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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 

Σήμερα, Τρίτη 10 Ιουλίου 2018, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30 γραφείο του 

Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ έγινε συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. 

Παρόντες ήσαν οι κ.κ.: 

Σταύρος Μπένος, πρόεδρος, 

Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος, 

Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας, 

Γιώργος Κουρουπός, ταμίας, 

Κωνσταντίνος Μπολέτης, μέλος, 

Παναγιώτης Νταής, μέλος, 

Μανωλοπούλου Γεωργία, μέλος. 

 

Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν, επίσης, οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, 

Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κωνσταντίνος Ρουσόπουλος, Εκτελεστικός 

Γραμματέας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  Δαϋιδία Κατσαντώνη, Στέλεχος του 

ΙΝΣΕΤΕ,  Ιωάννης Κοτζιάς, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Στερεάς Ελλάδας, Σόφη 

Δασκαλάκη - Μυτιληναίου, Ειδική Σύμβουλος CEO και μέλος Δ.Σ. στον Όμιλο 

Μυτιληναίος, Δημήτρης Αφεντούλης, Εκτελεστικός Γραμματέας του Ιδρύματος 

Ιωάννη Σ. Λάτση, Θεόδωρος Σκυλακάκης, οικονομολόγος στην «ΤΟΠΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ο.Ε.», Αθανάσιος Κανταρτζής, Διαχειριστής της εταιρείας 

«ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ο.Ε.», Στάθης Καλογερόπουλος, project manager  

στην εταιρεία Web Agency Elegrad, Μανόλης Ψαρρός, Διευθυντής της εταιρείας 

Toposophy,  Πανταζής Πάστρας, Ερευνητής στην εταιρεία Toposophy, Κοσμάς 

Απατάγγελος, Υπεύθυνος Δημιουργικού στην εταιρεία Kommigraphics, Εύη 

Παπαδοπούλου, Δρ. Αρχαιολόγος – κειμενογράφος.  
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1) Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο 

Μπένο για τη συμμετοχή του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στη διάσκεψη που 

πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, με  θέμα «Πολιτιστική Κληρονομιά στην 

Ευρώπη: συνδέοντας το παρελθόν με το μέλλον».  

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» στη διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, με  θέμα «Πολιτιστική 

Κληρονομιά στην Ευρώπη: συνδέοντας το παρελθόν με το μέλλον»: 

«Η διάσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, όπου εκπροσωπήθηκαν όλοι οι κορυφαίοι πολιτικοί και 

πολιτισμικοί θεσμοί της Ευρώπης.  

Η συμμετοχή μας εκεί αποτελεί μια μεγάλη στιγμή που έχει πλέον καταγραφεί 

στην ιστορία του Σωματείου».  

Στη συνέχεια, ο κος Μπένος ενημέρωσε πως το video που προετοιμάστηκε από 

το ΔΙΑΖΩΜΑ ειδικά για τη συγκεκριμένη διάσκεψη παρουσιάζει τη δεκαετή 

πορεία του Σωματείου,  τη συμβολή του Σωματείου στο σχεδιασμό και την 

υλοποίηση των ολιστικών προγραμμάτων, όπως είναι οι Πολιτιστικές 

Διαδρομές και τα Αρχαιολογικά Πάρκα,  καθώς και τη σύνδεση του 

Διαζώματος  με το Ευρωπαϊκό και πολιτιστικό κεκτημένο. Πρόσθεσε ακόμη 

πως το video επελέγη και προβλήθηκε επαναλαμβανόμενα στην έναρξη της 

διάσκεψης.  Αμέσως μετά, ακολούθησε η προβολή του video με τη 

μαγνητοσκοπημένη ομιλία του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στο 

Ευρωκοινοβούλιο. 

Με το πέρας της προβολής αυτής τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για τη συμβολική και ιστορική παρουσία του 

Διαζώματος στη διάσκεψη της 26ης Ιουνίου 2018 στο Ευρωκοινοβούλιο. 
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2) Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο 

Μπένο, για τις προετοιμασίες και τις διαδικαστικές λεπτομέρειες της 11ης 

Γενικής Συνέλευσης.  

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου 

για την προετοιμασία των εργασιών της 11ης Γενικής Συνέλευσης του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 

Σεπτεμβρίου 2018, στο Λαύριο της Αττικής. Ο κος Μπένος ανέφερε 

χαρακτηριστικά τα εξής: 

 

«Η συμμετοχή θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο καθώς έως σήμερα έχουν 

δηλώσει συμμετοχή 468 μέλη, ενώ 170 από τα μέλη μας δεν έχουν ακόμη 

απαντήσει».  

 

Στη συνέχεια ο κος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου για το υπο 

διαμόρφωση πρόγραμμα της Συνέλευσης και εισηγήθηκε  την έγκριση του 

προβλεπόμενου προϋπολογισμού εξόδων ύψους 40.000,00 ευρώ. ως 

ακολούθως : 

 

ΓΕΥΜΑΤΑ - ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ 10.000 € 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

10.000 € 

ΣΑΚΟΣ ΜΕ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 10.000 € 

ΔΙΑΦΟΡΑ - ΠΟΥΛΜΑΝ 10.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ 40.000 €  

 

 

Ο κος Μπένος πρότεινε ακόμη με το πέρας της Γενικής Συνέλευσης να 

ακολουθήσει εκδήλωση για τον εορτασμό των δέκα χρόνων ζωής που 

συμπληρώνει το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ».  Πρότεινε ακόμη, η κ. Γεωργία 

Μανωλοπούλου, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου να 

αναλάβει καθήκοντα διοργάνωσης σε συνεργασία με τον κ. Ευδόκιμο 

Φρέγκογλου και την κ. Κασσιανή Μπένου. Η κ. Μανωλοπούλου αποδέχθηκε 

με ικανοποίηση το αίτημα.  

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση 

του προέδρου για τη διοργάνωση της 11ης Γενικής Συνέλευσης και ενέκριναν 

ομόφωνα τον προϋπολογισμό εξόδων της 11ης Γενικής Συνέλευσης του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».   

Τέλος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο, κο 

Σταύρο Μπένο να διεκπεραιώσει όλες τις τελευταίες οργανωτικές λεπτομέρειες 

της 11ης Γενικής Συνέλευσης. 
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3) Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο 

Μπένο για το τριήμερο ταξίδι εργασίας στην Ήπειρο (20-22/07/2018) με το 

πολιτιστικό Σωματείο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ» και το Σύνδεσμο 

Ελλήνων Εργαζομένων στις Βρυξέλλες «ΑΡΓΩ». Έγκριση του σχετικού 

προϋπολογισμού.  

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου για το επικείμενο ταξίδι στην Ήπειρο στο οποίο θα συμμετέχουν 

μέλη του Συνδέσμου Εργαζομένων στις Βρυξέλλες «ΑΡΓΩ» και του 

Πολιτιστικού Σωματείου «Ελληνικός Κύκλος». Ο κος Μπένος είπε τα εξής: 

«Το ταξίδι αυτό θα είναι μια δοκιμή της επίσκεψης των αρχαιολογικών χώρων 

της Ηπείρου, η οποία θα μας δώσει σημαντικά αποτελέσματα εν όψει της 

διοργάνωσης του launch event της Διαδρομής. Επίσης, θα αποτελέσει μια 

σημαντική πνευματική και βιωματική εμπειρία για τους επισκέπτες μας, 

προκειμένου να δημιουργηθεί ένας ισχυρός Πυλώνας στήριξης του προγράμματος 

στις Βρυξέλλες, στην καρδιά των θεσμών της Ευρώπης». 

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Διαζώματος  παρουσίασε στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου το πρόγραμμα και τους ενημέρωσε για τον 

προϋπολογισμό εξόδων της τριήμερης επίσκεψης: «Το ΔΙΑΖΩΜΑ θα προσφέρει 

τη μετακίνηση και τη διατροφή στους συμμετέχοντες, ένα σάκο με αναμνηστικά 

δώρα καθώς και μια ειδική εκδήλωση - δείπνο το Σάββατο 21 Ιουλίου στον 

πολιτιστικό χώρο ΦΡΟΝΤΖΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑ στα Ιωάννινα, όπου προσκεκλημένοι 

θα είναι οι πρωταγωνιστές της υλοποίησης του Προγράμματος ̎Πολιτιστική 

Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου̎, θεσμικοί εκπρόσωποι, 

επιχειρηματίες, μελετητές κ.α.», πρόσθεσε ο κος Μπένος.  

