.  

 

Ο κ. Κωνσταντίνος Ζέκκος ενημέρωσε τα μέλη ότι το πρόγραμμα «Λεωφόροι Φύσης και 

Πολιτισμού» στοχεύει στην προβολή των πολύτιμων και παγκόσμιου ενδιαφέροντος μνημείων της 

φυσικής και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, μέσα από την συστηματική ψηφιακή καταγραφή 

τους και την χωρική συσχέτισή τους με τις φυσικές διαδρομές κατά μήκος του δικτύου των 

υπεραστικών αυτοκινητόδρομων της χώρας, προκειμένου να ξεδιπλώνεται μπροστά στον 

ταξιδιώτη της κάθε τέτοιας διαδρομής το πανόραμα των επιλογών που του προσφέρονται για τη 

φυσική επισκεψιμότητα των μνημείων που βρίσκονται σε προσιτή χρονοαπόσταση (της τάξης του 

ημιώρου ή των 30 περίπου χιλιομέτρων συμπληρωματικής διαδρομής μέχρι το σημείο 

ενδιαφέροντος) από την κύρια διαδρομή του κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου. 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Ζέκκος ενημέρωσε τα μέλη ότι εκπονήθηκε ένα ψηφιακό χαρτογραφικό 

υπόβαθρο αναφοράς για τρεις μεγάλους οδικούς άξονες: την Ολυμπία Οδό, τον Αυτοκινητόδρομο 

ΜΟΡΕΑΣ, την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ και την ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ. 

 

«Κατά μήκος αυτών των αυτοκινητοδρόμων, πρόσθεσε ο κ. Ζέκκος, έγινε η επιλογή 29 σημείων 

επίσκεψης, δηλαδή 29 μνημείων φύσης και πολιτισμού, σε απόσταση έως και 30 χλμ. από αυτούς. 

Μόνη εξαίρεση στην απόσταση αυτή έγινε για να συμπλεριληφθούν οι αρχαιολογικοί χώροι της 

Νικόπολης και της Κασσώπης. Επιπλέον, κρίτηριο για την επιλογή των παραπάνω μνημείων 

αποτελεί η αποφυγή των απαλλοτριώσεων που είναι έργα χρονοβόρα και κοστοβόρα. 

Σε κάθε μνημείο από αυτά έγινε η ανάλυση του μήκους της διαδρομής, του χρόνου της διαδρομής 

και του αναγλύφου της περιοχής.  

 

Για τη διευκόλυνση της δουλειάς οι περιοχές χωρίστηκαν σε 4 μεγάλες ομάδες, ακολουθώντας τους 

τέσσερις μεγάλους αυτοκινητοδρόμους και αποτυπώθηκαν στους αντίστοιχους χάρτες. 
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Κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας εντοπίσαμε ότι η Εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. είχε κάνει 

αντίστοιχη δουλειά για επτά ηπειρωτικές περιφέρειες, με κριτήριο και πάλι την αποφυγή των 

απαλλοτριώσεων. Στις προτάσεις τους περιορίζεται ο βαθμός παρέμβασης. Αντίθετα οι δικές μας 

παρεμβάσεις είναι περισσότερο παρεμβατικές και επίμονες και αφορούν τη βελτίωση της οδικής 

ασφάλειας και τη σήμανση των μνημείων. 

 

Δεδομένου ότι και το έργο το δικό μας, “ΟΙ ΛΕΩΦΟΡΟΙ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ” και το έργο 

της Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης δεν πρέπει να υπάρχει 

αλληλοκάλυψη. Συνεπώς, συνεννοηθήκαμε με τη μελετητική ομάδα της Εταιρείας να εξαιρέσει από 

τη μελέτη της τα τμήματα που εξετάζει η δική μας μελέτη.  

 

Σε συνέχεια των παραπάνω επιλέξαμε να δείξουμε στο χάρτη με κίτρινη διαγράμμιση τη δική μας 

περιοχή παρέμβασης, η οποία ξεκινά από τα επιλεγμένα μνημεία φύσης και πολιτισμού έως και το 

σημείο σύνδεσής τους με τους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους. Για κάθε μεγάλο αυτοκινητόδρομο 

προτείνονται συγκεκριμένες διαδρομές σύνδεσής τους με επιλεγμένους προορισμούς (π.χ. σύνδεση 

Ναυπάκτου με αυτοκινητόδρομο Ιονίας Οδού, Σικυώνας με την Ολυμπία Οδό, Αρχαίας Κορίνθου 

με τον αυτοκινητόδρομο ΜΟΡΕΑΣ κ.α.). Εμείς αξιοποιούμε τη σπουδαία δουλειά που έχει ήδη γίνει 

από την Εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. για περαιτέρω επεξεργασία των διαδρομών. Στο β΄ 

παραδοτέο μας θα υπάρχουν όλες οι προτάσεις μας για παρεμβάσεις στα σημεία που επιλέγησαν». 

 

Εν συνεχεία, το λόγο έλαβε και πάλι ο κ. Σταύρος Μπένος, ο οποίος επίσης επισήμανε ότι βρέθηκε 

ομόλογη μελέτη για όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, την οποία εκπόνησε η Εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.  

 

«Ο κ. Ζέκκος, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, προέβη σε διαβούλευση με την Εταιρεία, ώστε να μην υπάρχει 

αλληλοεπικάλυψη. Με την κίτρινη διαγράμμιση ο κ. Ζέκκος υποδεικνύει τα σημεία των διαδρομών 

που εξαιρέθηκαν από τη μελέτη της Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Οι επεμβάσεις που θα προτείνει 

η μελέτη του κ. Ζέκκου θα είναι πιο επίμονες, πιο παρεμβατικές και περισσότερο απαιτητικές.  

 

Επιπλέον, το έργο“ΛΕΩΦΟΡΟΙ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ” που προτάθηκε και σχεδιάζεται από 

το Σωματείο μας εντάχθηκε ως έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης. Εδώ θα πρέπει να επαινέσουμε και τις 

άοκνες προσπάθειες του κ. Φρέγκογλου Ευδόκιμου, συντονιστή προγραμμάτων του Σωματείου. 

 

Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μια διαρκής διαβούλευση μεταξύ των Υπουργείων Πολιτισμού, 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών, προκειμένου να προετοιμαστεί και να υποβληθεί το 

σχετικό τεχνικό δελτίο του έργου με βάση τη μελέτη του κ. Ζέκκου. Εν συνεχεία, έως το τέλος του 

2022 επιδιώκεται να έχει ολοκληρωθεί η συμβολαιοποίηση των έργων του προγράμματος 

“ΛΕΩΦΟΡΟΙ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ” και ως το τέλος του 2025 οι παρεμβάσεις και στα 29 

μνημεία. 
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Κλείνοντας, θα ήθελα να συνοψίσω ότι με την υλοποίηση του έργου “ΛΕΩΦΟΡΟΙ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ” επιδιώκεται να εξασφαλιστεί η διπλή βιωσιμότητα, ψηφιακή και φυσική, των 

μνημείων φύσης και πολιτισμού». 

 

Έπειτα το λόγο έλαβε ο κ. Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ο οποίος 

επισήμανε ότι πρόκειται για πολύ σημαντική μελέτη. Τόνισε, ωστόσο, ότι η διαδρομή που επελέγη 

προς την Αρχαία Μεσσήνη είναι αυτή που υλοποιείται το τελευταίο διάστημα από την Περιφέρεια 

Πελοποννήσου, μέσω της Λάμπαινας, αλλά ότι παραμένει μια λανθασμένη προσέγγιση του χώρου 

της Αρχαίας Μεσσήνης. 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου του Σωματείου συνεχάρησαν το μελετητή για την ποιότητα της δουλειάς 

του και εξουσιοδότησαν ομόφωνα τον πρόεδρο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, για την 

παραλαβή του πρώτου παραδοτέου της «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΛΕΩΦΟΡOI ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ”». 

 

 

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

τροποποίηση της Σύμβασης «Παροχή  τεχνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του  

προγράμματος:“ Τριλογία της Αττικής ”» (Συν. 3). 

 

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

τροποποίηση της Σύμβασης «Παροχή  τεχνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του  προγράμματος:“ 

Τριλογία της Αττικής ”», η οποία είχε ανατεθεί από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην Εταιρεία 

ΗΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ο.Ε., στις 26 Μαΐου 2021. 

 

«Η τροποποίηση αυτή, πρόσθεσε ο πρόεδρος, ήταν αναγκαία, προκειμένου να διευρυνθεί χρονικά 

η παράδοση των παραδοτέων της μελέτης και να υπάρχει επαρκής χρόνος για την προετοιμασία της 

ένταξης του προγράμματος “H Τριλογία της Αττικής ” στο Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 με τη χρήση των 

εργαλείων της Ο.Χ.Ε. Τα Παραδοτέα 1 και 2 αντίστοιχα θα υποβληθούν εντός τεσσάρων (4) και 

οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της τροποποίησης της σύμβασης. Ο κ. Τσάμης θα αξιοποιήσει 

τη δουλειά όλων των υπόλοιπων μελετητών, θα ακολουθήσει και τις οδηγίες – εγκυκλίους για τα νέα 

προγράμματα της Ο.Χ.Ε. της περιόδου 2021-2027, για τη σύνταξη των τεχνικών δελτίων των 

προτεινόμενων πράξεων του έργου». 

 

Ο πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών ένα σχέδιο τροποποίησης της σύμβασης «Παροχή  τεχνικών 

υπηρεσιών στο πλαίσιο του  προγράμματος:“ Τριλογία της Αττικής ”» (Συν. 3). 

 

Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, ενέκριναν ομόφωνα το σχέδιο της τροποποίησης 

της παραπάνω σύμβασης και συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του προέδρου, κ. Σταύρου 

Μπένου για την τροποποίηση της σύμβασης «Παροχή τεχνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του  
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προγράμματος:“ Τριλογία της Αττικής». Τέλος, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο 

για την υπογραφή της παραπάνω τροποποίησης της σύμβασης. 

 

 

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

διοργάνωση από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» διεθνούς δημιουργικού διαγωνισμού για 

την εικαστική ταυτότητα της Πολιτιστικής Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής- 

Ελευσίνα-Αθήνα-Λαύριο». (Συν. 4). 

 

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

συνέχεια του Στρατηγικού Σχεδίου Μarketing του προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή: 

Τριλογία της Αττικής: Ελευσίνα-Αθήνα-Λαύριο» εκκρεμεί η εκπόνηση της εικαστικής ταυτότητας 

του προγράμματος. Ο πρόεδρος υπενθύμισε στα μέλη ότι το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ήδη 

αναθέσει όλες τις απαιτούμενες μελέτες για το σχεδιασμό του παραπάνω προγράμματος 

(masterplan της διαδρομής, Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό, Στρατηγικό σχεδιασμό 

marketing, Συγκοινωνιακή Μελέτη Διαδρομής, Παροχή τεχνικών υπηρεσιών). 

 

Εν συνεχεία, αναφορικά με την εκπόνηση της εικαστικής ταυτότητας της «Πολιτιστικής 

Διαδρομής: Τριλογία της Αττικής: Ελευσίνα-Αθήνα-Λαύριο», ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη να 

προκηρυχθεί από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ένας διεθνής δημιουργικός διαγωνισμός κατά τα 

πρότυπα του διαγωνισμού που είχε προκηρύξει για το Δήμο Ηρακλείου. 

 

«Για τον παραπάνω διαγωνισμό, πρόσθεσε ο πρόεδρος, έχουμε ενημερώσει και την Υπουργό 

Πολιτισμού, κα Λίνα Μενδώνη και τον Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γιώργο Πατούλη, κατά τη 

διάρκεια σχετικής σχετικής τηλεδιάσκεψης που είχαμε». 

 

Έπειτα ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Μπέττυ Χατζηνικολάου, νομικό, εμπειρογνώμωνα σε 

θέματα Τουρισμού και τακτικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», για να ενημερώσει σχετικά 

το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

Η κα Χατζηνικολάου ανέφερε περίπου τα εξής: 

«Το Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ”, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την Περιφέρεια Αττικής και τους 

Δήμους Ελευσίνας και Λαυρίου, προτίθεται να αναθέσει την ανάπτυξη μιας νέας ελκυστικής 

εικαστικής ταυτότητας για τον τουρισμό της Πολιτιστικής Διαδρομής “Τριλογία της Αττικής- 

Ελευσίνα-Αθήνα-Λαύριο”, με σκοπό να ενισχυθεί περαιτέρω η εικόνα της Αττικής και o πλούτος 

των εμπειριών, που προσφέρει, στην ελληνική και διεθνή τουριστική αγορά. Η νέα τουριστική 

ταυτότητα (destination brand) θα αξιοποιηθεί σε όλες τις ενέργειες τουριστικής προβολής που θα 

υλοποιήσει η Περιφέρεια εφεξής και που θα αφορούν στη συγκεκριμένη Πολιτιστική Διαδρομή.  
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Η νέα ταυτότητα θα απευθύνεται στην τουριστική αγορά, δηλ. στο ταξιδιωτικό/ καταναλωτικό κοινό 

της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και στις επιχειρήσεις που οργανώνουν και πωλούν ταξίδια 

(το  travel trade που περιλαμβάνει επιχειρήσεις όπως  tour operators, τουριστικά γραφεία, εταιρείες 

κρουαζιερών, γραφεία οργάνωσης συνεδρίων κοκ. τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό).  