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τη διοργάνωση της 

τριήμερης επίσκεψης εργασίας στην Ήπειρο όπου  θα συμμετέχουν μέλη του 

Συνδέσμου Εργαζομένων στις Βρυξέλλες ΑΡΓΩ και του Πολιτιστικού 

Σωματείου Ελληνικός Κύκλος και ενέκριναν ομόφωνα τον προϋπολογισμό 

εξόδων:  

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ  

 

ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ 7.500,00 € 
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ΔΕΙΠΝΟ 1.500,00 € 

ΤΣΑΝΤΕΣ – ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ – ΟΜΠΡΕΛΕΣ -  DVD 1.800,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 10.800,00 € 

 

Τέλος, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ να προβεί  σε 

όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την προετοιμασία του ταξιδιού. 

4) Έγκριση ανάθεσης από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στο ταξιδιωτικό 

γραφείο Πολιτιστικού Τουρισμού «Somewhere we Know» του έργου 

οργάνωσης του ταξιδιού εργασίας στην Ήπειρο στις 20-22 Ιουλίου 2018. 

Έγκριση των όρων του σχετικού συμφωνητικού (Συν. 1).    

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» πρότεινε στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου τη διοργάνωση της τριήμερης επίσκεψης εργασίας στην Ήπειρο με 

τα μέλη  του Συνδέσμου Εργαζομένων στις Βρυξέλλες «ΑΡΓΩ» και του 

Πολιτιστικού Σωματείου «Ελληνικός Κύκλος», να αναλάβει η Εταιρεία 

ΚΟΥΡΑΦΑ Ι & Π & Γ ΟΕ   ̋Somewhere We Know ̎. 

«Η ̎ Somewhere We Know ̎, είπε ο πρόεδρος, είναι εταιρεία ταξιδιών πολιτισμού 

και περιήγησης και προτείνουμε να οργανώσει για λογαριασμό του Διαζώματος 

την τριήμερη επίσκεψη για την Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της 

Ηπείρου, το διάστημα από τις  20 έως και τις 22 Ιουλίου 2018».  

Στο σημείο αυτό ο κος Μπένος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου το 

σχέδιο του  συμφωνητικού που προτείνεται να υπογραφεί ανάμεσα στο 

Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ και την εταιρεία ΚΟΥΡΑΦΑ Ι & Π & Γ ΟΕ (Συν. 1). 

 Τα μέλη του Συμβουλίου ενέκριναν τους όρους του προτεινόμενου 

συμφωνητικού και συμφώνησαν με την εισήγηση του προέδρου για την 

υπογραφή του συμφωνητικού μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και της 

εταιρείας ΚΟΥΡΑΦΑ Ι & Π & Γ ΟΕ.  

Τέλος, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή του συμφωνητικού.  

5)  Αποδοχή του Β´ αιτήματος παράτασης του χρόνου αποπεράτωσης του Α΄ 

σταδίου εκπόνησης των μελετών - αρχιτεκτονικών, στατικών και 
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ηλεκτρομηχανολογικών αντιστοίχως- για το έργο της κατασκευής του 

χώρου υποδοχής στον Αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης, από το 

μελετητικό γραφείο ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ - ΔΟΥΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ (Συν. 2). 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ενημέρωσε τα μέλη ότι ο μελετητής, 

αρχιτέκτων – μηχανικός, κ. Οικονομίδης Στέλιος, ο οποίος εκπροσωπεί τη 

μελετητική ομάδα που εκπονεί το έργο: «Εκπόνηση αρχιτεκτονικής, στατικής 

μελέτης και μελέτης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, σε επίπεδο α. 

οριστικής μελέτης και β. μελέτης εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης, για το 

έργο της κατασκευής του χώρου υποδοχής στον αρχαιολογικό χώρο της 

Νικόπολης», κατέθεσε προς το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» νέο αίτημα παράτασης 

του χρόνου αποπεράτωσης του  Α΄ σταδίου εκπόνησης των μελετών 

(κατάθεσης των Οριστικών μελετών) μέχρι και τις 30 Ιουλίου 2018 (Συν. 2).  

 

Ο πρόεδρος κος Σταύρος Μπένος σημείωσε πως η πρόσθετη καθυστέρηση 

ολοκλήρωσης των μελετών «εξακολουθεί να οφείλεται στην έλλειψη δεδομένων 

για την ποιότητα του εδάφους, δεδομένων που απαιτούνται για την εξασφάλιση 

και περάτωση της στατικής μελέτης (και κατά συνέπεια και των λοιπών μελετών) 

και για τα οποία θα εκπονηθεί γεωτεχνική έρευνα και μελέτη από ειδικό μελετητή,  

επομένως είναι απόλυτα δικαιολογημένη».  

 

Τα μέλη του συμβουλίου αποδέχθηκαν ομόφωνα το αίτημα του μελετητή για 

την παράταση του χρόνου αποπεράτωσης του Α΄ σταδίου εκπόνησης των 

μελετών - αρχιτεκτονικών,  στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών αντιστοίχως 

- για το έργο της κατασκευής του χώρου υποδοχής στον αρχαιολογικό χώρο της 

Νικόπολης ως τις 30 Ιουλίου 2018.  

 

Τέλος, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» να προβεί 

στις απαραίτητες ενέργειες. 

 

 

 

6) Έγκριση τροποποίησης των άρθρων 3 - 4 της σύμβασης για την ανάθεση 

του έργου «ΕΚΠΟΝΗΣΗ MASTERPLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και 

του Νίκου Schmidt. Έγκριση του σχετικού αιτήματος (Συν. 3, 4). Έγκριση 

των όρων της τροποποίησης της σύμβασης (Συν. 5). 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ενημέρωσε τα μέλη ότι ο μελετητής 

- οικονομολόγος, κ. Νίκος Schmidt, κατέθεσε προς το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

νεό αίτημα τροποποίησης της υποβολής παράδοσης του 2ου παραδοτέου του 
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έργου «Εκπόνηση Master Plan της Πολιτιστικής Διαδρομής Σαντορίνης» (Συν. 

3,4). O κος Μπένος ανέφερε τα εξής: 

 

«Το αίτημα είναι δικαιολογημένο και προέρχεται από την καλή βούληση του 

μελετητή, με στόχο να γίνει πιο ενδελεχής δουλειά. Προτείνεται, επομένως, η 

υποβολή του Κεφαλαίου 1 του παραδοτέου Α2, καθώς και της συνοπτικής 

πρότασης Διοίκησης του Τουριστικού Προϊόντος (τμήμα του Κεφαλαίου 2) του 

Παραδοτέου Α2 στις 16 Ιουλίου 2018, και η υποβολή του πλήρους Κεφαλαίου 2 

του παραδοτέου Α2, καθώς και της πλήρους πρότασης Διοίκησης του Τουριστικού 

Προϊόντος στο τέλος του 2018». 

 

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος του Διαζώματος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του 

Συμβουλίου το σχέδιο τροποποίησης της σύμβασης. 

 

Τα μέλη ενέκριναν ομόφωνα το αίτημα του μελετητή κ. Schmidt και ενέκριναν 

την τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 της σύμβασης για την ανάθεση του έργου  

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ MASTERPLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» (Συν. 5).  

 

Τέλος εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» να προβεί 

στις απαραίτητες ενέργειες.  

 

7) Έγκριση ανάθεσης από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην εταιρεία Correto 

IKE,  με διακριτικό τίτλο «Digiland» του έργου: «Εκτύπωση ενημερωτικού 

υλικού (εκδόσεων – φυλλαδίων) για την Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων 

Θεάτρων της Ηπείρου». Έγκριση των όρων της σχετικής σύμβασης (Συν. 

6). 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ενημέρωσε τα μέλη ότι στο πλαίσιο 

της διοργάνωσης του launch event (εναρκτήριου γεγονότος) του έργου  

«Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου», και στο οποίο 

συμβάλλει και το ΔΙΑΖΩΜΑ, απαιτείται  η παραγωγή και εκτύπωση 

ενημερωτικού - προωθητικού υλικού. 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω ο κ. Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την ανάθεση από 

το  ΔΙΑΖΩΜΑ στην Εταιρεία Correto IKE,  με διακριτικό τίτλο «Digiland», 

την ανάθεση του έργου «Εκτύπωση ενημερωτικού υλικού (εκδόσεων – 

φυλλαδίων) για την Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου»:  
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«Το κόστος ανάθεσης του παραπάνω έργου,  πρόσθεσε ο κος Μπένος, ανέρχεται 

στο ποσό των 10.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί 

από τη χορηγία του Ιδρύματος Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου προς το 

ΔΙΑΖΩΜΑ για το launch event της Ηπείρου». 