 

Η “Τριλογία” ως νέο τουριστικό προϊόν/εμπειρία στοχεύει στην ανάδειξη όλων των πόλων, που 

συνέβαλαν στην ακμή της Αθήνας κατά τους κλασικούς χρόνους και κυρίως της Ελευσίνας, ως 

πνευματικού-θρησκευτικού κέντρου, και του Λαυρίου, ως οικονομικού- παραγωγικού κέντρου, που 

χρηματοδότησε  την ακμή της Αθήνας. 

 

Διευκρινίζεται, ότι το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί μια νέα ταυτότητα για την Τριλογία ως 

τουριστικό προορισμό. Η στόχευση της ζητούμενης τουριστικής ταυτότητας είναι επομένως 

αποκλειστικά στην τουριστική αγορά.  

 

Το κύριο ζητούμενο του παρόντος έργου είναι να κωδικοποιηθεί επιτυχώς η τουριστική 

ιδιαιτερότητα αυτού του πολύμορφου προορισμού πολιτιστικού τουρισμού, τον οποίο συνιστά η 

Πολιτιστική Διαδρομή, μέσα από μια τουριστική ταυτότητα, η οποία: 

 

1. θα είναι ελκυστική, θα έχει δηλ. μια αισθητική ευχάριστη και ενδιαφέρουσα για το 

ευρύ ταξιδιωτικό κοινό και για τους τουριστικούς επαγγελματίες, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Διαδρομή απευθύνεται σε τουρίστες: 

• από όλον τον κόσμο, 

• όλων των ηλικιών, 

• κάθε μορφωτικού επιπέδου, 

• κάθε εισοδηματικού επιπέδου, 

• κάθε κοινωνικής θέσης, 

• με πολλά διαφορετικά ειδικά ενδιαφέροντα,  

• αλλά και  με ιδιαίτερα πολιτιστικά ενδιαφέροντα. 

 

2. θα είναι δυναμική, δηλ. θα ξεχωρίζει και θα αναδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο τη Διαδρομή  

 

3. θα  συμπυκνώνει εκείνο ή εκείνα τα στοιχεία που είναι χαρακτηριστικά για την 

ευρύτερη περιοχή της Διαδρομής. 

 

4. θα είναι διαχρονική, θα παραμείνει δηλ. ελκυστική και μετά από μερικά χρόνια (ως 

προς το μήνυμα, τους συμβολισμούς και την αισθητική της). 

 

5. θα είναι κατάλληλη για ευρεία χρήση σε όλες τις ενέργειες μάρκετινγκ που θα 

υλοποιήσει η Περιφέρεια όπως λ.χ. διαδικτυακή προβολή, έντυπη και ηλεκτρονική 
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διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, παραγωγή εντύπων και χαρτών, συμμετοχή σε εκθέσεις και 

άλλες εκδηλώσεις, παραγωγή πινακίδων κ.ο.κ. 

 

Βάσει του παραπάνω σκεπτικού θα ζητηθεί από τον ανάδοχο του παρόντος έργου να αναπτύξει τη 

νέα τουριστική ταυτότητα για την Τριλογία της Αττικής, η οποία θα αναλύεται στα εξής επιμέρους 

παραδοτέα: 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 – φάση Α΄: Τουριστικό λογότυπο (3 εναλλακτικές προτάσεις). 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2΄- φάση Β΄: Εικαστικές εφαρμογές της νέας τουριστικής ταυτότητας της 

Τριλογίας. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 – φάση Γ΄: Εκπόνηση εγχειριδίου για τη νέα τουριστική ταυτότητα της 

Τριλογίας (brand manual). 

 

Αναλυτικά τα περιεχόμενα του κάθε παραδοτέου περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο (Συν. 4). 

 

Μετά την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης και τη δημιουργία του παραδοτέου 1 (τουριστικού λογοτύπου) 

το “ΔΙΑΖΩΜΑ” θα χορηγήσει τρία βραβεία, ύψους 5.000, 3.000 και 2.000 € στις τρεις προτάσεις 

που θα λάβουν κατά σειρά την υψηλότερη βαθμολογία. Εν συνεχεία, ο υποψήφιος ανάδοχος, που θα 

υποβάλει την πρόταση με την υψηλότερη βαθμολογία, θα κληθεί από  την Περιφέρεια Αττικής  να 

υλοποιήσει το Παραδοτέο 2 και το Παραδοτέο 3 στο πλαίσιο απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, λαμβάνοντας δηλ. αμοιβή που δεν θα ξεπερνά τα 20.000 € πλέον ΦΠΑ 24% 

(πλέον φυσικά του ποσού του βραβείου το οποίο καταβάλλει το “ΔΙΑΖΩΜΑ”).  

 

Για την παραπάνω δράση έχουν ενημερωθεί εκτός από τον Περιφερειάρχη, κ. Γιώργο Πατούλη και 

οι εντετελμένοι σύμβουλοι της Περιφέρειας Αττικής, κ. Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος,  

Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας 

Αττικής και κ. Αθηνά Κολυβά, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής». 

 

Αμέσως μετά, ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη: 

Α) να διατεθεί από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» το ποσό των 10.000 ευρώ για την χρηματοδότηση 

των τριών βραβείων του διαγωνισμού, 

Β) να εξουσιοδοτήσουν την κα Μπέττυ Χατζηνικολάου να ετοιμάσει ένα σχέδιο προκήρυξης του 

παραπάνω διαγωνισμού, το οποίο θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ως 

δελτίο τύπου, 

Γ) να συγκληθεί επταμελής επιτροπή που θα αξιολογήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για τα 

βραβεία, η οποία θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: 

1. κα Μπέττυ Χατζηνικολάου, νομικό, εμπειρογνώμωνα σε θέματα Τουρισμού και τακτικό 

μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

2. κ. Πρόδρομο Τσιαβό, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

3. κ. Ιωάννα Δρέττα, Διευθύνουσα Σύμβουλο, CEO Marketing Greece, μελετήτρια, 

4. έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής, 
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5. έναν εκπρόσωπο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Περιφέρειας Αττικής, 

6. έναν εκπρόσωπο του Δήμου Ελευσίνας, 

7. έναν εκπρόσωπο του Δήμου Λαυρίου.   

 

Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, ενέκριναν ομόφωνα την εισήγηση του προέδρου 

α) για τη διοργάνωση από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» διεθνούς δημιουργικού διαγωνισμού για 

την εικαστική ταυτότητα της Πολιτιστικής Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής- Ελευσίνα-Αθήνα-

Λαύριο», β) για τη διάθεση του ποσού των 10.000 ευρώ για τα βραβεία του διαγωνισμού, γ) για 

τη σύγκληση της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων. Τέλος αποφάσισαν ομόφωνα να 

εξουσιοδοτήσουν την κα Μπέττυ Χατζηνικολάου να ετοιμάσει ένα σχέδιο προκήρυξης του 

παραπάνω διαγωνισμού, το οποίο θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

 

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

αύξηση των μηνιαίων αποδοχών των στελεχών του Σωματείου από 01 Ιανουαρίου 

2022 ως εξής: 

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

αποδοχές του να ανέλθουν στο ποσό των 1500 ευρώ, 

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

ανέλθουν στο ποσό των 1200 ευρώ, 

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

ανέλθουν στο ποσό των 1100 ευρώ, 

iv. της κας Κατερίνας Αβραμοπούλου, υπεύθυνης οικονομικής υποστήριξης και 

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

ποσό των 1100 ευρώ, 

v. της κας Βερενίκης Βασιλειάδη, υπεύθυνης του Προγράμματος 

Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας, ώστε οι καθαρές αποδοχές της να 

ανέλθουν στο ποσό των 1000 ευρώ, 

vi. της κας Δήμητρας Χονδροκούκη, ώστε οι καθαρές αποδοχές της να ανέλθουν 

στο ποσό των 900 ευρώ. 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος εισαγωγικά ανέφερε στα μέλη ότι 

το 2021, παρά τις δυσμενείς συνθήκες που βιώνει η χώρα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, 

ήταν ένα εύρωστο οικονομικά έτος. Επιπλέον, επαίνεσε τα στελέχη του Διαζώματος για τη 

δουλειά τους και την ποιότητα αυτής. Σε συνέχεια των ανωτέρω, εισηγήθηκε στα μέλη την αύξηση 

των μηνιαίων αποδοχών των στελεχών του Σωματείου από 01 Ιανουαρίου 2022 ως εξής: 

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

αποδοχές του να ανέλθουν στο ποσό των 1500 ευρώ, 

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

ανέλθουν στο ποσό των 1200 ευρώ, 
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iii. της κας Μαρίας Κουρασάνη, αρχαιολόγου, ώστε οι καθαρές αποδοχές της να 

ανέλθουν στο ποσό των 1100 ευρώ, 

iv. της κας Κατερίνας Αβραμοπούλου, υπεύθυνης οικονομικής υποστήριξης και 

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

ποσό των 1100 ευρώ, 

v. της κας Βερενίκης Βασιλειάδη, υπεύθυνης του Προγράμματος Ανασυγκρότησης 

Βόρειας Εύβοιας, ώστε οι καθαρές αποδοχές της να ανέλθουν στο ποσό των 1000 

ευρώ, 

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

ποσό των 900 ευρώ. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, ενέκριναν ομόφωνα την εισήγηση του προέδρου 

για την αύξηση των μηνιαίων αποδοχών των στελεχών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

 

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

διακοπή της σύμβασης εργασίας της κας Σούζης Ριζκάλα με το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

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

Διοικητικού Συμβουλίου τη διακοπή της σύμβασης εργασίας της κας Σούζης Ριζκάλα με το 

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», καθώς πλέον δεν υφίσταται αντικείμενο για την απασχόλησή της. 

 

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

προέδρου για τη διακοπή της σύμβασης εργασίας της κας Σούζης Ριζκάλα με το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

 

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

ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στη θερμοκοιτίδα του Διαζώματος «D-

Hub»: κ.κ. Ελίνας Αγγέλη, Χρήστου Χιώτη και Νίκου Στακιά από 01-01-2022 έως 

και 31-12-2022. Έγκριση των όρων των σχετικών συμβάσεων (Συν. 5-7). 

 

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

Διοικητικού Συμβουλίου την ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στη θερμοκοιτίδα του 

Διαζώματος «D-Hub»: κ.κ. Ελίνας Αγγέλη, Χρήστου Χιώτη και Νίκου Στακιά από 01-01-2022 

έως και 31-12-2022. 
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Εν συνεχεία, ο πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου τα σχέδια των συμβάσεων 

που πρόκειται να υπογραφούν μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και των κ.κ. Ελίνας Αγγέλη, 

Χρήστου Χιώτη και Νίκου Στακιά (Συν. 5-7). 

 

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

προέδρου για την ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στη θερμοκοιτίδα του Διαζώματος 

«D-Hub»: κ.κ. Ελίνας Αγγέλη, Χρήστου Χιώτη και Νίκου Στακιά από 01-01-2022 έως και 31-12-

2022. Επίσης, ενέκριναν ομόφωνα τα σχέδια των σχετικών συμβάσεων και εξουσιοδότησαν, 

τέλος, τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο για την υπογραφή τους. 

 

 

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

αύξηση των μηνιαίων αποδοχών του κ. Βασίλη Τσαχάκη, με αντικείμενο την παροχή 

ανεξάρτητων λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, ώστε οι καθαρές αποδοχές 

του να ανέλθουν στο ποσό των 600 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Έγκριση των όρων του σχετικής σύμβασης (Συν. 8).  

 

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

Διοικητικού Συμβουλίου την αύξηση των μηνιαίων αποδοχών του κ. Βασίλη Τσαχάκη, λογιστή 

του Σωματείου, με αντικείμενο την παροχή ανεξάρτητων λογιστικών και φοροτεχνικών 

υπηρεσιών, ώστε οι καθαρές αποδοχές του να ανέλθουν στο ποσό των 600 ευρώ, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου το σχέδιο της σύμβασης που 

πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και του κ. Βασίλη Τσαχάκη. (Syn. 

8). 

 

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

προέδρου για την αύξηση των μηνιαίων αποδοχών του κ. Βασίλη Τσαχάκη, λογιστή του 

Σωματείου. Επίσης, ενέκριναν το σχέδιο της σχετικής σύμβασης και εξουσιοδότησαν, τέλος, τον 

πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο για την υπογραφή της. 

 

 

 

 

15. Εισήγηση του πρόεδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου για τη 

διάθεση του ποσού των 1083,76 ευρώ για την αγορά νέου λογιστικού προγράμματος 

του Σωματείου (Συν. 9). 
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Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου τη διάθεση του ποσού των 1083,76 ευρώ για την αγορά νέου λογιστικού 

προγράμματος του Σωματείου.  