«Το ΔΙΑΖΩΜΑ πρόκειται να διαθέσει χίλια φυλλάδια στην ελληνική και στην 

αγγλική γλώσσα,  που αφορούν τους αρχαιολογικούς χώρους και τα αρχαία 

θέατρα της Αμβρακίας, της Δωδώνης, των Γιτάνων, της Κασσώπης και της 

Νικόπολης,   καθώς   κι   ένα   έντυπο   που   εν   συντομία   αναφέρεται   στην   

Πολιτιστική Διαδρομή της Ηπείρου, στους αντίστοιχους αρχαιολογικούς χώρους, 

ως μέρος των   απαραίτητων   δράσεων   για   τη   λειτουργία   της   Πολιτιστικής   

Διαδρομής   της Ηπείρου. Τα κείμενα των φυλλαδίων πρόκειται να ελεγχθούν το 

επόμενο διάστημα από τους αρμόδιους Εφόρους Αρχαιοτήτων», συμπλήρωσε ο 

κος Μπένος.  

«Επίσης, το ΔΙΑΖΩΜΑ μέσω της σύμβασης αυτής θα αναθέσει στον κ. Τσιρίκο 

την παραγωγή 500 εντύπων της επανέκδοσης του Σωματείου ̎ΔΙΑΖΩΜΑ̎ με 

τίτλο Α̎ρχαία Θέατρα της Ηπείρου̎ », συμπλήρωσε ο κ. Μπένος.    

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

σύμβασης για την ανάθεση του παραπάνω έργου, όπου και καταγράφεται 

αναλυτικά το αντικείμενο του έργου (Συν. 6).  

Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, ενέκριναν ομόφωνα τους όρους 

της παραπάνω σύμβασης και συμφώνησαν με την εισήγηση του προέδρου για 

την ανάθεση από το ΔΙΑΖΩΜΑ στην Εταιρεία Correto IKE,  με διακριτικό 

τίτλο «Digiland», την ανάθεση του έργου «Εκτύπωση ενημερωτικού υλικού 

(εκδόσεων – φυλλαδίων) για την Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων 

της Ηπείρου». 

Τέλος, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

διαδικασίες για την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης. 

8) Έγκριση ανάθεσης από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην αρχαιολόγο – 

κειμενογράφο, κ. Κατερίνα Σέρβη του έργου: «Παραγωγή των 

ενημερωτικών κειμένων για την ανάδειξη και προβολή της Πολιτιστικής 
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Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου». Έγκριση των όρων της 

σχετικής σύμβασης (Συν. 7). 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου πως προκειμένου το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» να συνδράμει την 

Περιφέρεια Ηπείρου στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος της 

Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου,  αλλά και στη 

διοργάνωση της εναρκτήριας εκδήλωσης (launch event) της διαδρομής,  έχει 

αναλάβει τη δημιουργία και την εκτύπωση του ενημερωτικού - προωθητικού 

υλικού της εκδήλωσης του launch event.  

 

Για την παραγωγή των ενημερωτικών κειμένων που θα εμπλουτίσουν τον 

ιστότοπο της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου, 

καθώς και για την παραγωγή πρωτότυπων κειμένων στο πλαίσιο δημιουργίας 

ενημερωτικού – προωθητικού υλικού για την εναρκτήρια εκδήλωση, ο 

πρόεδρος κος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την ανάθεση από το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» στην αρχαιολόγο – κειμενογράφο κ. Κατερίνα Σέρβη, του έργου: 

«Παραγωγή των ενημερωτικών κειμένων για την ανάδειξη και προβολή της 

Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου»: 

 

«Το κόστος ανάθεσης του παραπάνω έργου», πρόσθεσε ο κος Μπένος, 

«ανέρχεται  στο ποσό των  5.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα 

καλυφθεί από τη χορηγία του Ιδρύματος Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου 

προς το ΔΙΑΖΩΜΑ. Το μεγαλύτερο μέρος των κειμένων έχει ολοκληρωθεί και 

ήδη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Πολιτιστικής Διαδρομής, συμπλήρωσε ο 

κος Μπένος». 

 

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

σχέδιο σύμβασης που προτείνεται να υπογραφεί μεταξύ του Σωματείου και της 

αρχαιολόγου – κειμενογράφου, κυρίας Κατερίνας Σέρβη, όπου και 

καταγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο του έργου (Συν. 7). 

 

Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, ενέκριναν ομόφωνα τους όρους 

της παραπάνω σύμβασης και συμφώνησαν με την εισήγηση του προέδρου για 

την ανάθεση από το ΔΙΑΖΩΜΑ στην κυρία Κατερίνα Σέρβη του έργου 

«Παραγωγή των ενημερωτικών κειμένων για την ανάδειξη και προβολή της 

Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου». 

 

Τέλος, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

διαδικασίες για την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης. 

 

9) Έγκριση ανάθεσης από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στη μεταφράστρια κ. 

Μαρία Χρίστου του έργου: «Μετάφραση των ενημερωτικών κειμένων για 

την ανάδειξη και προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων 

http://www.ancienttheatersofepirus.gr/
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Θεάτρων της Ηπείρου». Έγκριση των όρων της σχετικής σύμβασης (Συν. 

8). 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κος Σταύρος Μπένος υπενθύμισε  

στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πως στο πλαίσιο της διοργάνωσης του 

launch event (εναρκτήριου γεγονότος) του έργου της Πολιτιστικής Διαδρομής 

των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου, το οποίο προγραμματίζεται να 

πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 20 Οκτώβρη του 2018 και στο οποίο 

συμβάλλει και το ΔΙΑΖΩΜΑ, απαιτείται η επιμέλεια και μετάφραση των 

κειμένων για την ανάδειξη – προβολή της διαδρομής στο ευρύ κοινό και την 

τουριστική αγορά. 

Στη συνέχεια, ο κος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την ανάθεση από το 

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην μεταφράστρια κ. Μαρία Χρίστου, του έργου 

«Μετάφραση των ενημερωτικών κειμένων για την ανάδειξη και προβολή της 

Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου»:  

«Το κόστος ανάθεσης του παραπάνω έργου», πρόσθεσε ο κ. Μπένος, «ανέρχεται  

στο ποσό των 1.500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από 

τη χορηγία του Ιδρύματος Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου προς το 

ΔΙΑΖΩΜΑ». 

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

σχέδιο σύμβασης που προτείνεται να υπογραφεί μεταξύ του Σωματείου και της 

κ. Μαρίας Χρίστου (Συν. 8), όπου και καταγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο 

του έργου. 

Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, ενέκριναν ομόφωνα τους όρους 

της παραπάνω σύμβασης και συμφώνησαν με την εισήγηση του προέδρου για 

την ανάθεση από το ΔΙΑΖΩΜΑ στην κ. Μαρία Χρίστου του έργου : 

«Μετάφραση των ενημερωτικών κειμένων για την ανάδειξη και προβολή της 

Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου».   

Τέλος, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

διαδικασίες για την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης. 
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10) Έγκριση ανάθεσης  από το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ στην εταιρεία 

«ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ ΟΙΚΟΣ Ε.Π.Ε.» του έργου: «Παραγωγή μέσω του 

προγράμματος MIND THE MAP ειδικού χάρτη για τυφλούς για τους 

αρχαιολογικούς χώρους :  α. Γιτάνων, β. Κασσώπης, γ. Νικόπολης, δ. 

Αμβρακίας». Έγκριση των όρων της σχετικής σύμβασης (Συν. 9). 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ενημέρωσε τα μέλη ότι στο πλαίσιο 

της διοργάνωσης του launch event (εναρκτήριου γεγονότος) του έργου της 

Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου, το οποίο 

προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 20 Οκτώβρη του 

2018 και στο οποίο συμβάλλει και το ΔΙΑΖΩΜΑ, απαιτείται η ανάθεση του 

έργου κατασκευής ειδικών χαρτών για τυφλούς για τους αρχαιολογικούς 

χώρους: α) Γιτάνων, β) Κασσώπης, γ) Νικόπολης και δ) Αμβρακίας.  