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του συμβουλίου την προσφορά που έχει 

αποστείλει η Εταιρεία Epsilon Net για την πλατφόρμα PYLON, η οποία θα καλύψει τις 

λειτουργικές ανάγκες του Σωματείου (Συν. 9). 

 

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

προέδρου για τη διάθεση του ποσού των 1083,76 ευρώ για την αγορά νέου λογιστικού 

προγράμματος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

 

16. Εισήγηση του προέδρου, κ. Σταύρου Μπένου για εξουσιοδότηση στον ταμία του 

Σωματείου, κ. Παναγιώτη Νταή για την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας e-POS 

Paycenter – στην Τράπεζα Πειραιώς (Συν. 10). 

 

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

Διοικητικού Συμβουλίου να εξουσιοδοτήσουν τον ταμία του Σωματείου, κ. Παναγιώτη Νταή για 

την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας e-POS Paycenter – στην Τράπεζα Πειραιώς. 

 

Εν συνεχεία ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Χρήστο Χιώτη, εκπρόσωπο της Εταιρείας 

ELEGRAD και συνεργάτη της θερμοκοιτίδας του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ο οποίος παρουσίασε 

στα μέλη την υπηρεσία e-POS Paycenter, αναφέροντας περίπου τα εξής: 

 

«Η υπηρεσία ePOS Paycenter δίνει τη δυνατότητα να δεχόμαστε πληρωμές από την ιστοσελίδα μας. 

 

Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε ειδική πλατφόρμα δωρεών που εκτός από 

το τραπεζικό έμβασμα, το οποίο είναι μια off-site διαδικασία και απαιτεί χειροκίνητη επιβεβαίωση 

της δωρεάς, θα μπορούμε να δεχόμαστε δωρεές με τη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, 

με τον ίδιο τρόπο που τις δέχεται και ένα e-shop και να υπάρχει άμεση και αυτόματη επιβεβαίωση. 

 

Σε επικοινωνία με την τράπεζα θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει η πρόβλεψη από μέρους τους να 

έχουμε χαμηλές χρεώσεις για Σωματεία και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς. 

 

Από μεριάς μας θέλουμε την απλούστερη επιλογή διασύνδεσης Redirection, ώστε: 

● Να μην φυλάσσεται κανένα στοιχείο της κάρτας που χρησιμοποιήθηκε κατά την πληρωμή.  

● Η υλοποίηση της υποδομής να ολοκληρώνεται πολύ γρήγορα. 

 

Για περισσότερες λεπτομέρεις μπορείτε να δείτε το επισυναπτόμενο 10 (Συν. 10)». 
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Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του 

προέδρου να εξουσιοδοτήσουν τον ταμία του Σωματείου, κ. Παναγιώτη Νταή για την 

ενεργοποίηση εκ μέρους του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» της Υπηρεσίας e-POS Paycenter – στην 

Τράπεζα Πειραιώς. 

 

 

17. Αποδοχή της χορηγίας της ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., ύψους  6.200,00 €  ευρώ,  

ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το 2021. 

 

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

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή της προς το Σωματείο, ύψους 6.200 

ευρώ, για το έτος 2021. 

 

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

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

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την 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. 

 

 

18. Αποδοχή της χορηγίας της ΕΛΒΑΛ Α.Ε., ύψους  5.000 ευρώ,  ως ετήσιας συνδρομής 

Εταιρικού Μέλους για το 2021. 

 

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

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

έτος 2021. 

 

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

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

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την ΕΛΒΑΛ 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. 

 

19. Αποδοχή της χορηγίας της ΤΕΜΕΣ Α.Ε., ύψους  5.000 ευρώ,  ως ετήσιας συνδρομής 

Εταιρικού Μέλους για το 2021. 
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Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η ΤΕΜΕΣ Α.Ε., εταιρικό μέλος του Σωματείου 

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

έτος 2021. 

 

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

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

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την ΤΕΜΕΣ 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. 

 

 

20. Αποδοχή της χορηγίας του Σ.Ε.Β. (Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών), ύψους  

5.000 ευρώ,  ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το 2021. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο Σ.Ε.Β. (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και 

Βιομηχανιών), εταιρικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή του 

προς το Σωματείο, ύψους 5.000 ευρώ, για το έτος 2021. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 5.000 ευρώ, του Σ.Ε.Β. 

(Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών),  ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το 

έτος 2021. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά τον Σ.Ε.Β. (Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και 

Βιομηχανιών) 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. 

 

 

 

 

 

21. Αποδοχή της χορηγίας της SYMBEΕOSIS Α.Ε., ύψους  3.000 ευρώ,  ως ετήσιας 

συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το 2021. 

 

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

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή της προς το Σωματείο, ύψους 3.000 

ευρώ, για το έτος 2021. 
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Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 3.000 ευρώ, της 

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

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την SYMBEΕOSIS 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. 

 

 

22. Αποδοχή της χορηγίας της Kosmesis – Aesthetic Plastic Surgery Center, ύψους  3.000 

ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το 2021. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Kosmesis – Aesthetic Plastic Surgery Center, 

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

Σωματείο, ύψους 3.000 ευρώ, για το έτος 2021. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 3.000 ευρώ, της 

Kosmesis – Aesthetic Plastic Surgery Center, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το 

έτος 2021. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Kosmesis – Aesthetic Plastic Surgery 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. 

 

 

23. Έγκριση του Οικονομικού και Διαχειριστικού Απολογισμού του Σωματείου έως και 

31 Οκτωβρίου 2021 (Συν. 11). 

 

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

Διαχειριστικού Απολογισμού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έως και 31 Οκτωβρίου 2021 (Συν. 

11). 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τον Οικονομικό και Διαχειριστικό Απολογισμό του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έως και 31 Οκτωβρίου 2021. 

 

 

 

24. Αποδοχή νέου μέλους.  

 

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση αίτησης του 

παρακάτω φυσικού προσώπου για την εγγραφή του στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ως τακτικό μέλος: 
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• Βίκυ Φλέγγα, δημοσιογράφος, ως τακτικό μέλος. 

 

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

 

 

 

 

Επιμέλεια πρακτικών: 

Μαρία Σοφικίτου, 

Μαρία Κουρασάνη 

 

 

 

 

 

 

                 Ο πρόεδρος                                                             Ο γενικός γραμματέας 

 

 

 

 

 

 

            Σταύρος Μπένος                                                    Βασίλης Λαμπρινουδάκης 
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Επισυναπτόμενο 1ο: Pdf 
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Επισυναπτόμενο 2ο: Pdf 
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Επισυναπτόμενο 3ο:  

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
 

 

«ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ TOY  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ”» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

 

 

  

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΔΙΑΖΩΜΑ» 
  

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΗΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ο.Ε 



 
 

25 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

«ΠΑΡΟΧΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ TOY  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

“ ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΉΣ ”» 

 

Στην Αθήνα  σήμερα  την …. Δεκεμβρίου του έτους 2021, μετά την υπ’ αριθμόν 10 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του την 30η Νοεμβρίου 2021,  

 οι παρακάτω υπογεγραμμένοι: 

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

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

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

2.-  Η ομόρρυθμη εταιρεία ΗΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ & 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ο.Ε, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος 45, με  ΑΦΜ: 999693840,  Δ.Ο.Υ 

Λαμίας, η οποία θα αποκαλείται του λοιπού η «Πάροχος» εκπροσωπούμενη κατά την υπογραφή 

της παρούσας από τον νόμιμο εκπρόσωπό της,  κ. Δημήτρη Τσάμη. 

 

συμφώνησαν την τροποποίηση των άρθρων 2 («ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ») και 

3 («ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ)» της αρχικής σύμβασης 

που είχε υπογραφεί στις 26 Μαΐου 2021, σύμφωνα με το άρθρο 6 της αρχικής σύμβασης 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ).  Τα λοιπά άρθρα επαναλαμβάνονται ως είχαν. 

 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ενδιαφέρεται να συμβάλει εθελοντικά στο σχεδιασμό μιας 

Πολιτιστικής Διαδρομής, που να συνδέει την Αθήνα με το θρησκευτικό-πνευματικό κέντρο αυτής 

κατά την αρχαιότητα, δηλαδή την Ελευσίνα, και ταυτόχρονα με τον οικονομικό της πυλώνα, το 

Λαύριο, που ουσιαστικά «χρηματοδότησε» την ακμή της Αθήνας κατά τους κλασσικούς χρόνους. 

 

Σκοπός του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ είναι να προετοιμαστεί, με τη συμβολή του, ένα ώριμο έργο για 

ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του «εργαλείου» της 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), κάτι που ήδη σχεδιάζει η Περιφέρεια  Αττικής. Η 

Πολιτιστική Διαδρομή θα περιλαμβάνει επίσης, ως δυνητικούς σταθμούς, τη Φυλή και τις 

Αχαρνές και τα πολιτιστικά αξιοθέατα των δύο αυτών περιοχών. 
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Ταυτόχρονα με την εκπόνηση  του master plan της ΟΧΕ, που ήδη ολοκληρώνεται, σκόπιμο είναι 

να υποστηριχθεί το έργο του Διαζώματος με όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προετοιμασία 

ένταξης της Πολιτιστικής Διαδρομής «Λαύριο – Αθήνα – Ελευσίνα» (Τριλογία της Αττικής) στο 

ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγκεκριμένα στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027 με 

χρήση εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ). 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ-Παραδοτέα 

 

Αντικείμενο των υπηρεσιών της Παρόχου - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - είναι να υποστηρίξει 

το έργο του Διαζώματος για την προετοιμασία ένταξης της Πολιτιστικής Διαδρομής «Λαύριο – 

Αθήνα – Ελευσίνα» (Τριλογία της Αττικής)  στο ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγκεκριμένα στο νέο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027 με χρήση εργαλείων 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης. 

 

Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο των υπηρεσιών της Παρόχου είναι κατ’ ελάχιστον: 

1) Η χαρτογράφηση διασύνδεσης της προτεινόμενης ΟΧΕ με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027 και η συσχέτιση των αναπτυξιακών στόχων και προτεραιοτήτων της ΟΧΕ 

Πολιτιστικής Διαδρομής με τους Στόχους Πολιτικής, τους Άξονες και τους Ειδικούς Στόχους, του 

ΠΕΠ Αττικής 2021-2027. 

2) Η καταγραφή, κωδικοποίηση, προτεραιοποίηση και βελτιστοποίηση με βάση τα στάδια 

οικοδόμησης της ΟΧΕ και το βαθμό ωριμότητας, των προτεινόμενων δράσεων της Πολιτιστικής 

Διαδρομής, προκειμένου να ενταχθούν στο ΠΕΠ Αττικής 2021-2027, που περιλαμβάνει τον 

προσδιορισμό των επιμέρους χαρακτηριστικών φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την 

μεθοδολογία υλοποίησης. 

3) Η πρόταση του φορέα διακυβέρνησης της νέας παρέμβασης ΟΧΕ Πολιτιστικής Διαδρομής και 

η υπόδειξη Εμπλεκόμενων Φορέων και δυνητικών  Δικαιούχων. 

4) Ο προσδιορισμός του πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης της Στρατηγικής και 

του Σχεδίου Δράσης της ΟΧΕ Πολιτιστικής Διαδρομής.   

5) Ο προσδιορισμός των τυχόν αναγκαίων δράσεων δημοσιότητας και προβολής της ΟΧΕ 
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καθώς και ο προσδιορισμός των αναγκαίων δράσεων τεχνικής βοήθειας για την ωρίμανση των 

παρεμβάσεων και τη διαχείριση της παρακολούθησης υλοποίησης και αξιολόγησης της ΟΧΕ. 

 Βασικό υπόβαθρο των παραπάνω εργασιών είναι οι μελέτες που έχουν ανατεθεί από το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» για την υποστήριξη υλοποίησης του προγράμματος «Τριλογία της Αττικής» 

και συγκεκριμένα: α) «Εκπόνηση Μaster plan της Πολιτιστικής Διαδρομής  Λαύριο – Αθήνα 

- Ελευσίνα (Τριλογία της Αττικής)», β) «Στρατηγικός σχεδιασμός marketing για την 

τουριστική ανάδειξη της Πολιτιστικής Διαδρομής Λαύριο – Αθήνα – Ελευσίνα», γ) «Ψηφιακή 

Στρατηγική για τον Πολιτισμό, ως Οδηγός για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και 

επικοινωνίας στο χώρο του Πολιτισμού», δ) «Συγκοινωνιακή Μελέτη Πολιτιστικής 

Διαδρομής “Τριλογία της Αττικής ”». 

 Κεντρικός στόχος του έργου είναι ο προσδιορισμός των τεχνικών περιγραφών που 

μπορούν να αξιοποιηθούν για τη σύνταξη των τεχνικών δελτίων των προτεινόμενων 

πράξεων.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Όλες οι υπηρεσίες που θα προσφέρει η Πάροχος, όπως περιγράφονται στο άρθρο 1, θα 

αποτυπώνονται σε δυο Εκθέσεις Εργασιών (Παραδοτέο 1 και 2), οι οποίες θα υποβληθούν εντός 

τεσσάρων (4) και οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της παρούσας τροποποίησης της σύμβασης. 