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη την ανάθεση από το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» στην Εταιρεία «ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ ΟΙΚΟΣ Ε.Π.Ε. - 

Παραδοσιακά Δομικά Υλικά», του έργου «Παραγωγή μέσω του προγράμματος 

MIND THE MAP ειδικού χάρτη για τυφλούς για τους αρχαιολογικούς χώρους :  

α. Γιτάνων, β. Κασσώπης, γ. Νικόπολης, δ. Αμβρακίας»: 

 « Η προτεινόμενη σύμβαση εντάσσεται, όπως και οι δυο προηγούμενες, στην 

ενότητα της χορηγίας του Ιδρύματος Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Το 

παραδοτέο έργο περιλαμβάνει αρχικά τη μελέτη των αρχαιολογικών χώρων των 

Γιτάνων, της Κασσώπης, της Νικόπολης και της Αμβρακίας και εν συνεχεία την 

απεικόνισή τους σε τρισδιάστατα εκτυπωμένους χάρτες, οι οποίοι θα 

περιλαμβάνουν σε σύστημα braille πληροφορίες για τα σημεία ενδιαφέροντος των 

χώρων, καθώς και απτική περιγραφή τους. Οι χάρτες αυτοί θα είναι κατάλληλα 

διαμορφωμένοι, ώστε οι οπτικά ανάπηροι να μπορούν να λαμβάνουν κατά την 

είσοδό τους στους αρχαιολογικούς χώρους μια γενική εικόνα των χώρων και των 

σημείων ενδιαφέροντος αυτών. Το κόστος ανάθεσης του παραπάνω έργου 

ανέρχεται στο ποσόν των 17.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.», 

συμπλήρωσε ο κος Μπένος «και θα καλυφθεί από τη χορηγία του Ιδρύματος 

Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου προς το ΔΙΑΖΩΜΑ. Η εκπρόσωπος της 

εταιρείας ζήτησε  ωστόσο και είναι εύλογο, η πληρωμή τους να γίνεται τμηματικά 

με την ολοκλήρωση κάθε έργου, συμπλήρωσε ο κος Μπένος».  
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Στο σημείο αυτό, ο κ. Μπένος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου το 

σχέδιο σύμβασης που προτείνεται να υπογραφεί μεταξύ του Σωματείου και της 

Εταιρείας «ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ ΟΙΚΟΣ Ε.Π.Ε. - Παραδοσιακά Δομικά Υλικά», 

όπου και καταγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο του έργου (Συν. 9). 

Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, ενέκριναν ομόφωνα τους όρους 

της παραπάνω σύμβασης και συμφώνησαν με την εισήγηση του προέδρου για 

την ανάθεση από το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ στην Εταιρεία «ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ 

ΟΙΚΟΣ Ε.Π.Ε. - Παραδοσιακά Δομικά Υλικά», του έργου «Παραγωγή μέσω 

του προγράμματος MIND THE MAP ειδικού χάρτη για τυφλούς για τους 

αρχαιολογικούς χώρους :  α. Γιτάνων, β. Κασσώπης, γ. Νικόπολης, δ. 

Αμβρακίας». 

Τέλος, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

διαδικασίες για την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης. 

11) Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού ως 30 Ιουνίου 2018 (Συν. 10 α, β). 

Ο ταμίας του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Γιώργος Κουρουπός εισηγήθηκε στα 

μέλη την έγκριση του Οικονομικού και Διαχειριστικού Απολογισμού του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» από την έναρξη του Διαζώματος, την 1 -9- 2008, έως 

και τις 30 – 06- 2018.  

«Ικανοποιητική είναι η ροή των συνδρομών, όπως και η ροή από τα εταιρικά 

μέλη, γεγονός που δείχνει τη δύναμη του Σωματείου», σημείωσε ο κ. Γιώργος 

Κουρουπός. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τον Οικονομικό και 

Διαχειριστικό απολογισμό έως και την 30η Ιουνίου 2018.  

 

12) Έγκριση αποδοχής της χορηγίας της Εταιρείας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 

Α.Ε., ύψους 2.000 ευρώ, ως δεύτερης και τρίτης δόσης της ετήσιας 

συνδρομής Εταιρικού μέλους για το 2018. 

 

Ο κος  Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πως 

η Εταιρεία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε., εταιρικό μέλος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», ανανέωσε τη δεύτερη και τρίτη δόση της ετήσιας συνδρομής της 

ύψους 2.000 ευρώ για το έτος 2018. 

  

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία για τη 

συμβολή της στην ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου και εξουσιοδότησαν 

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

χορηγίας.  
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13) Έγκριση αποδοχής της χορηγίας της Εταιρείας ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, 

ύψους 6.200 ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού μέλους για το 2018.  

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πως 

η Εταιρεία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, εταιρικό μέλος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», ανανέωσε την ετήσια συνδρομή της ύψους 6.200 ευρώ για το 

έτος 2018. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία για 

την σταθερή της υποστήριξη στο έργο του Σωματείου και εξουσιοδότησαν τον 

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

χορηγίας.  

 

14)  Άλλα θέματα. Έγκριση εκταμίευσης του ποσού των 500,00 ευρώ για την 

κάλυψη των εξόδων δεξίωσης που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 

Ιουλίου 2018 στο πλαίσιο της έκθεσης «Ζογγολόπουλου – Χουλιαρά: 

Μεσσάνα», στην οποία συμμετέχει ο Αντιπρόεδρος του Σωματείου 

ΔΙΑΖΩΜΑ, κ. Πέτρος Θέμελης. 

Στο πλαίσιο της έκθεσης μοντέρνας γλυπτικής με τίτλο «Ζογγολόπουλος-

Χουλιαράς: Μεσσάνα», σε επιμέλεια της κ.  Ίριδας Κρητικού που εγκαινιάζεται 

το Σάββατο 14 Ιουλίου 2018 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσήνης, ο 

Αντιπρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κος Πέτρος Θέμελης, εισηγήθηκε 

την εκταμίευση του ποσού των 500,00 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων 

τιμητικής δεξίωσης που θα ακολουθήσει των εγκαινίων της έκθεσης. 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την 

εκδήλωση, η οποία θα προβάλει την υποδειγματικά αναστηλωμένη πόλη της 

Αρχαίας Μεσσήνης και ενέκριναν ομόφωνα το αίτημα εκταμίευσης του ποσού 

των 500,00 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων δεξίωσης που θα 

πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Ιουλίου 2018 στο πλαίσιο της έκθεσης 

«Ζογγολόπουλου – Χουλιαρά: Μεσσάνα», στην οποία συμμετέχει ο 

Αντιπρόεδρος του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ, κ. Πέτρος Θέμελης.  

 

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

ενέργειες για την αποδοχή της χορηγίας. 

           

15) Έγκριση ανάθεσης από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην εταιρεία «Κ.Σ. 

Τόπος Συμβουλευτική ΙΚΕ» του έργου  «Μελέτη για την οργάνωση της 

συμμετοχής της τοπικής οικονομίας στη Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού 

της Στερεάς Ελλάδας». Έγκριση των όρων της σχετικής σύμβασης (Συν. 

11). 
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Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ενημέρωσε τους συμμετέχοντες  για 

τα βήματα που έχουν ολοκληρωθεί αναφορικά με την οικοδόμηση του 

προγράμματος «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας», 

καθώς και για τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να σχεδιαστούν συστηματικά, 

ώστε η Πολιτιστική Διαδρομή να δοθεί στην αγορά την άνοιξη του 2019: 

«Το ΔΙΑΖΩΜΑ μετά την ολοκλήρωση της μελέτης της εταιρείας «Στάδιον Α.Ε» 

για τον προσδιορισμό της χωρικής αναπτυξιακής στρατηγικής και το σχέδιο 

δράσης για την Πολιτιστική Διαδρομή της Στερεάς Ελλάδας, προχώρησε στην 

ανάθεση μελέτης Μάρκετινγκ στην εταιρεία Τoposhophy, με αντικείμενο την 

ανάπτυξη μιας νέα ελκυστικής επωνυμίας και εικαστικής ταυτότητας για τη 

Διαδρομή, την οποία θα παρουσιάσουν στη συνέχεια της συνεδρίασης τα στελέχη 

της εταιρείας. Επόμενο σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του 

προγράμματος ̎Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας̎, είναι η 

καλλιέργεια της σχέσης που αναπτύσσεται με τον Όμιλο Μυτιληναίος, τον οποίο 

εκπροσωπεί η κ. Σόφη Δασκαλάκη και ο οποίος θα αναλάβει τη χρηματοδότηση 

του έργου  Μ̎ελέτη για την οργάνωση της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας στην 

Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας̎. Φυσικά, πολύ σημαντική 

είναι και η δημιουργία ιστοσελίδας για τη Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού, την 

οποία θα υλοποιήσει η επιχείρηση “Χρήστος Χιώτης” με την ευγενική χορηγία 

του Ιδρύματος Σπύρος Ι. Λάτση».  