 

Οι δυο αυτές εκθέσεις (Παραδοτέα) κατατίθενται στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και ο Πρόεδρος τις φέρει 

στο Διοικητικό Συμβούλιο για ενημέρωση, διάλογο και παραλαβή.  

  

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

 

Η συνολική αμοιβή για το σύνολο των υπηρεσιών της παρόχου  συμφωνείται στο ποσό των  είκοσι 

χιλιάδων (20.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Αυτό το ποσό θα καταβληθεί από 

το Διάζωμα στην Πάροχο τμηματικά κατά την διάρκεια της σύμβασης και ύστερα από την 

υποβολή απόδειξης παροχής υπηρεσιών ως εξής: 

• 30% με την υπογραφή της παρούσας 
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• Το υπόλοιπο 70% με την ολοκλήρωση και παραλαβή των παραδοτέων από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Διαζώματος. 

 

Οι υπηρεσίες της Παρόχου θα ολοκληρωθούν εντός οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της 

παρούσας τροποποίησης της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΕΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ 

 

Το Διάζωμα  διατηρεί το δικαίωμα εντός 20 ημερών από τη λήψη της κάθε έκθεσης του άρθρου 1 

της παρούσας να ζητήσει τη βελτίωσή της  ή την παροχή μιας ή περισσσότέρων εκ των υπηρεσιών 

του άρθρου 1, που δεν παρεσχέθησαν ή παρεσχέθησαν πλημμελώς, με γραπτές παρατηρήσεις προς 

την πάροχο. Εάν παρέλθει η προθεσμία των 20 ημερών χωρίς να σταλούν στην Πάροχο 

παρατηρήσεις από πλευράς του Διαζώματος, τότε θα τεκμαίρεται ότι το Διάζωμα θεωρεί 

ικανοποιητική την ποιότητα των αντίστοιχων υπηρεσιών της παρόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΟΥ 

 

Ο Πάροχος βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, καθώς και με φόρους, τέλη και κάθε άλλη τυχόν 

προβλεπόμενη από τον νόμο κράτηση, πλην του Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου κάθε άλλου 

αποδεικτικού μέσου.  

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης αφού διαβάσθηκε, από τους δύο συμβαλλόμενους, 

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

Διάζωμα και ένα (1) έλαβε η Πάροχος. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΖΩΜΑ       ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΟ 

 Ο Πρόεδρος                                                                                     Ο νόμιμος εκπρόσωπος 

 

 

 

 Σταύρος Μπένος                                                                                   Δημήτρης Τσάμης 
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Επισυναπτόμενο 4ο: 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

1. Σκεπτικό και αντικείμενο του Έργου 

 

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός ΔΙΑΖΩΜΑ, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την Περιφέρεια 

Αττικής και τους Δήμους Ελευσίνας και Λαυρίου, προτίθεται να αναθέσει την ανάπτυξη μιας νέας 

ελκυστικής εικαστικής ταυτότητας για τον τουρισμό της Πολιτιστικής Διαδρομής «Τριλογία της 

Αττικής- Ελευσίνα-Αθήνα-Λαύριο) με σκοπό να ενισχυθεί περαιτέρω η εικόνα της Αττικής και 

του πλούτου των εμπειριών, που προσφέρει, στην ελληνική και διεθνή τουριστική αγορά. Η νέα 

τουριστική ταυτότητα (destination brand) θα αξιοποιηθεί σε όλες τις ενέργειες τουριστικής 

προβολής που θα υλοποιήσει η Περιφέρεια εφεξής και που θα αφορούν στη συγκεκριμένη 

Πολιτιστική Διαδρομή.  

 

Η νέα ταυτότητα απευθύνεται στην τουριστική αγορά, δηλ. στο ταξιδιωτικό/ καταναλωτικό κοινό 

της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και στις επιχειρήσεις που οργανώνουν και πωλούν ταξίδια 

(το  travel trade που περιλαμβάνει επιχειρήσεις όπως  tour operators, τουριστικά γραφεία, εταιρείες 

κρουαζιερών, γραφεία οργάνωσης συνεδρίων κοκ. τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό).  

 

Η «Τριλογία» ως νέο τουριστικό προϊόν/εμπειρία στοχεύει στην ανάδειξη όλων των πόλων, που 

συνέβαλαν στην ακμή της Αθήνας κατά τους κλασικούς χρόνους και κυρίως της Ελευσίνας, ως 

πνευματικού-θρησκευτικού κέντρου, και του Λαυρίου, ως οικονομικού- παραγωγικού κέντρου, 

που χρηματοδότησε  την ακμή της Αθήνας. 

 

Διευκρινίζεται, ότι το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί μια νέα ταυτότητα για την Τριλογία ως 

τουριστικό προορισμό. Η στόχευση της ζητούμενης τουριστικής ταυτότητας είναι επομένως 

αποκλειστικά στην τουριστική αγορά.  

 

Το συνημμένο αρχείο pdf περιέχει το σχέδιο τουριστικού μάρκετινγκ της Τριλογίας 

συμπεριλαμβανομένης της νέας στρατηγικής μάρκετινγκ, το οποίο θέτει το πλαίσιο και τις 

απαιτήσεις του έργου, καθώς περιγράφει τα χαρακτηριστικά της Διαδρομής και τους στόχους 

της διαμόρφωσής της. Επίσης παραθέτει επιχειρήματα για τους λόγους που αξίζει κανείς να 

επισκεφτεί την Ελευσίνα και το Λαύριο. 

 

 

Το κύριο ζητούμενο του παρόντος έργου είναι να κωδικοποιηθεί επιτυχώς η τουριστική 

ιδιαιτερότητα αυτού του πολύμορφου προορισμού πολιτιστικού τουρισμού, τον οποίο συνιστά η 

Πολιτιστική Διαδρομή, μέσα από μια τουριστική ταυτότητα, η οποία: 

 

1. θα είναι ελκυστική, θα έχει δηλ. μια αισθητική ευχάριστη και ενδιαφέρουσα για το ευρύ 

ταξιδιωτικό κοινό και για τους τουριστικούς επαγγελματίες, λαμβάνοντας υπόψη, ότι η 

Διαδρομή απευθύνεται σε τουρίστες: 

• από όλον τον κόσμο 
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• όλων των ηλικιών 

• κάθε μορφωτικού επιπέδου 

• κάθε εισοδηματικού επιπέδου 

• κάθε κοινωνικής θέσης 

• με πολλά διαφορετικά ειδικά ενδιαφέροντα,  

• αλλά και  με ιδιαίτερα πολιτιστικά ενδιαφέροντα. 

 

2. θα είναι δυναμική, δηλ. θα ξεχωρίζει και θα αναδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

τη Διαδρομή  

 

3. θα  συμπυκνώνει εκείνο ή εκείνα τα στοιχεία που είναι χαρακτηριστικά για την ευρύτερη 

περιοχή της Διαδρομής. 

 

4. θα είναι διαχρονική, θα παραμείνει δηλ. ελκυστική και μετά από μερικά χρόνια (ως προς 

το μήνυμα, τους συμβολισμούς και την αισθητική της). 

 

5.  θα είναι κατάλληλη για ευρεία χρήση σε όλες τις ενέργειες μάρκετινγκ που θα 

υλοποιήσει η Περιφέρεια όπως λ.χ. διαδικτυακή προβολή, έντυπη και ηλεκτρονική 

διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, παραγωγή εντύπων και χαρτών, συμμετοχή σε εκθέσεις και 

άλλες εκδηλώσεις, παραγωγή πινακίδων κοκ. 

 

 

Βάσει του παραπάνω σκεπτικού ζητείται από τον ανάδοχο του παρόντος έργου να αναπτύξει τη 

νέα τουριστική ταυτότητα για την Τριλογία της Αττικής, η οποία αναλύεται στα εξής επιμέρους 

παραδοτέα: 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: Τουριστικό λογότυπο (3 εναλλακτικές προτάσεις) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Εικαστικές εφαρμογές της νέας τουριστικής ταυτότητας της Τριλογίας 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: Εκπόνηση εγχειριδίου για τη νέα τουριστική ταυτότητα της Τριλογίας 

(brand manual). 

 

 

 

2. Αναλυτική περιγραφή των Παραδοτέων 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Λογότυπο 

 

Ο Ανάδοχος καλείται να ετοιμάσει το λογότυπο που θα χρησιμοποιηθεί στην  τουριστική 

καμπάνια της Περιφέρειας Αττικής για την Τριλογία (3 εναλλακτικές προτάσεις λογοτύπου 

προκειμένου το ΔΙΑΖΩΜΑ να επιλέξει την επικρατέστερη ). 

 

 Ο Ανάδοχος του έργου θα διατυπώσει επίσης ένα σλόγκαν (tagline) στην ελληνική και αγγλική 

γλώσσα για χρήση με το τουριστικό λογότυπο. 
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Το τουριστικό λογότυπο πρέπει να είναι σύγχρονο, να αναδεικνύει και να τονίζει τη μοναδικότητα, 

την πολυμορφία και τη μαγεία της Διαδρομής και δη των νέων πόλων της (Ελευσίνα-Λαύριο) με 

τρόπο ελκυστικό για τον Έλληνα και ξένο καταναλωτή, χωρίς ακαδημαϊσμό. Σημειώνεται ότι το 

λογότυπο που θα ετοιμαστεί, θα πρέπει να είναι ευδιάκριτο και ευανάγνωστο όταν χρησιμοποιηθεί 

σε διαφορετικά μεγέθη, με διαφορετικό χρωματικό φόντο κοκ. 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 :Εικαστικές εφαρμογές της νέας τουριστικής ταυτότητας της Τριλογίας 

 

Ζητείται η ετοιμασία μιας σειράς από εικαστικές εφαρμογές με βάση τη νέα τουριστική ταυτότητα 

της Τριλογίας , όπως θα προκύψει από το ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1. Αυτές οι εικαστικές εφαρμογές θα 

ενσωματώνουν το νέο λογότυπο, θα εντάσσονται σε μια κοινή αισθητική και θα συμβάλλουν ώστε 

να υπάρχει μια συνέπεια και μια ενιαία γραμμή σε κάθε πτυχή της παρουσίας της Τριλογίας  στην 

τουριστική αγορά. 

 

Στο πλαίσιο του ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 2 θα ετοιμαστούν, συγκεκριμένα, οι εξής εικαστικές εφαρμογές: 

 

• Χρωματική παλέτα: Ο Ανάδοχος του έργου καλείται να ετοιμάσει μια χρωματική παλέτα 

που θα περιλαμβάνει:  

o τα κυρίαρχα χρώματα της Τριλογίας 

o όλα τα χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν στο λογότυπο (βλ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1) 

o χρώματα που δημιουργούν καλαίσθητους συνδυασμούς (δίχρωμους και τρίχρωμους) 

και ενδιαφέρουσες αντιθέσεις με το λογότυπο. 

Για κάθε χρώμα θα πρέπει να οριστεί από τον Ανάδοχο η ταυτότητά του (όνομα χρώματος 

και χρωματική ανάλυση σε CMYK, RGB και Pantone). 

 

• Μακέτες ιστοσελίδων για το επίσημο τουριστικό portal της Τριλογίας. Συγκεκριμένα, ο 

Ανάδοχος θα κάνει τον εικαστικό σχεδιασμό για τις εξής ιστοσελίδες: 

o Μακέτα αρχικής σελίδας (homepage) με ανοικτόχρωμο φόντο 

o Μακέτα αρχικής σελίδας (homepage) με σκουρόχρωμο φόντο 

o Μακέτα εσωτερικής σελίδας με ανοικτόχρωμο φόντο 

o Μακέτα εσωτερικής σελίδας με σκουρόχρωμο φόντο  

Διευκρινίζεται ότι ο Aνάδοχος δεν θα ετοιμάσει λειτουργικές ιστοσελίδες παρά μόνο τις 

μακέτες τους (δηλ. το εικαστικό σκέλος των ιστοσελίδων). Οι μακέτες θα βασίζονται στην 

ως άνω χρωματική παλέτα. Το μενού πλοήγησης και άλλα στοιχεία του portal θα δοθούν 

από ΔΙΑΖΩΜΑ 

 

• Προσχέδια δύο εντύπων που απευθύνονται σε καταναλωτές, βασιζόμενα στην ως άνω 

χρωματική παλέτα. 

o Έντυπο «pocket» (ύψος 192 mm, πλάτος 115 mm): Ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει: 
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▪ Μακέτα εξωφύλλου σε δύο παραλλαγές 

▪ Μακέτα σαλονιού σε δύο παραλλαγές 

o Έντυπο μεγάλο τύπου «image brochure» (ύψος 295 mm, πλάτος 210 mm): Ο Ανάδοχος 

θα ετοιμάσει: 

▪ Μακέτα εξωφύλλου σε δύο παραλλαγές 

▪ Μακέτα σαλονιού σε δύο παραλλαγές 

 

• Δύο παραλλαγές μακέτας για ολοσέλιδες διαφημιστικές καταχωρήσεις σε περιοδικό 

 

• Δύο παραλλαγές μακέτας για δισέλιδες διαφημιστικές καταχωρήσεις («σαλόνι») σε 

περιοδικό 

 

• Δύο παραλλαγές επιστολόχαρτου που θα χρησιμοποιείται για την αλληλογραφία του 

Τμήματος Τουρισμού της Περιφέρειας και των Δήμων, που μετέχουν στη Διαδρομή, με 

τουριστικές επιχειρήσεις και τουριστικούς φορείς, για την εκτύπωση δελτίων τύπου και 

κάθε άλλη χρήση 

 

• Δύο παραλλαγές κάρτας επισκεπτηρίου (business cards) για τα στελέχη του Τμήματος 

Τουρισμού της Περιφέρειας και των Δήμων, που μετέχουν στη Διαδρομή, τα οποία  θα 

έχουν επαφές με τουριστικούς επαγγελματίες και μέσα ενημέρωσης 

 

• Δύο παραλλαγές ενός press kit, δηλ. ενός φακέλου που θα περιέχει υλικό για 

δημοσιογράφους 

 

• Δύο παραλλαγές παρουσιάσεων PowerPoint για χρήση σε συνεντεύξεις τύπου, ομιλίες 

κοκ. 

 

• Μακέτες για τρία προϊοντικά δώρα όπως λ.χ. τσάντες, φλασάκια USB, μαγνητάκια κοκ. 

Οι συγκεκριμένες κατηγορίες δώρων θα δοθούν από το ΔΙΑΖΩΜΑ στον Ανάδοχο. 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: Εκπόνηση εγχειριδίου για τη νέα τουριστική ταυτότητα της Διαδρομής 

(brand manual) 

 

Ζητείται η εκπόνηση ενός αναλυτικού εγχειριδίου, στο οποίο θα περιέχονται:  

• όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά για το σύνολο του λογότυπου και των εικαστικών 

εφαρμογών που θα παραδώσει ο Ανάδοχος στο πλαίσιο των ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 1 και 2 (όπως 

λ.χ. χρώματα, γραμματοσειρές, αναλογίες, κατάλληλο φόντο κοκ.)  

• οδηγίες για τη σωστή χρήση όλων των προηγούμενων παραδοτέων (ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 1 και 

2) στην ηλεκτρονική και έντυπη επικοινωνία με την τουριστική αγορά.  
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Το ζητούμενο είναι αφενός να υποστηριχθεί η Περιφέρεια και οι Δήμοι, που συμμετέχουν, στο να 

εφαρμόσουν μια ενιαία αισθητική και φιλοσοφία σε όλες τις τουριστικές τους δράσεις, που 

αφορούν στη Διαδρομή, και αφετέρου να βρουν στο εγχειρίδιο ξεκάθαρες οδηγίες όλοι όσοι θα 

χρησιμοποιήσουν μελλοντικά τα ανωτέρω παραδοτέα (π.χ. ανάδοχοι επί μέρους προϊόντων ή 

δράσεων, γραφίστες, τυπογράφοι, web designers κ.λπ.). 

 

Η γλώσσα του εγχειριδίου είναι η ελληνική. Όπου χρειαστεί, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

αγγλικοί τεχνικοί όροι.  
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Επισυναπτόμενο 5ο: 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 

 

 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  

ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 
 

 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΔΙΑΖΩΜΑ»   

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ – ΑΘΗΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 
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Σύμβαση για την ανάθεση του έργου: 

«ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, ……..  του έτους 2022, μετά την υπ’ αριθμόν 14 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021, οι κάτωθι 

υπογεγραμμένοι: 

• αφ’ ενός το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί της 

οδού Μπουμπουλίνας, αριθμό 30, κάτοχο Α.Φ.Μ 998191496, που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ  Δ΄ 

Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από  τον πρόεδρο αυτού, κ. Σταύρο Μπένο, εφ’ εξής 

καλούμενο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και 

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

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

εφ’ εξής καλούμενη «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΖΩΜΑ». 

Αναλυτικότερα το αντικείμενο του έργου ορίζεται ως εξής: 

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

άπτονται μελετών και έργων αποκατάστασης των μνημείων. 

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

παρακολούθηση όλων των προγραμμάτων αποκατάστασης και ανάδειξης των μνημείων, αλλά 

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

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

παρουσίασή του στον ιστότοπο του Διαζώματος. 

ΑΡΘΡΟ 2  ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η διάρκεια παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών ορίζεται στους 12 μήνες. Ως χρόνος έναρξης 

του έργου θεωρείται η υπογραφή της παρούσης σύμβασης. 

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

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

προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, 

κατά την κρίση του εργοδότη.  

ΑΡΘΡΟ 3 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

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

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

 

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

ΑΡΘΡΟ 4  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

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

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

σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 5  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

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

σε άλλο Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 6 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 

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

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

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

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

του. 

ΑΡΘΡΟ 7  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου παντός άλλου 

αποδεικτικού μέσου.  

ΑΡΘΡΟ 8  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

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

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

πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

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

διαφοράς  ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 

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

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

ένα έκαστος εξ’ αυτών. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

 

 

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ:       Η Ανάδοχος του έργου: 

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

Σταύρος Μπένος 

 

 

 

 

 

 

 

Ελένη – Αθηνά Αγγέλη 
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Επισυναπτόμενο 6ο: 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 

«ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 
 

 

 

ΕΡΓΟΔΌΤΗΣ : ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΔΙΑΖΩΜΑ»   

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΧΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, … . ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 
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Σύμβαση για την ανάθεση του έργου: 

«ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, ……….. του έτους 2022, μετά την υπ’ αριθμόν 14 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του στις Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021, οι 

κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

• αφ’ ενός το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί της 

οδού Μπουμπουλίνας, αριθμό 30, κάτοχο Α.Φ.Μ 998191496 που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ  Δ΄ 

Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από  τον πρόεδρο αυτού, κο Σταύρο Μπένο, εφ’ εξής 

καλούμενο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και 

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

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

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

«ΑΝΑΔΟΧΟΣ»  

 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Το αντικείμενο του έργου ορίζεται ως εξής: 

• Συντήρηση και συνεχή βελτίωση των ψηφιακών εφαρμογών των Πολιτιστικών 

Διαδρομών. 

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

προώθησης των πολιτιστικών διαδρομών. 

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

και νέων ψηφιακών εφαρμογών. 
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ΑΡΘΡΟ 2  ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η διάρκεια παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών ορίζεται στους 12 μήνες. Ως χρόνος έναρξης 

του έργου θεωρείται η υπογραφή της παρούσης σύμβασης. 

 

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

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

προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, 

κατά την κρίση του εργοδότη.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

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

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

 

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

 

 

ΑΡΘΡΟ 4  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

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

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

σύμβασης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

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

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

σε άλλο Ανάδοχο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 

 

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

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

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

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

του. 
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ΑΡΘΡΟ 7  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

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

οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου παντός άλλου 

αποδεικτικού μέσου.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

 

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

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

πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

 

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

διαφοράς  ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 

 

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

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

ένα έκαστος εξ’ αυτών. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

 

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ: 

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 

 

 

 

Για τον Ανάδοχο: 

Σταύρος Μπένος Χιώτης Χρήστος 
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Επισυναπτόμενο 7ο: 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  

ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 
 

 

 

 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΔΙΑΖΩΜΑ»   

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΣΤΑΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΘΗΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, …..  2022 
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Σύμβαση για την ανάθεση του έργου: 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, ….. του έτους 2022, μετά την υπ’ αριθμόν 14 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του την 30η  Νοεμβρίου 2021, οι κάτωθι 

υπογεγραμμένοι: 

• αφ’ ενός το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί της 

οδού Μπουμπουλίνας, αριθμό 30, κάτοχο Α.Φ.Μ 998191496, που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ  Δ΄ 

Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από  τον πρόεδρο αυτού, κ. Σταύρο Μπένο, εφ’ εξής 

καλούμενο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και 

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

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

εφ’ εξής καλούμενος «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Αναλυτικότερα το αντικείμενο του έργου ορίζεται ως εξής: 

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

άπτονται της επιχειρηματικότητας και της διαχείρισης των Cluster επιχειρήσεων των 

Πολιτιστικών Διαδρομών. 

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

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

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

 

Η διάρκεια παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών ορίζεται στους 12 μήνες.  Ως χρόνος έναρξης του 

έργου θεωρείται η υπογραφή της παρούσης σύμβασης. 

 

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

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

προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, 

κατά την κρίση του εργοδότη.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

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

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

 

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

 

 

ΑΡΘΡΟ 4  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

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

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

σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 5  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

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

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

σε άλλο Ανάδοχο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 

 

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

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

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

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

του. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

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

οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου παντός άλλου 

αποδεικτικού μέσου.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

 

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

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

πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

 

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

διαφοράς  ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 

 

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

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

ένα έκαστος εξ’ αυτών. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

 

 

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ:       Ο Ανάδοχος του έργου: 

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

Σταύρος Μπένος 

 

 

 

 

 

 

 

Νίκος  Στακιάς 
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Επισυναπτόμενο 8ο: pdf 
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Επισυναπτόμενο 9ο: pdf 

 

 

  



 
 

52 
 

Επισυναπτόμενο 10ο: 

 

Υπηρεσία ePOS Paycenter - Τράπεζα Πειραιώς: 

 

Η υπηρεσία ePOS Paycenter δίνει τη δυνατότητα να δεχόμαστε πληρωμές από την ιστοσελίδα 

μας. 

 

Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε ειδική πλατφόρμα δωρεών που εκτός 

από το τραπεζικό έμβασμα, το οποίο είναι μια off-site διαδικασία και απαιτεί χειροκίνητη 

επιβεβαίωση της δωρεάς, θα μπορούμε να δεχόμαστε δωρεές με την χρήση πιστωτικών και 

χρεωστικών καρτών, με τον ίδιο τρόπο που τις δέχεται και ένα e-shop και να υπάρχει άμεση και 

αυτόματη επιβεβαίωση. 

 

Σε επικοινωνία με την τράπεζα θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει η πρόβλεψη από μέρους τους να 

έχουμε χαμηλές χρεώσεις για Σωματεία και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς. 

 

Από μεριάς μας θέλουμε την απλούστερη επιλογή διασύνδεσης Redirection, ώστε: 

● Δεν κρατάμε κανένα στοιχείο της κάρτας που χρησιμοποιήθηκε κατά την πληρωμή.  

● Η υλοποίηση της υποδομής ολοκληρώνεται πολύ γρήγορα 

Εμπειρία Χρήσης της επιλογής Redirection (όπως περιγράφονται από την τράπεζα) 

● Ο πελάτης ολοκληρώνει τις αγορές του στην σελίδα σας. 

● Ξεκινώντας τη διαδικασία πληρωμής, μεταβαίνει αυτόματα στην ειδική σελίδα πληρωμών 

του Πειραιώς Paycenter. Εκεί ενημερώνεται για τo ποσό και πληκτρολογεί τα στοιχεία της 

κάρτας του. 

● Η διεκπεραίωση της πληρωμής γίνεται με απόλυτη ασφάλεια από το e-POS Paycenter, που 

ενημερώνει τη σελίδα σας αυτόματα για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. 

● Ο πελάτης ενημερώνεται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής του από την σελίδα σας. 

● Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής ο πελάτης επιστρέφει στο δικτυακό τόπο σας. 

Βήματα Ενεργοποίησης (όπως περιγράφονται από την τράπεζα) 

1. Προσέρχεστε σε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς με τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

○ Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από Δ.Ο.Υ. με τις τυχόν μεταβολές (να 

φαίνονται οι κύριες και οι δευτερεύουσες δραστηριότητες). Γίνονται επίσης δεκτά: 

εκτύπωση από το TAXISnet ή την Υπηρεσία μιας Στάσης από το ΓΕΜΗ. 

○ Έντυπο E3 για επιχειρήσεις με βιβλία Β΄ κατηγορίας. 

○ Ισολογισμός/κατάσταση αποτελεσμάτων, για επιχειρήσεις με βιβλία Γ΄ 

κατηγορίας. 

○ Περιοδική δήλωση ΦΠΑ (τρέχοντος έτους) ή πρόσφατο ισοζύγιο (τρέχοντος 

έτους). 

○ Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ σε ισχύ (μόνο σε περιπτώσεις που θα αιτηθείτε την 

υπηρεσία προεξόφλησης δόσεων). 

2. Εξειδικευμένος υπάλληλος επικοινωνεί τηλεφωνικά μαζί σας για να σας ενημερώσει και 

να σας προτείνει την ιδανικότερη λύση ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας. 

3. Λαμβάνετε προσωποποιημένη τιμολόγηση με βάση τις ανάγκες και το μέγεθος της 

επιχείρησής σας και ενημέρωση με όλες τις απαραίτητες τεχνικές λεπτομέρειες και 

πληροφορίες. 

4. Το αίτημα σας αξιολογείται από την Τράπεζα. 
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5. Ενημερώνεστε από τον υπάλληλο του καταστήματος για την έκβαση του αιτήματος σας, 

χωρίς να απαιτηθεί νέα επίσκεψή σας στο κατάστημα. 