Ο κος Μπένος ενημέρωσε ακόμη πως «σε μηνιαία βάση πραγματοποιείται 

συνεδρίαση για το σχεδιασμό του μέλλοντος του προγράμματος ̋Διαδρομή Φύσης 

και Πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας̏ και πως σύντομα και με μεγάλη 

διεισδυτικότητα πρόκειται να επιλεγούν τα έργα που θα πρέπει να προηγηθούν, 

καθώς και η επιλογή τεχνικού συμβούλου». Πρότεινε, ακόμη να οργανωθεί ένα 

πρόγραμμα χρηματοδότησης crowdfunding, αντίστοιχο με το επιτυχημένο 

πρόγραμμα που οργανώθηκε από το ΔΙΑΖΩΜΑ και την πλατφόρμα 

Act4Greece για τη χρηματοδότηση της μελέτης στο αρχαίο θέατρο της 

Κασσώπης. Την πρόταση αυτή αποδέχτηκε με ευαρέσκεια ο Περιφερειάρχης 

της Στερεάς Ελλάδας, κ. Κώστας Μπακογιάννης.  

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ενημέρωσε τον 

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κώστα Μπακογιάννη για την παρουσίαση 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στη διάσκεψη του Ευρωκοινοβουλίου στις 26 

Ιουνίου 2018 και τη συνέχεια  προβλήθηκαν το video παρουσίασης του 

Διαζώματος και το video με τη μαγνητοσκοπημένη ομιλία του προέδρου του 

Διαζώματος. «Το ΔΙΑΖΩΜΑ προσκλήθηκε ως ένας αυθεντικός υλοποιητής του 

ευρωπαϊκού κεκτημένου, καθώς και για τον τρόπο συμμετοχικής διακυβέρνησης 

που προτείνει». 

Οι παριστάμενοι συνεχάρησαν τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για 

την ομιλία του καθώς και τα στελέχη του Σωματείου, κ. Μαρία Σοφικίτου και 

κ. Ευδόκιμο Φρέγκογλου για τη συνδρομή τους στη δημιουργία του video. 

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» υπενθύμισε στα μέλη 

του Συμβουλίου πως στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαδρομή Φύσης και 
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Πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας», που υλοποιείται από την Περιφέρεια της 

Στερεάς Ελλάδας απαιτείται η εκπόνηση μελέτης για την οργάνωση της 

συμμετοχής της τοπικής οικονομίας στη Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού της 

Στερεάς Ελλάδας.  

Ακολούθως, ο κος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη  την ανάθεση από το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» στην εταιρεία «Κ.Σ. Τόπος Συμβουλευτική ΙΚΕ» του έργου 

«Μελέτη για την οργάνωση της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας στην 

Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας». 

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος αναφέρθηκε στη μεθοδολογία που υπέδειξαν οι κ.κ. 

Θοδωρής Σκυλακάκης και Θανάσης Κανταρτζής σε αντίστοιχη μελέτη για την 

Πολιτιστική Διαδρομή της Ηπείρου, η οποία πρότειναν να συγκροτηθεί σε δύο 

φάσεις. Αμέσως μετά, ο πρόεδρος του Διαζώματος έδωσε το λόγο στον κ. 

Θοδωρή Σκυλακάκη, ο οποίος παρουσίασε το περιεχόμενο της μελέτης, 

λέγοντας περίπου τα εξής: 

«Η δουλειά στην Ήπειρο είχε δύο φάσεις. Η πρώτη περιλάμβανε την αναζήτηση 

της οικονομικής αξίας της Διαδρομής και πόσο μπορεί να προσφέρει ενδιαφέρον 

στο ΑΕΠ της περιοχής. Στη δεύτερη φάση μας απασχόλησε πως οι επιχειρήσεις 

μπορούν να συμμετέχουν στην υπόθεση και καταλήξαμε σε αυτό που θα 

επιχειρήσουμε να εφαρμόσουμε και στη Στερεά Ελλάδα: τί φορέας διαχείρισης 

θα μπορέσει να δουλέψει τη Διαδρομή. Το έργο, ειδικότερα, περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα ως επιμέρους παραδοτέα: 1) Εντοπισμός των κλάδων, 

επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων που θα ενταχθούν στη Διαδρομή, 2) Περιγραφή 

του φορέα λειτουργίας που θα συσταθεί με σκοπό την ανάπτυξη και εξυπηρέτηση 

της Διαδρομής και τέλος 3) Περιγραφή της σύνδεσης τουριστικών επιχειρήσεων 

με επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας που δραστηριοποιούνται στον 

αγροδιατροφικό τομέα».   

Ο Περιφερειάρχης της Στερεάς Ελλάδας, κ. Κώστας Μπακογιάννης στη 

συνέχεια ανέφερε πως «Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει σχηματιστεί 

ισχυρή συμμαχία στον κλάδο της αγροδιατροφής και υλοποιούνται δράσεις 

προώθησης και εξωστρέφειας με ιδίους πόρους, ώστε ενδεχομένως αυτός να 

είναι ο πολιορκητικός κριός. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σχεδόν εμμονικά 

επιχειρούμε τη σύνδεση του τουρισμού με τη αγροδιατροφή». 

Ο κ. Σκυλακάκης πρόσθεσε πως είναι ανάγκη αυτή η σύνδεση να γίνει και με 

την εστίαση, κάτι που, όπως ανέφερε επιχειρείται πλέον στην Ήπειρο. 

Ακολούθησε διάλογος και στη συνέχεια, ο κος Μπένος έθεσε υπ’ όψιν των 

μελών του Συμβουλίου το σχέδιο σύμβασης που προτείνεται να υπογραφεί 

μεταξύ του Σωματείου και της εταιρείας «Κ.Σ. Τόπος Συμβουλευτική ΙΚΕ», 

όπου και καταγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο του έργου. (Συν. 11)  

 «Το συνολικό κόστος της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00 ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από την ευγενική 

χορηγία του Ομίλου Μυτιληναίος», κατέληξε ο κος Μπένος. 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση και αφού μελέτησαν τους όρους 

της σύμβασης αποφάσισαν την ανάθεση από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην 



16 
 

εταιρεία «Κ.Σ. Τόπος Συμβουλευτική ΙΚΕ» του έργου «Μελέτη για την 

οργάνωση της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας στην Διαδρομή Φύσης και 

Πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας». 

Τέλος, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

διαδικασίες για την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης. 

 

16) Έγκριση του Β΄ Παραδοτέου (νέα επωνυμία και εικαστική ταυτότητα της 

Διαδρομής Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας) από τον μελετητή κ. 

Πανταζή Πάστρα, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση για την ανάθεση του 

έργου «ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ότι ολοκληρώθηκε η μελέτη του Β΄ Παραδοτέου από τη 

μελετητική εταιρεία TOPOSOPHY, η οποία αφορά τη νέα επωνυμία και 

εικαστική ταυτότητα της Διαδρομής Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας. 

Ο κος Μπένος  αφού σύστησε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα 

εταιρικά μέλη που διαμορφώνουν το «καλάθι χορηγών» για το αναπτυξιακό 

πρόγραμμα Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας, έδωσε το 

λόγο στον κ. Πανταζή Πάστρα, μελετητή της εταιρείας Toposophy, ώστε να 

προχωρήσει στην παρουσίαση του Β΄ παραδοτέου. 

Ο κ. Πανταζής Πάστρας είπε περίπου τα εξής: 

«Αντικείμενο του Β΄ παραδοτέου είναι η ανάπτυξη μιας νέας ελκυστικής 

επωνυμίας και εικαστικής ταυτότητας (branding) για τη Διαδρομή ως ένα πλήρες, 

επώνυμο και εξειδικευμένο τουριστικό προϊόν κυρίως πολιτιστικού και 

τουρισμού της φύσης και ταυτόχρονα ως ένα ενιαίο προορισμό. Η νέα ταυτότητα 

θα απευθύνεται στην τουριστική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία ετοίμασε μια 

σειρά από λογότυπα που θα χρησιμοποιηθούν στην τουριστική καμπάνια της 

Διαδρομής».  

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Κοσμάς Απατάγγελος, υπεύθυνος δημιουργικού 

της εταιρείας kommigraphics, ο οποίος είπε περίπου τα εξής: 
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«Σήμερα θα δούμε τέσσερις προτάσεις για το λογότυπο της Διαδρομής, 

προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημιουργία του branding manual. Θα δείτε 

την παρουσίαση των τεσσάρων σχεδιαστικών προτάσεων, αρχικά 

παρουσιάζοντας τη λογοτύπηση και στη συνέχεια τις εφαρμογές».   

Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης ακολούθησε διάλογος, στη διάρκεια του 

οποίου οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την άποψή τους για το κατάλληλο  

λογότυπο και κατέληξαν στην επιλογή του λεκτικού λογοτύπου που 

παρουσιάστηκε κατά σειρά τέταρτο («ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»). 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου επαίνεσαν τους μελετητές για το αποτέλεσμα της 

δουλειάς τους. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, 

εξουσιοδότησαν και προέτρεψαν τον πρόεδρο να παρακολουθεί όλες τις 

διαδικασίες μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης. 

 

17) Παρουσίαση από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην ατομική επιχείρηση 

«Χρήστος Χιώτης» του έργου για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής 

ιστοσελίδας (website) για την «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού της 

Στερεάς Ελλάδας». Έγκριση των όρων της σχετικής σύμβασης (Συν. 12). 

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. 

Σταύρος Μπένος, υπενθύμισε στα μέλη του Συμβουλίου πως στο πλαίσιο 

υλοποίησης του προγράμματος Διαδρομής Φύσης και Πολιτισμού της Στερεάς 

Ελλάδας, που υλοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, και στο οποίο 

συμβάλλει και το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», απαιτείται η δημιουργία ιστότοπου 

για τη Διαδρομή. 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την ανάθεση του έργου 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (WEBSITE) ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» από το 

ΔΙΑΖΩΜΑ στην ατομική επιχείρηση “Χρήστος Χιώτης”. Το αντικείμενο της 

σύμβασης θα αφορά στην ανάθεση του έργου Α. για την δημιουργία 
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ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για τη Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού 

της Στερεάς Ελλάδας καθώς και Β. για τη δημιουργία τριών θεμάτων 

ιστοσελίδων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

«Το κόστος ανάθεσης του έργου», πρόσθεσε ο κος Μπένος,  «έχει ύψος 

15.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα καλυφθεί από την ευγενική 

χορηγία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση». 

Στη συνέχεια ο κος Μπένος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου το 

σχέδιο σύμβασης για την ανάθεση του παραπάνω έργου (Συν. 12), όπου και 

καταγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο του έργου.  

Τα μέλη του συμβουλίου, ενέκριναν ομόφωνα τους όρους της σύμβασης και 

συμφώνησαν με την εισήγηση του προέδρου για την ανάθεση από το Σωματείο 

ΔΙΑΖΩΜΑ στην ατομική επιχείρηση “Χρήστος Χιώτης” του έργου: 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (WEBSITE) ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».  

Τέλος, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

διαδικασίες για την υπογραφή της παραπάνω συμβάσης. 

18) Έγκριση σύμβασης μερικής απασχόλησης μεταξύ του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» και της αρχαιολόγου, κας Ευαγγελίας Παπαδοπούλου μέχρι 

την 31η Δεκεμβρίου 2018 (Συν. 13). 

Σε συνέχεια του προηγούμενου θέματος, ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος 

εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση της σύμβασης μερικής απασχόλησης μεταξύ του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και της Δρ. Αρχαιολογίας κ. Ευαγγελίας Παπαδοπούλου 

μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2018, λέγοντας περίπου τα εξής: «Η κ. Εύη 

Παπαδοπούλου θα απασχοληθεί στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για τέσσερις (4) μήνες, 

από την 01 Σεπτεμβρίου 2018 ως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 με την παραγωγή 

περιεχομένου (συγγραφή κειμένων) για τον εμπλουτισμό της ηλεκτρονικής 

ιστοσελίδας (website) της Διαδρομής Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας, 

καθώς και με την παραγωγή κειμένων που θα εμπλουτίσουν το σχετικό έντυπο υλικό. 

Η αμοιβή της προτείνεται να παραμείνει ίδια με τις προηγούμενες συμβάσεις, ήτοι 

850 ευρώ καθαρά το μήνα». 
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Τα μέλη του συμβουλίου συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του προέδρου 

για την έγκριση της σύμβασης μερικής απασχόλησης μεταξύ του Σωματείου 

ΔΙΑΖΩΜΑ και της αρχαιολόγου, κας Ευαγγελίας Παπαδοπούλου, μέχρι την 31η  

Δεκεμβρίου 2018 με τις ίδιες αποδοχές. 

 

 

 

Ο πρόεδρος                                                     Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

        Σταύρος Μπένος                                             Βασίλης Λαμπρινουδάκης 
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ 1 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

Στην Αθήνα σήμερα  .. Ιουλίου  2018 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

 η ΚΟΥΡΑΦΑ Ι & Π & Γ ΟΕ, με διακριτικό τίτλο Somewhere we know, που 

εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Ασκληπιού 100, με Α.Φ.Μ. 800589601 και 

εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν συμφωνητικό από την κα Κουράφα Ιουλία 

εφ’ εξής αποκαλούμενη η «Εταιρεία» 

 

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

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

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του Σταύρο Μπένο, εφ’ εξής 

αποκαλούμενο «Δεύτερος Συμβαλλόμενος» 

 

συμφώνησαν και συναποδέχθησαν τα εξής: 

Άρθρο 1 

Περιγραφή αντικειμένου 

Η «Εταιρεία» η ΚΟΥΡΑΦΑ Ι & Π & Γ ΟΕ είναι μια εταιρεία ταξιδιών πολιτισμού και 

περιήγησης. Φιλοσοφία της είναι η περιήγηση στην Ελλάδα του χθες και του σήμερα, 

μέσα από ιδιαίτερα ταξίδια πολιτισμού, γαστρονομικές εμπειρίες, περιπατητικές 

εξορμήσεις, με στόχο κάθε ταξιδιώτης να γνωρίσει την ιστορία, τον πολιτισμο και τη 

φύση της Ελλάδας.  

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

που έχει ως βασικό του στόχο τη συμβολή στην προστασία και την ανάδειξη των 

αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης (θεάτρων, ωδείων, σταδίων, αμφιθεάτρων) 

καθώς και στη διάδοση των αξιών της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, σε συνδυασμό 

με την ανάπτυξη και την προβολή της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας.  

Με το παρόν συμφωνητικό «Η Εταιρεία» αποδέχεται να οργανώσει για λογαριασμό 

του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ την 3ήμερη εκδρομή Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία 

Θέατρα της Ηπείρου, στις 20-22 Ιουλίου 2018. 

Άρθρο 2 

Αντισταθμίσματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

«Η Εταιρεία» αναλαμβάνει να διοργανώσει και να υλοποιήσει για λογαριασμό του  

«Δεύτερου Συμβαλλόμενου» ένα 3 ήμερο ταξίδι στην Ήπειρο, όπως αυτό φαίνεται στο 

Παράρτημα 1. 
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Άρθρο 3 

Οικονομική εκκαθάριση 

Η τιμή κατ' άτομο για τη συμμετοχή στο 3ήμερο ταξίδι εμφανίζεται στο  Παράρτημα 

2. Ο «Δεύτερος Συμβαλλόμενος» υποχρεούται στην καταβολή του ποσού των 7.845€, 

όπως αυτό προκύπτει από την ανάλυση στο Παράρτημα 3.  

Το ποσό αυτό ενδέχεται να μεταβληθεί με βάση τις μικροαλλαγές και τα επιπλέον 

έξοδα που θα προκύψουν κατά τη διαρκεια της εκδρομής. 

«Η Εταιρεία» υποχρεούται στην έκδοση του αντίστοιχου νόμιμου παραστατικού.  

Άρθρο 4 

Σε περίπτωση υπαίτιας αθέτησης, υπαναχώρησης ή πλημμελούς εκτέλεσης 

οποιουδήποτε όρου του παρόντος συμφωνητικού, το μη υπαίτιο μέρος έχει δικαίωμα 

να ζητήσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί. 

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

συμφωνητικό, αρμόδια καθίστανται αποκλειστικά τα Δικαστήρια Αθηνών. 

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

οποία ένα έλαβε κάθε μέρος και τα οποία υπογράφονται ως εξής: 

 

 

  

 

          Για την ΚΟΥΡΑΦΑ Ι&Π&Γ ΟΕ    Για το ΔΙΑΖΩΜΑ 

 

 

 

 

 Η διαχειρίστρια          Ο πρόεδρος 

  

 ΚΟΥΡΑΦΑ ΙΟΥΛΙΑ      ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου | 3 μέρες  

Πρόγραμμα εκδρομής 

Τα αρχαία ελληνικά θέατρα, μέρη μοναδικής αρχιτεκτονικής ομορφιάς και 

πολιτιστικής αξίας, άνθισαν στην αρχαία Ελλάδα από τον 6ο ως τον 2ο αιώνα π.χ. και 

εξαπλώθηκαν σε κάθε πόλη-κράτος της αρχαιότητας, ως χώροι λατρείας αλλά και 

καλλιτεχνικής έκφρασης. Η τραγωδία, η κωμωδία και το σατυρικό δράμα 

ζωντάνεψαν μέσα από τις θεατρικές παραστάσεις και τις γιορτές που γίνονταν κάθε 

χρόνο προς τιμήν του Διονύσου, του θεού του κρασιού, της χαράς και της έκστασης. 