6. Επικοινωνεί μαζί σας τεχνικός, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 

διασύνδεσης με την πλατφόρμα Paycenter. 
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Επισυναπτόμενο 11ο: οικονομικά  

 





 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ 
 
Δίγλωσσο (ελληνικά – αγγλικά) έγχρωμο φωτογραφικό λεύκωμα για τη βόρεια Εύβοια, που θα αφηγείται 
την ιστορία του τόπου με εκκίνηση την 3η Αυγούστου, ημέρα που ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά. 
Σκοπός μου είναι να παρακολουθήσω σε βάθος χρόνου την τοπική κοινωνία, ζώντας με τους ντόπιους στα 
χωριά τους. Έλκοντας την καταγωγή μου από την Αγία Άννα,  που επλήγη από τη φωτιά, έχω τη δυνατότητα 
να βρίσκομαι δίπλα στους ανθρώπους, που επιθυμώ να βρίσκονταΙ στον πυρήνα του έργου μου. 
Παράλληλα, ευτυχώς ή δυστυχώς είμαι ο μοναδικός φωτογράφος που βρέθηκα στον τόπο από την πρώτη 
στιγμή της καταστροφής, συνεργαζόμενος με ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ, οπότε κατέχω σημαντικό αρχειακό 
υλικό. Σας παραπέμπω στο φωτογραφικό μου λεύκωμα «Αίμος – Διαδρομές στα Βαλκάνια», που εκδόθηκε 
από τις Εκδόσεις Άγρα πριν από τρία χρόνια για να καταλάβετε το φωτογραφικό μου ύφος καθώς και τον 
τρόπο προσέγγισης των ιστοριών που πραγματεύομαι.                                                       
( https://biblionet.gr/titleinfo/?titleid=240393) 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 
Φωτογραφίες: Θοδωρής Νικολάου 
Κείμενα: Θοδωρής Νικολάου, κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας 
Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης: Αύγουστος 2023 (με αφορμή τα δύο χρόνια από την πυρκαγιά) 
Αριθμός Σελίδων: 150 – 200 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
Έκδοση: Προχωράμε σε αυτοέκδοση, έκδοση από το Διάζωμα ή με εκδοτικό οίκο; 
Επιλογή τίτλου και χαρακτηριστικών βιβλίου: καθορίζονται όσο προχωράει το έργο 
Κόστος: Πως καλύπτεται το κόστος της έκδοσης; 
Κάλυψη αναγκών: Καύσιμα, σίτιση κλπ(δεν χρειάζονται έξοδα διαμονής, καθώς θα ζω με τους ανθρώπους) 
Αμοιβή: Αν υπάρχει αμοιβή για την εργασία μου 
Διάθεση: Το βιβλίο θα διατίθεται με αντίτιμο ή δωρέαν; 
 
 
Από τη στιγμή που απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα και γίνει αποδεκτός ο αξιακός κώδικας και οι 
αρχές από τα δύο μέρη, είμαι σε θέση να εργαστώ για να δω τον τόπο μου να προοδεύει.  
 
Είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.   
 
Με εκτίμηση 
Θοδωρής Νικολάου 
6973217034 
http://thodorisnikolaou.com/ 
 
 

https://biblionet.gr/titleinfo/?titleid=240393
http://thodorisnikolaou.com/


 

 

 
 
 
 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

O Θοδωρής Νικολάου γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1982 στη Χαλκίδα και έλκει την καταγωγή του από την 
Βόρεια Εύβοια.  Η πρώτη του επαφή με την ερευνητική δημοσιογραφία γίνεται στην εφημερίδα «Τα Νέα» του 
Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη. Ειδικεύεται στο κοινωνικό ρεπορτάζ και πραγματοποιεί δεκάδες 
έρευνες και αποστολές. Με τα χρόνια, το ενδιαφέρον του στρέφεται στη φωτογραφία και με χορηγία από το 
Ίδρυμα Ωνάση, ολοκληρώνει ένα πολυετές οδοιπορικό σε δέκα χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου, που 
κυκλοφορεί με τη μορφή λευκώματος από τις εκδόσεις Άγρα, με πρόλογο του Παντελή Μπουκάλα. 

Στον πυρήνα του έργου του βρίσκεται πάντοτε ο άνθρωπος. Άρθρα, αφιερώματα, πρότζεκτ και εικόνες του 
έχουν δημοσιευτεί και φιλοξενηθεί σε ελληνικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης και οργανισμούς. Μεταξύ αυτών: 
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, New York Times, Associated Press, Stern, Vice, Καθημερινή, Τα Νέα, Έθνος 
κλπ.  Έργα του έχουν εκτεθεί σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κατέχει 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη «Φωτογραφία και Οπτική Γλώσσα» και διδάσκει οπτική αφήγηση 
(visual storytelling) σε εργαστήρια φωτογραφίας και δημοσιογραφίας.  Σε εξέλιξη βρίσκονται τα επόμενα έργα 
του, που αφορούν στην ψυχική υγεία και στο κοινωνικό στίγμα, αλλά και στην γενέτειρά του την Εύβοια.  

 
 
 
 
 



Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 Στην Αθήνα σήµερα, την 01/01/2022, µεταξύ των κάτωθι 
συµβαλλοµένων : 
  A)Τσαχακης Βασιλειος του  Αριστειδη κάτοικος Ιλιου Μακαριου 5 
κάτοχος του αδτ. Χ 525383 µε ΑΦΜ.035785413 ∆ΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ, µε αντικείµενο 
εργασιών Λογιστικές -Φοροτεχνικές υπηρεσίες, µε εδρα την Αγια Βαρβαρα 
Ροδου 63 , µέλος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος µε αριθµό Αδείας 
21821 που εφεξής θα αποκαλείται «λογιστικό γραφείο», και 
  Β)Μπένος Σταύρος του Θεοδώρου ,κάτοικος Αθηνών Ζαίµη 26, 
κάτοχος του αδτ. ΑΚ 956066 ,πρόεδρος και νόµιµος εκπρόσωπος του µη 
κερδοσκοπικού σωµατείου µε την επωνυµία ''∆ΙΑΖΩΜΑ'' µε ΑΦΜ.998191496 
∆ΟΥ ∆'ΑΘΗΝΩΝ ,µε έδρα την Αθήνα επί της οδού Μπουµπουλίνας 30 ,µε 
σκοπό τη προστασία και την ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και 
ακρόασης ,που εφεξής θα αποκαλείται «σωµατείο» συµφωνούν και 
συναποδέχονται τα ακόλουθα : 
 Το σωµατείο αναθέτει στο λογιστικό γραφείο και αυτό αποδέχεται και 
αναλαµβάνει να προσφέρει τις υπηρεσίες του για την επίβλεψη των 
λογιστικών βιβλίων και όλων των φορολογικών υποχρεώσεων  που ορίζει η 
εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

Α. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

              1.  Επίβλεψη των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από 
τον Κ.Φ.Α.Σ. Μηχανογραφικά.  

                 2.  Έλεγχος των λογιστικών καταχωρήσεων και των µηνιαίων 
µισθοδοτικών καταστάσεων και προγραµµάτων εργασίας. 

               3. Συµφωνία λογαριασµών Γενικής Λογιστικής και Εµπορικής 
∆ιαχείρισης . 

             4.Σύνταξη των δηλώσεων παρακρατούµενων φόρων , των 
δηλώσεων ΦΠΑ καθώς και της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος και των 
λοιπών ετήσιων δηλώσεων φόρου .     

           



5. Καταχώρηση των εγγραφών τακτοποίησης και προβλέψεων 
καθώς και κλείσιµο των λογιστικών βιβλίων στο τέλος της 
χρήσης. 

6. Σύνταξη του ισολογισµού και της κατάστασης αποτελεσµάτων. 

  

Β. ΑΜΟΙΒΗ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Θα καταβάλλεται µηνιαία  αµοιβή για τις υπηρεσίες , η οποία ανέρχεται 
στο ποσό των 600,00 € πλέον ΦΠΑ 24% . και η οποία µπορεί να καταβάλλεται 
εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου του επόµενου µήνα..  

 Θα καταβάλλεται ετήσια αµοιβή για τις υπηρεσίες που αφορούν το 
κλείσιµο των βιβλίων και τη σύνταξη του ισολογισµού 500,00€ πλέον ΦΠΑ 
εφάπαξ. 

 Για την είσπραξη της αµοιβής εκδίδεται από το λογιστικό γραφείο το 
οικείο φορολογικό στοιχείο που προβλέπεται από τον νόµο ενώ  
οι πάσης φύσεως κρατήσεις, παρακρατούµενοι φόροι κλπ. βαρύνουν  
εξ ολοκλήρου το σωµατείο. 

  

∆. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΥΤΗΣ 

Η συνεργασία αρχίζει την 01-01-2022 και λήγει την 31-12-2022 µε το τέλος 
του ηµερολογιακού έτους.  

Η σύµβαση ανανεώνεται αυτόµατα για ένα επιπλέον ηµερολογιακό έτος αν 
κανένα από τα δύο µέρη δεν το ζητήσει ενηµερώνοντας το άλλο γραπτώς 
τουλάχιστον 15 µέρες πριν τη λήξη του ηµερολογιακού έτους και ούτω καθ’ 
εξής για κάθε επόµενο ηµερολογιακό έτος αν κανένα από τα δύο µέρη δεν το 
ζητήσει ενηµερώνοντας το άλλο γραπτώς  τουλάχιστον 15 µέρες πριν τη λήξη 
του εκάστοτε ηµερολογιακού έτους. 

 Η συνεργασία λύεται οποτεδήποτε κατόπιν κοινής συµφωνίας των δύο 
µερών. Η συνεργασία λύεται και αν το ζητήσει ένας εκ των δύο 
συµβαλλοµένων, εφόσον ενηµερώσει γραπτώς τον έτερο συµβαλλόµενο 
τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν. 

 Σε περίπτωση λύσης της συνεργασίας το σωµατείο οφείλει να καταβάλει την 
αµοιβή που αντιστοιχεί στο έργο που έχει ολοκληρωθεί µέχρι την ηµέρα της 
καταγγελίας ή µέχρι την ηµέρα λύσης της συνεργασίας. 

 



Ε. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Το λογιστικό γραφείο οφείλει να ενηµερώνει το σωµατείο για την 
πορεία των εργασιών σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Η ενηµέρωση µπορεί να 
γίνεται µε τηλεοµοιοτυπία (fax) ή  µε ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail) ή µε 
τηλέφωνο. 

 Το λογιστικό γραφείο οφείλει να ενηµερώνει εγκαίρως το σωµατείο για 
τους οφειλόµενους φόρους, τέλη και ασφαλιστικές εισφορές που οφείλει.  

Επισηµαίνουµε ότι οι εργασίες που θα αναλάβουµε δεν περιλαµβάνουν την 
διαχείριση µετρητών για λογαριασµό του σωµατείου και την ανάµειξη µας στη 
λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων. 

Ως απόδειξη της παραπάνω συµφωνίας συντάχθηκε αυτό το έγγραφο, το 
οποίο αφού διαβάστηκε υπογράφεται από τους συµβαλλόµενους ως 
ακολούθως:   

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 

Για το λογιστικό γραφείο     Για το Σωµατείο 

 

 

 

Βασιλειος Τσαχακης                                             Σταύρος Μπένος 



 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΙΑΖΩΜΑ 
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Αθήνα, 03/11/2021 

Προς      : ΔΙΑΖΩΜΑ 

Υπόψη   : Κου Ποτηριάδη Ανδρέα 

Θέμα      : Προσφορά Πληροφοριακού Συστήματος PYLON Standard 

 

 

Αξιότιμε κύριε,  

Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την δυνατότητα υποβολής προσφοράς της 

πλατφόρμας PYLON, την πλέον σύγχρονη λύση για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των 

επιχειρήσεων.  Η Epsilon Net επένδυσε τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης 

πλατφόρμας χρησιμοποιώντας τα τελευταίας τεχνολογίας development tools αλλά το κυριότερο, 

φροντίζοντας για την στελέχωση των ομάδων ανάπτυξης & υποστήριξης με το πλέον έμπειρο 

προσωπικό από τον χώρο της πληροφορικής.  Ο συνδυασμός αυτός προσφέρει στις επιχειρήσεις 

τη βέλτιστη αξιοποίηση των τεχνολογιών μειώνοντας σημαντικά τα κόστη λειτουργίας, 

εφαρμόζοντας διαδικασίες ανάπτυξης, παραμετροποίησης και λειτουργίας, σύμφωνα με τις 

εξειδικευμένες ανάγκες που υπάρχουν σήμερα. Το μοντέλο τεχνολογία – ανάπτυξη – υποστήριξη 

είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της πλατφόρμας PYLON καθώς ανταποκρίνεται άριστα στις 

αγορές/κλάδους που την εμπιστεύτηκαν.  