Στην ορεινή και απομακρυσμένη περιοχή της Ηπείρου θα επισκεφθούμε πέντε 

μοναδικά αρχαία θέατρα: της Δωδώνης, ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα αρχαία 

θέατρα της περιοχής, που χτίστηκε από τον βασιλιά της Ηπείρου, Πύρρο, κατά τη 

διάρκεια του 3ου αιώνα π.Χ., το θέατρο της Κασσώπης, με εξαιρετική θέα στο Ιόνιο, 

το θέατρο της Νικόπολης, με στοιχεία ελληνικής και ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής, το 

πρόσφατα ανασκαμμένο θέατρο των Αρχαίων Γιτάνων και το μικρό θέατρο της 

Αμβρακίας μέσα στην Άρτα. 

Το ταξίδι μας αυτό στην Ήπειρο, ακολουθεί μία πολιτιστική διαδρομή αλλά και ένα 

ταξίδι πίσω στο χρόνο. Ξεκινάει από τη ρωμαϊκή περίοδο με την εντυπωσιακή πόλη 

της Νικόπολης και τη μυκηναϊκή εποχή με την περιήγησή μας στο μαντείο της 

Δωδώνης, που ήταν αφιερωμένο στη θεά Γαία. Συνεχίζει στην κλασσική περίοδο με 

την επίσκεψή μας στα τέσσερα αρχαία θέατρα της Ηπείρου στη Δωδώνη, τα Γίτανα, 

την Κασσώπη και την Αμβρακία. Μέσα από αυτή τη διαδρομή στην πολιτιστική 

κληρονομιά της Ηπείρου, θα ανακαλύψουμε ένα σταυροδρόμι πολιτισμών και 

φυσικών τοπίων, καθώς θα περιηγούμαστε ανάμεσα στην ορεινή περιοχή της Πίνδου 

και τη θάλασσα του Ιονίου. 

Βασικοί σταθμοί του ταξιδιού 

 5 Αρχαία Θέατρα: Αμβρακίας, Δωδώνης, Γιτάνων, Κασσώπης, Νικόπολης.  

 Άρτα και Ιωάννινα  

 

Ημερήσιο Πρόγραμμα  

Παρασκευή 20 Ιουλίου: Ξεκινάμε το ταξίδι μας στις 08.00 το πρωί από την οδό Βασ. 

Ηρακλείου στην Αθήνα, δίπλα ακριβώς στο Αρχαιολογικό Μουσείο, με προορισμό 

την Ήπειρο. Ύστερα από μία μικρή στάση στην Ακράτα, συνεχίζουμε προς τα 

βορειοδυτικά περνώντας από τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και τον Αμβρακικό 

κόλπο, μέρη μοναδικής φυσικής ομορφιάς. Περίπου στις 12.30  φτάνουμε στην Άρτα, 

όπου θα περιηγηθούμε στην πόλη και θα γνωρίσουμε το αρχαίο θέατρο της 
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Αμβρακίας, το μικρότερο από τα αρχαία ελληνικά θέατρα, που έχουν αποκαλυφθεί 

μέχρι σήμερα στη χώρα μας. Στη συνέχεια, επισκεπτόμαστε την Παναγία την 

Παρηγορήτρια, ένα εντυπωσιακό μνημείο βυζαντινής αρχιτεκτονικής και το 

ξακουστό της γεφύρι, που στέκει περήφανα πάνω από τον ποταμό Άραχθο (διάρκεια 

ξενάγησης 1,5 ώρα). Κατά τις 14.30 θα έχουμε ένα απολαυστικό γεύμα σε 

παραδοσιακή ταβέρνα της Άρτας και αμέσως μετά θα εγκατασταθούμε στο 

ξενοδοχείο μας  (ώρα άφιξης περίπου στις 16.30), όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο 

για ξεκούραση.   

Στις 18.00 θα αναχωρήσουμε για την αρχαία πόλη της Κασσώπης, που χτίστηκε στα 

μέσα του 4ου αιώνα π.Χ., στις πλαγιές του βουνού Ζαλόγγου (ώρα άφιξης περίπου 

στις 18.40 – διάρκεια ξενάγησης 2 ώρες). Θεωρείται ένα από τα καλύτερα 

εναπομείναντα δείγματα μιας πόλης που χτίστηκε σύμφωνα με το ιπποδάμειο 

σύστημα στην Ελλάδα. Τα τείχη της πόλης, το θέατρο, το ωδείο, η Αγορά, το 

Πρυτανείο, ο ναός της Αφροδίτης είναι μερικά από τα αξιοθέατα που θα 

εξερευνήσουμε. Ύστερα από την επίσκεψή μας στον αρχαιολογικό χώρο, θα 

επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας όπου και θα δειπνήσουμε (ώρα άφιξης στις 21.20). 

Διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* στην Άρτα 

Σάββατο 21 Ιουλίου: Ξεκινάμε την μέρα μας στις 08.00 με πρώτο μας σταθμό τον 

αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης, την πόλη της Νίκης. Ιδρύθηκε το 31π.χ. από τον 

Ρωμαίο Αύγουστο Οκταβιανό μετά τη νίκη του στη ναυμαχία του Ακτίου κατά των 

δυνάμεων του Μάρκου Αντωνίου και της Κλεοπάτρας. Ο αρχαιολογικός χώρος 

σήμερα αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη ρωμαϊκή πόλη της Ελλάδας (διάρκεια 

ξενάγησης 2 ώρες). Ύστερα από την επίσκεψή μας στη Νικόπολη, θα συνεχίσουμε το 

δρόμο μας προς την πόλη των Ιωαννίνων, όπου θα εγκατασταθούμε στο ξενοδοχείο 

μας (ώρα άφιξης περίπου στις 12.00). Ύστερα από την εγκατάστασή μας στο 

ξενοδοχείο θα έχουμε ελεύθερο χρόνο μέχρι και τις 17.30 το απόγευμα για να 

ξεκουραστούμε ή αν θέλουμε να περιηγηθούμε στην πόλη των Ιωαννίνων και το 

όμορφο Κάστρο της με το καινούριο Μουσείο Αργυροτεχνίας, τον Τάφο του Αλή 

Πασά και το Φετιχιέ Τζαμί.  

Στις 17.30 το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για τη Δωδώνη, το αρχαίο ιερό και μαντείο 

του Δία, που σύμφωνα με τον Ηρόδοτο ήταν η αρχαιότερη πόλη της Ελλάδας και 

σημαντικό πνευματικό κέντρο της αρχαιότητας (ώρα άφιξης περίπου στις 18.00 – 

διάρκεια ξενάγησης 2 ώρες). Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας στη Δωδώνη, 

εξερευνούμε το πολύ καλά διατηρημένο ελληνιστικό θέατρο και τα θεμέλια της Ιεράς 

Οικίας που στεκόταν ακριβώς δίπλα στην ιερή βελανιδιά, καθώς και τα υπολείμματα 

του αρχαίου σταδίου της Δωδώνης. Ύστερα από τη ξενάγηση στη Δωδώνη θα 

δειπνήσουμε σε εστιατόριο της πόλης.   

Διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* στα Ιωάννινα 

Κυριακή 22 Ιουλίου: Η σημερινή περιήγησή μας ξεκινάει στις 08.00 με επίσκεψη στην 

αρχαία πόλη των Γιτάνων, που χτίστηκε στη βόρεια πλευρά του ποταμού Καλαμά 
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περίπου το 335 με 350 π.χ. (ώρα άφιξης στις 09.30 – διάρκεια ξενάγησης 2 ώρες). 

Πρόκειται για μία περιοχή μοναδικής φυσικής ομορφιάς, που περιβάλλεται σχεδόν 

από όλες τις πλευρές από νερό. Τα Γίτανα ήταν το πολιτικό κέντρο και έδρα του 

Κοινού των Θεσπρωτών. Το αρχαίο θέατρο μπορούσε να φιλοξενήσει πάνω από 

4.000 θεατές κατά τη διάρκεια θεατρικών παραστάσεων και άλλων εκδηλώσεων. 