Τo ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα PYLON προσφέρει στην εταιρεία ΔΙΑΖΩΜΑ τις 

δυνατότητες: 

• Βελτίωσης του βαθμού αυτοματοποίησης των διαδικασιών, 

• Πλήρους αξιοποίησης της επιχειρησιακής πληροφορίας, 

• Διασύνδεσης και ολοκλήρωσης των επιχειρησιακών μονάδων με την εισαγωγή και πλήρη 

αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, 

• Αποδοτικής διαχείρισης και αξιοποίησης της επιχειρησιακής πληροφορίας και υποστήριξης 

στη λήψη στρατηγικών και τακτικών αποφάσεων, τόσο των υπευθύνων των λειτουργικών 

περιοχών, όσο και της ανώτατης διοίκησης, 

• Απλοποίησης των διεργασιών και προώθησης ενιαίας εταιρικής κουλτούρας 

Η αποτελεσματική αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής στον τομέα της Πληροφορικής αποτελεί 

βασικότατο στοιχείο διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό. Στη σημερινή εποχή, η επιλογή 
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βέλτιστου στρατηγικού συνεργάτη στον τομέα αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο ζήτημα 

που απασχολεί κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Η βαθιά τεχνογνωσία και το τεχνολογικό υπόβαθρο της 

INFOSUPPORT, σε συνδυασμό με την ενεργή συμμετοχή των στελεχών σας, μπορούν να επιφέρουν 

σημαντικές καινοτομίες και να συμβάλουν αποτελεσματικά στον εκσυγχρονισμό της επιχείρησής 

σας μέσω του νέου συστήματος PYLON. 

Προσβλέποντας σε μια μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ των εταιρειών μας, σας υποβάλουμε την 

τεχνική και οικονομική πρότασή μας για την προμήθεια του νέου πληροφοριακού συστήματος 

PYLON Commercial Standard το οποίο θα καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες και θα ανταποκριθεί 

πλήρως στις προσδοκίες της Διοίκησης της ΔΙΑΖΩΜΑ 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

                                              Ντουζουλικόπουλος Νάθαν 

                       Private Sector | Business Development Director 
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1. Εισαγωγή 

1.1. Εταιρική Παρουσίαση Infosupport Α.Ε. 

Η Infosupport ιδρύθηκε πριν 30 χρόνια και είναι μια από τις δυναμικότερες ελληνικές εταιρείες 

παροχής ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής με δραστηριοποίηση σε 4 χώρες 

(Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Τουρκία), ενώ από τον Ιανουάριο του 2014 είναι πιστοποιημένη κατά 

ISO 9001:2008. Η έδρα της είναι στην Αθήνα και διαθέτει υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη. 

Σήμερα, απασχολεί 50 εξειδικευμένα στελέχη και παρέχει υπηρεσίες 24 ώρες x 7 ημέρες την εβδομάδα 

x 365 ημέρες το χρόνο. Είναι μετοχικά συνδεδεμένη, με την SingularLogic κατέχοντας την 1η θέση σε 

αριθμό πιστοποιήσεων των εφαρμογών της στον σχετικό πίνακα συνεργατών της SingularLogic με 

85 πιστοποιήσεις.  Οι δραστηριότητες μας περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων 

επιχειρηματικού λογισμικού, τη μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση Ολοκληρωμένων Λύσεων 

Πληροφορικής για τον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα καθώς και τη διάθεση και υποστήριξη προϊόντων 

καταξιωμένων διεθνών οίκων πληροφορικής. 

1.2. Εταιρική Παρουσίαση Epsilon Net 

Ο Όμιλος Epsilon Net A.E. δραστηριοποιείται από το 1999 στους τομείς της πληροφορικής, της 

δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου στο internet και της παροχής ολοκληρωμένης ενημέρωσης, 

και της κατάρτισης σε θέματα που άπτονται της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας και 

νομολογίας.  

Απασχολεί πάνω από 400 εργαζόμενους και από το 2008 είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά 

του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τα προϊόντα του ομίλου εταιρειών Epsilon Net εμπιστεύονται σήμερα 

περισσότεροι από 27.000 πελάτες (λογιστικά γραφεία και επιχειρήσεις), ενώ διαθέτει ένα διαρκώς 

αυξανόμενο δίκτυο 300 συνεργατών στην Ελλάδα. 

Στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε εταιρείες όλων των 

κλάδων επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς επίσης και σε επαγγελματίες του ευρύτερου 

οικονομικού χώρου (Λογιστές/Φοροτεχνικούς, Οικονομικές Διευθύνσεις, Λογιστήρια 

Επιχειρήσεων). 

Προς την κατεύθυνση αυτής της στρατηγικής λειτουργούν οι τρεις (3) επιχειρηματικές μονάδες της 

Epsilon Net: 
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• Epsilon Net Software στον τομέα της ανάπτυξης λογισμικού: Διαθέτει εξειδικευμένες 

εφαρμογές για εμπορικές επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία, λογιστήρια επιχειρήσεων, καθώς και 

εφαρμογές Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας. 

• Epsilon Net Network με Προϊόντα & Υπηρεσίες online Ενημέρωσης : Διαθέτει επιστημονικά 

τεκμηριωμένο περιεχόμενο με νομοθετικό υλικό οικονομικής, φορολογικής και εργατικής 

νομοθεσίας. 

• Epsilon Net Training στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης : Διαθέτει άδεια Κολλεγίου 

και προσφέρει υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα: 

Μεταπτυχιακά, Τίτλοι Πιστοποίησης, Σεμινάρια – Webinars και Hμερίδες. 

Σημαντικές διακρίσεις της Epsilon Net : 

• Εuropean Business Awards – Νational Winner 2017/18 στην κατηγορία Digital Technology 

Award 

• Great Place to Work - Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον 2015, 2016, 2017, 2018 

• Mobile Excellence Awards - 2016 

• Sales Excellence Award - 2015, 2016, 2017 

• Ruban d'Honneur European Business Awards - Η Epsilon Net ανάμεσα στις 100 καλύτερες 

εταιρείες της Ευρώπης και ο κ. Ιωάννης Μίχος μεταξύ των 10 κορυφαίων Ευρωπαίων 

επιχειρηματιών. 

• Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών - No1 «μεγάλη εταιρεία» στην Εξυπηρέτηση Πελατών 

Online! & Ομάδα της Χρονιάς, Κατηγορία “Front- Line Εξυπηρέτηση”  

• BΙΤΕ Awards  

o 2017: Βραβείο στην κατηγορία «Aνάπτυξη και Δημιουργία Θέσεων Εργασίας», Βραβείο 

στην κατηγορία «Εξειδικευμένες Εφαρμογές στον κλάδο των Ξενοδοχείων» και Βραβείο 

στην κατηγορία «Ολοκληρωμένες Λύσεις Υποστήριξης και Εκπαίδευσης».  

o 2016: Βραβείο στην κατηγορία «Αποτελεσματική Εξυπηρέτηση Πελατών», Βραβείο στην 

κατηγορία «Προμηθευτής Cloud Υπηρεσιών / Υποδομών» για το Epsilon Cloud 

o 2016: Βραβείο στη κατηγορία «Προμηθευτής Λογισμικού» 

o 2015: Βραβεία στην κατηγορία «Εισαγωγή Νέου Καινοτόμου Προϊόντος» PYLON & στην 

κατηγορία «Πακέτα Λογισμικού ERP / CRM / HR»  
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o 2015, 2014: Βραβείο στην κατηγορία “Εξειδικευμένες Εφαρμογές στον κλάδο των 

Ξενοδοχείων” με το προϊόν PYLON 

o 2013: 1ο βραβείο στην κατηγορία “Εξυπηρέτηση Πελατών” 

o 2012: 1η εταιρεία σε προϊόντα για Λογιστές- Φοροτεχνικούς 

• Education Leaders Awards 2016, 2017,2018 

• Europe’s 500 - Τέσσερα συναπτά έτη στις «500 πιο δυναμικές εταιρείες της Ευρώπης», σύμφωνα 

με το Ινστιτούτο «Europe’s Jobs Creating Companies». 

• Industrial Research and Innovation – Για τρία συνεχή έτη, 1η Εταιρεία Software στην Ελλάδα, 

στις «1000 καλύτερες της Ευρώπης σε Έρευνα και Ανάπτυξη» από το Ερευνητικό Κέντρο 

«Economics of Industrial Research & Innovation (IRI)» της Ε.E. 
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1.3. Ενδεικτικό Πελατολόγιο 

Ενδεικτικά, οι σημαντικότερες επιχειρήσεις που εμπιστεύτηκαν εφαρμογές λογισμικού της Epsilon Net 

είναι οι παρακάτω: 

Λαμβάνοντας υπόψη τις υψηλές απαιτήσεις που έχει κάθε σύγχρονη επιχείρηση από ένα 

μηχανογραφικό σύστημα, παραθέτουμε τους κάτωθι πελάτες οι οποίοι κάλυψαν εξ’ ολοκλήρου τις 

σύνθετες και απαιτητικές τους ανάγκες, εξ’ ολοκλήρου με το PYLON. 

http://www.infosupport.gr/
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2. Πλατφόρμα PYLON 

2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά 

Η πλατφόρμα PYLON είναι 3-tier τεχνολογίας (Thin Client, Application Server, Database Server), 

Multithread, Multilingual, Third culture by client.  Η επικοινωνία Client – Application Server έχει τη 

δυνατότητα Compression Data, ώστε να προσφέρει τις βέλτιστες ταχύτητες επικοινωνίας σε 

εγκαταστάσεις WAN ή Cloud, ενώ ο Application Server είναι τεχνολογίας Stateless παρέχοντας 

ασφαλή λειτουργία σε όποια διακοπή επικοινωνίας του Client με τον Application Server.   

Τέλος, η εφαρμογή είναι συμβατή με Customizable Business Objects παρέχοντας απεριόριστη 

ευελιξία και προσαρμογή, σε customs λύσεις που θα απαιτηθούν. 

2.1. Περιβάλλον Ανάπτυξης 

Η πλατφόρμα PYLON έχει αναπτυχθεί με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία development, ώστε να 

παρέχει τις βέλτιστες λειτουργικές δυνατότητες αλλά και υψηλή ασφάλεια δεδομένων, εφόσον 

ακολουθεί τα πιστοποιητικά ασφάλειας δεδομένων της Microsoft. 

2.1.1. Development Tools 

Τα εργαλεία ανάπτυξης (development) της πλατφόρμας PYLON είναι τα πλέον σύγχρονα, 

κατασκευασμένα από τους κορυφαίους software vendors, οι οποίοι εξασφαλίζουν την συνεχή 

εξέλιξη αλλά και υποστήριξη των προϊόντων τους. 

o Microsoft Visual Studio 2017 

o .net 4.0 / 4.5 framework 

o C#, JS, HTML 5, CSS#, programming languages 

o DevExpress Pallet 

o Power Designer, Database Architect Tool    

2.1.2. Databases 

Οι βάσεις δεδομένων (databases) που χρησιμοποιεί η πλατφόρμα PYLON είναι οι πλέον σύγχρονες, 

ασφαλείς και μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες της αγοράς, από την πλευρά διαχείρισης 

όγκου των αποθηκευμένων δεδομένων. 

o Microsoft SQL Server 2012 / 2014 / 2016.  Βάση δεδομένων της Microsoft SA η οποία είναι 

διαθέσιμη σε διάφορες εκδόσεις με ανάλογες δυνατότητες.  (βλ. ακόλουθο link) 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645993.aspx 

http://www.infosupport.gr/
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o Oracle 12c.  Βάση δεδομένων της Oracle SA με δυνατότητες έως το ακόλουθο 

Link.  https://www.oracle.com/database/technologies/  

2.1.3. Operating Systems 

Η τεχνολογία της πλατφόρμας PYLON δίνει μεγάλη ευελιξία χρήσης και αξιοποίησης των 

λειτουργικών συστημάτων που υπάρχουν στην Ελληνική, αλλά και την παγκόσμια αγορά 

αξιοποιώντας στο βέλτιστο δυνατό τις λειτουργικές τους δυνατότητες, μειώνοντας ταυτόχρονα στο 

μέγιστο δυνατό το κόστος αλλαγής του μηχανογραφικού εξοπλισμού. 

✓ O/S Σταθμών Εργασίας 

o Windows Vista, 64bit / 32bit 

o Windows 7, 64bit / 32bit 

o Windows 8, 64bit / 32bit 

o Windows 8.1, 64bit / 32bit 

o Windows 10, 64bit / 32bit 

2.1.4. Additional Software 

Οι εφαρμογές της πλατφόρμας PYLON έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας και με λοιπά software, 

όπως για την εξαγωγή – επεξεργασία των δεδομένων. 

Client Framework: .net 4.0 / 4.5 

Microsoft Office:  2007 SP1 και μεταγενέστερο 

e-Mail Provider:  Microsoft Exchange, Google Gmail. 

Files Export Formats:  Adobe Acrobat Reader, MS Ritch Text, HTML, MHT, XML, Open Office 

Calculator, Open Office Writer, MS XPS, CSV, DBF, Text, Image, XAML, SVG. 

Storage Files:  FTP, Dropbox, Google Drive, OneDrive. 

3. Λειτουργικότητα PYLON Commercial Standard 

Στην εφαρμογή PYLON διατίθενται λειτουργικότητες – οι οποίες είτε περιλαμβάνονται στο βασικό 

κορμό του προϊόντος είτε είναι διαθέσιμες ως επιπρόσθετη λειτουργικότητα – και καλύπτουν τις 

λειτουργικές απαιτήσεις/ανάγκες των επιχειρήσεων. Στις επόμενες παραγράφους περιγράφεται η 

λειτουργικότητα του PYLON Commercial Standard (οι επιπρόσθετες λειτουργικότητες 

χαρακτηρίζονται ως add-on). 

http://www.infosupport.gr/
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3.1. Βασικά Χαρακτηριστικά / Λειτουργικότητα* 
 

✓ Διαχείριση Αποθήκης – Αποθεμάτων,  

✓ Φυσικοί - Λογικοί Χώροι Αποθηκών, Κεντρικό/Έδρα και 2 Υποκαταστήματα (6 Αποθηκευτικοί Χώροι) 

✓ Τιμολογιακή Πολιτική - Τιµοκατάλογοι, Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο 

✓ Ομάδες Χαρακτηριστικών Ειδών, Δενδροειδείς Κατηγορίες, Τύποι Αποθέματος 

✓ Διαχείριση Πελατών και Προμηθευτών, Συναλλασσόμενοι 

✓ Πωλήσεις και Παραγγελιοληψία 

✓ Εντατική Λιανική 

✓ Πωλητές, Προμήθειες Πωλητών - Εισπρακτόρων  

✓ Μετασχηματισμοί 

✓ Υπηρεσίες 

✓ Εισπράξεις - Πληρωμές 

✓ Αξιόγραφα 

✓ Αγορές και Παραγγελιοδοσία 

✓ Εικόνα Επιχείρησης (Εμπορικοί Δείκτες) 

✓ Report Designer 

✓ Ταμείο Επιχείρησης 

✓ Μεταφορικά Μέσα  

✓ Βασικά Έντυπα 

✓ Επαφές, Εορτολόγιο 

✓ Ελεύθερα Πεδία 

✓ Επισυναπτόμενα 'Εγγραφα1 

✓ Γεωγραφικές Περιοχές 

✓ Αγγλικά 

✓ Easy Report 

✓ Customization Tools Level I  

✓ 3 Εταιρείες,  

✓ Διαχείριση Πολλαπλών Νομισμάτων  

✓ Οχήματα 
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* ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ: 

Συνημμένα στην προσφορά μας θα βρείτε τον τιμοκατάλογο του Pylon Commercial, όπου αναλύεται 

ο κατάλογος των διαθέσιμων Modules/Λειτουργικότητας.  

Βάσει της παρακάτω σήμανσης που υπάρχει στις αντίστοιχες στήλες των εκδόσεων Pylon, μπορείτε 

να εντοπίσετε τι ισχύει για την έκδοση που σας ενδιαφέρει (Start / Standard / Advanced). 

 

 

Επίσης για την έκδοση Standard μπορείτε να λάβετε υπόψη σας και την παρακάτω πληροφορία για 

να επιλέξετε δωρεάν (2) από τα διαθέσιμα Modules τα οποία θα ενσωματωθούν στην εγκατάστασή 

σας. 
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4. Τεχνικές Προδιαγραφές  

Το PYLON μπορεί να εκμεταλλευθεί στο έπακρο τόσο τον τεχνολογικά σύγχρονο, όσο και τον 

υπάρχων εξοπλισμό που ήδη μπορεί να υπάρχει.  Η συγκεκριμένη ενότητα περιέχει τις τεχνικές 

προδιαγραφές (γενικές – ενδεικτικές) για τους Η/Υ όπου θα εγκατασταθούν και θα λειτουργήσουν 

οι προσφερόμενες εφαρμογές της πλατφόρμας PYLON.  

• Έως Ικανοποιητικές Προδιαγραφές θεωρούνται αυτές που εξασφαλίζουν την ικανοποιητική 

λειτουργά των εφαρμογών PYLON, αποδίδοντας μεγάλο μέρος των τεχνικών δυνατοτήτων που 

φέρουν. 

• Έως Προτεινόμενες θεωρούνται αυτές που εξασφαλίζουν την απόλυτα ικανοποιητική 

λειτουργία των εφαρμογών PYLON, αποδίδοντας το σύνολο των τεχνικών δυνατοτήτων που 

φέρουν. Η συγκεκριμένη ενότητα περιέχει τις τεχνικές προδιαγραφές (γενικές – ενδεικτικές) για τους 

Η/Υ όπου θα εγκατασταθούν και θα λειτουργήσουν οι προσφερόμενες εφαρμογές της 

πλατφόρμας PYLON.  

Περιγραφή Ικανοποιητικές Προτεινόμενες 

Single User & installation (Firebird / SQL) or Client 

Περιγραφή Σταθμού Client / Server Client / Server 

Operating System Win 7 Win 7, 8, 8.1, Win10 

Database Firebird Firebird 

CPU 
Intel Core 2 Quad  

>=2,33 Ghz 

AMD A6 

Intel i3 

Intel i5 

Intel i7 

RAM 3GB 4GB 

Storage 2GB 2GB 

Λοιπά Απαιτούμενα .net 4.0 or later .net 4.0 or later 
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Up to 5 users installation (SQL Server) 

Περιγραφή Σταθμού Server Server 

Operating System Win 7 Win 8, 8.1,     Win 10 

Database SQL 2012 SQL 2012 

CPU 
Intel Core 2 Quad 

>=2,33 Ghz 

AMD A6 

Intel i3 

Intel i5 

Intel i7 

RAM 3GB 4GB 

Storage 10GB 10GB 

Λοιπά Απαιτούμενα .net 4.0 or later .net 4.0 or later 

 

Up to 5 users installation (SQL Server & Application Server) 

Περιγραφή Σταθμού Server Server 

Operating System 
Win 8, 8.1,     Win 

10 
Win 8, 8.1,     Win 10 

Database SQL 2016-2017 SQL 2016-2017 

CPU 

AMD A6 AMD A6 

Intel i3 Intel i3 

Intel i5 Intel i5 

Intel i7 Intel i7 

RAM 6GB 8GB 

Storage 10GB 10GB 

Λοιπά Απαιτούμενα .net 4.0 or later .net 4.0 or later 
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Over 5 users installation (SQL Server & Application Server) 

Περιγραφή 

Σταθμού 
Application Server Application Server 

Operating System Windows Server (>=2012) Windows Server (>=2012) 

CPU 

1111111111111111115656666Intel 

Core i7/6 Cores/12 Threads 

(>=3,70 Ghz) 

Intel Xeon 4 Cores/8 Threads 

(>=3,10 Ghz 

RAM 16GB 24GB 

Storage 
SATA III x2 500 GB 7200 RPM RAID 

1 
SAS 300 GB 10k x 2 

Network Cards Gigabit NIC x 2  Gigabit NIC x 2 
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5. Οικονομική Προσφορά  

5.1. Τίμημα PYLON Commercial Standard 

Το PYLON Commercial Standard είναι το προτεινόμενο προϊόν για την κάλυψη των αναγκών της 

ΔΙΑΖΩΜΑ, η ανάπτυξη του οποίου έχει στηριχθεί στην πλατφόρμα PYLON της Epsilon Net Α.Ε. Το 

PYLON θα καλύψει τις κύριες λειτουργικές ανάγκες  αλλά και με την ανάλογη υλοποίηση του 

customization, όπου και εάν απαιτείται, θα γίνει η ολοκληρωμένη προσαρμογή, σύμφωνα με τις 

ανάγκες σας.  

5.1.1. PYLON Commercial Standard Άδειες Χρήσης & Ετήσιο Συμβόλαιο 

A/A Περιγραφή Τιμή (€) 

Ετήσια 

Σύμβαση 

(€) 

1. 

PYLON Commercial Standard Ένας (1) χρήστης 

Διαχείριση Αποθήκης – Αποθεμάτων, Φυσικοί - Λογικοί Χώροι Αποθηκών , 

Κεντρικό και 2 Υποκαταστήματα (6 Αποθηκευτικοί Χώροι), 

Τιμολογιακή Πολιτική - Τιµοκατάλογοι, Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο, Ομάδες 

Χαρακτηριστικών Ειδών, Δενδροειδείς Κατηγορίες, Τύποι Αποθέματος, 

Διαχείριση Πελατών και Προμηθευτών, Συναλλασσόμενοι, Πωλήσεις και 

Παραγγελιοληψία, Εντατική Λιανική, Πωλητές, Προμήθειες 

Πωλητών - Εισπρακτόρων, Μετασχηματισμοί, Υπηρεσίες, Εισπράξεις - Πληρωμές, 

Αξιόγραφα, Αγορές και Παραγγελιοδοσία, Εικόνα 

Επιχείρησης (Εμπορικοί Δείκτες), Report Designer, Ταμείο Επιχείρησης, 

Μεταφορικά Μέσα, Βασικά Έντυπα, Επαφές, Εορτολόγιο, Ελεύθερα 

Πεδία, Επισυναπτόμενα 'Εγγραφα1, Γεωγραφικές Περιοχές, Αγγλικά, Easy Report, 

Customization Tools Level I, 3 Εταιρείες, Διαχείριση Πολλαπλών Νομισμάτων, 

Οχήματα.  

940,00€ 235,00€ 

2.  
Γενική λογιστική  

(Περιλαμβάνει το module Παγίων) 
900,00€ 225,00€ 

6. 
Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί (πρώην Τράπεζες & Χρηματικοί 

Λογ/σμοί) 

150,00€ 

!!Δωρεάν!! 

38,00€ 

!!Δωρεάν!! 

Σύνολο 1.840,00€ 460,00€ 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ -1.400,00€ -350,00 

Τελική Αξία 440,00€ 110,00€ 
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5.1.2 Φορολογικός Μηχανισμός 

A/A Περιγραφή Τιμή (€) 

1. 

Φορολογικός Μηχανισμός Algobox – τύπου Β 

Περιλαμβάνει: 

✓ Epsilon Net Fiscal Manager Τύπου “Β”  

(Λογισμικό Διασύνδεσης) 

✓ Ετήσιο Release  

(Ετήσια Σύμβαση Εκδόσεων Λογισμικού Διασύνδεσης 

αξίας 70€) 

430,00€ 

 

5.1.3 Υπηρεσίες Υλοποίησης Έργου  

A/A Περιγραφή Τιμή (€) 

1. Υπηρεσίες Εγκατάστασης 

50€/ώρα 2. Υπηρεσίες Παραμετροποίησης 

3. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

Εκτιμώμενος Χρόνος Υπηρεσιών 20 ώρες 

Οι ανωτέρω υπηρεσίες αφορούν εκτίμηση παραμετροποίησης του έργου, σύμφωνα με τις υφιστάμενες 

απαιτήσεις που καταγράφηκαν σε συνεργασία με τον πελάτη.  Τυχόν επιπλέον απαιτήσεις αξιολογούνται και 

κοστολογούνται. 

 

5.1.4 Συνολικό Τίμημα Έργου PYLON Commercial Standard  

A/A Περιγραφή Τιμή (€) 

1. Σύνολο PYLON Commercial Standard (Αγορά Προϊόντος) 440,00€ 

2. Ετήσιο Συμβόλαιο Υποστήριξης PYLON Commercial Standard 110,00€ 

3. Φορολογικός Μηχανισμός  430,00€ 

Τελικό Σύνολο Έργου : 980,00€ 

Οι υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται στο τελικό ποσό και θα χρεώνονται απολογιστικά σε τακτά 

χρονικά διαστήματα με ωριαία χρέωση 50€/ώρα. 
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5.1.5 Microsoft SQL Server   

(θα χρησιμοποιηθεί η δωρεάν έκδοση “Express” χωρίς κόστος) 

5.2 Όροι Τιμολόγησης & Πληρωμής  

5.2.2 Άδειες Χρήσης Εφαρμογής 

➢ Το συνολικό ποσό της αξίας τιμολογείται με την αποδοχή της προσφοράς. 

➢ Προκαταβολή 50% με την ανάθεση του έργου 

➢ Η υπόλοιπη αξία του τιμολογίου εξοφλείται με επιταγή λήξης 60 ημερών ή με κατάθεση εντός 

60 ημερών από την ημερομηνία τιμολόγησης.  

 

5.2.3 Γενικοί Όροι 

➢ Τα ανωτέρω τιμήματα δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. 

➢ Ο ΦΠΑ εκάστου τιμολογίου εξοφλείται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του. 

 

5.2.4 Υπηρεσίες  

➢ Οι υπηρεσίες χρεώνονται απολογιστικά δύο φορές τον μήνα  

➢ Τα σχετικά τιμολόγια εξοφλούνται άμεσα μετά την έκδοση των τιμολογίων. 

 

5.3 Εντολή ανάθεσης 

 

Προς:  INFOSUPPORT AE 

Υπ΄όψιν:    

Ημερομηνία:    

Σχετικό:    

 

H εταιρεία “ ΔΙΑΖΩΜΑ “αναθέτει στην Infosupport Α.Ε. την προμήθεια, εγκατάσταση και υλοποίηση 

του πληροφοριακού συστήματος Pylon σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στη σχετική πρόταση 

που κατατέθηκε στις 04.11.2021. 

Για την …………………………  

Σφραγίδα & Υπογραφή 

Ονοματεπώνυμο: 
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