Μετά την ξενάγηση ξεκινάμε το ταξίδι της επιστροφής στην Αθήνα, με μία στάση στο 

Μενίδι (περίπου στις 13.30), όπου θα γευτούμε υπέροχους θαλασσινούς μεζέδες του 

Αμβρακικού κόλπου. Ύστερα από το γεύμα θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας προς 

την Αθήνα όπου και θα φτάσουμε το βράδυ της Κυριακής (περίπου στις 20.15). 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου | 3 μέρες  

Τιμές 

Τιμή κατ' άτομο all-inclusive:  

217€/άτομο για διανυκτέρευση σε δίκλινο (277€/άτομο σε μονόκλινο) 

216€/άτομο (για τη διαμονή μονόκλινο & τη διατροφή, χωρίς μεταφορά 

 

Τιμή κατ' άτομο χωρίς ξενοδοχείο:  

για το Διάζωμα: 132€/άτομο (για τη μεταφορά & τη διατροφή) 

για το Διάζωμα: 216€/άτομο (για τη διαμονή (μονόκλινο) & τη διατροφή) 

για το Διάζωμα: 71€/άτομο (μόνο για τη διατροφή) 

Διαμονή για τον ταξιδιώτη:   85€/άτομο για διανυκτέρευση σε δίκλινο  

         148€/άτομο για διανυκτέρευση σε μονόκλινο 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ Hotel Άρτα: 35€/άτομο για διανυκτέρευση σε δίκλινο (58€/άτομο σε 

μονόκλινο) 

Grand Serai Ιωάννινα: 50€/άτομο για διανυκτέρευση σε δίκλινο (90€/άτομο σε 

μονόκλινο) 

 

Τι περιλαμβάνεται: 

• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* με πρωινό (1 Άρτα, 1 Ιωάννινα) 

• Μεταφορές με σύγχρονο λεωφορείο 

• Μεταφορά το Σάββατο το βράδυ με λεωφορείο (καθώς ξεπερνιούνται οι ώρες 

που επιτρέπετε να χρησιμοποιηθεί το λεωφορείο) 

• 3 γεύματα  

• Διαμονή & διατροφή του οδηγού 

• Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας (διαμονή & διατροφή του συνοδού) 

• Ενημερωτικό υλικό 

• Ασφάλιση αστικής ευθύνης 
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Τι δεν περιλαμβάνεται: 

• Προσωπικά έξοδα 

• Αμοιβή ξεναγών που θα κάνουν τις ξεναγήσεις στους αρχαιολογικούς χώρους 

• Είσοδοι στους αρχαιολογικούς χώρους και σε μουσεία όπου ζητηθούν 

• Ποτά  

• Φιλοδωρήματα 

• Αχθοφορικά 

• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στην ενότητα “τι περιλαμβάνεται’ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου | 3 μέρες  

Οικονομική Ανάλυση εκδρομής 

για διανυκτέρευση σε δίκλινο 217€/άτομο =  8 άτομα Χ 217€ = 1.736€ 

 

για διανυκτέρευση σε μονόκλινο 277€/άτομο =  5 άτομα Χ 277€ = 1.385€ 

 

για διανυκτέρευση σε μονόκλινο 216€/άτομο =  1 άτομα Χ 216€ = 216€ 

 

για τη μεταφορά & τη διατροφή 132€/άτομο = 32 άτομα Χ 132€ = 4.224€ 

 

μόνο για τη διατροφή 71€/άτομο = 4 άτομα Χ 71€ = 284€ 

 

ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  : 7.845€ 
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ 2 
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ 3 

Από: MSD CONSULT [mailto:msdcons@otenet.gr]  

Αποστολή: Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018 3:26 μμ 

Προς: info@diazoma.gr; izirinis@otenet.gr 

Θέμα: Master Plan της Πολιτιστικής Διαδρομής της Σαντορίνης 

 Αγαπητέ Σταύρο, 

σε συνεννόηση με τον Γιάννη Ζηρίνη, θέλω να υποβάλλω αίτημα για τροποποίηση της 

υποβολής του 2ου παραδοτέου του έργου «Master Plan της Πολιτιστικής Διαδρομής 

της Σαντορίνης» ως εξής: 

 -          Υποβολή στις 16/7 του Κεφαλαίου 1 του παραδοτέου, όπως περιγράφεται στη 

συνημμένη δομή περιεχομένων, που αφορά στην αποτύπωση των προτάσεων έργων 

και παρεμβάσεων για τη δημιουργία της πολιτιστικής διαδρομής, καθώς και 

συνοπτικής πρότασης Διοίκησης του Τουριστικού Προϊόντος (Κεφάλαιο 2) 

-          Ολοκλήρωση και υποβολή του κεφαλαίου 2 σε μεταγενέστερο χρόνο που θα 

συμφωνηθεί από κοινού, προκειμένου α) να εναρμονιστεί χρονικά με την ολοκλήρωση 

των αντίστοιχων παραδοτέων άλλων έργων του Διαζώματος (Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα 

κλπ.) και να επιτευχθεί μια συνολικά ενιαία προσέγγιση για το προτεινόμενο σύστημα 

Διοίκησης του Τουριστικού Προϊόντος, και β) να προηγηθεί επαρκής χρόνος για τη 

διαβούλευση και συμφωνία με το Δήμο Θήρας ως προς την επιλογή της μορφής 

Διοίκησης του Τουριστικού Προϊόντος (η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας 

καθίσταται δύσκολη αυτή τη χρονική περίοδο καθώς συμπίπτει με την υψηλή 

τουριστική περίοδο στη Σαντορίνη). 

 Σκοπός αυτής της προτεινόμενης διαδικασίας ολοκλήρωσης του έργου είναι η 

διαμόρφωση ενός συνολικού πλαισίου προτάσεων που θα στηριχτεί στην άμεση και 

κοινή διάδραση με τον Δήμο (και ενδεχομένως άλλους εμπλεκόμενους φορείς), αλλά 

και στη αξιοποίηση και συνέργια με τη γενικότερη μεθοδολογική προσέγγιση 

οργάνωσης και διοίκησης του τουριστικού προϊόντος που διαμορφώνεται μέσα από τα 

παράλληλα έργα του Διαζώματος. 
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 Με εκτίμηση 

 Νίκος Σμιτ 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ 4 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ» 

1. Προτάσεις Έργων και Δράσεων Εμπλουτισμού του Τουριστικού Προϊόντος 

1.1 Οριζόντιες προτάσεις 

1.2 Θεματικές προτάσεις 

1.2.1 Αρχαιολογικός τουρισμός 

1.2.2 Αρχιτεκτονικός τουρισμός 

1.2.3 Γαστρονομικός τουρισμός 

1.2.4 Γεωλογικός τουρισμός 

1.2.5 Θαλάσσιος τουρισμός 

1.2.6 Οινοτουρισμός 

1.2.7 Πεζοπορικός τουρισμός 

1.2.8 Πολιτιστικός τουρισμός 

1.2.9 Μορφωτικός τουρισμός 

1.3 Συγκεντρωτικός πίνακας προτάσεων 

2. Πρόταση Διοίκησης του Τουριστικού Προϊόντος 

2.1 Destination Management and Marketing Organization 

2.2 Σύμφωνο Ποιότητας 
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ 5 

 

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ  

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : • ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

  

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : • ΝΙΚΟΣ SCHMIDT 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 
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Τροποποίηση Σύμβασης για την ανάθεση του έργου: 

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» 

 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, … Ιουλίου 2018, μετά την υπ’ αριθμόν 6 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του στις 10 Ιουλίου  2018, οι 

κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

➢ αφ’ ενός το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο εδρεύει στην 

Αθήνα, επί της οδού Μπουμπουλίνας, αριθμό 30, κάτοχο Α.Φ.Μ 998191496 

που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ Δ΄ Αθηνών και το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον πρόεδρο αυτού, κο Σταύρο Μπένο, εφ’ εξής καλούμενο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» 

αφενός και αφετέρου, 

➢ αφ’ ετέρου ο ΝΙΚΟΣ SCHMIDT που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού  

Σκουφά αριθμού 47-49 με Α.Φ.Μ 031378029 Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών εφ’ εξής 

καλούμενος «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» ή «ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ» 

 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 της σύμβασης 

για την ανάθεση του έργου «ΕΚΠΟΝΗΣΗ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ», η οποία είχε υπογραφεί την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018. 

Τα λοιπά άρθρα επαναλαμβάνονται ως είχαν. 

 

Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η υποβολή του Παραδοτέου Α1 έχει ολοκληρωθεί. 

 

Ο χρόνος για την υποβολή του Κεφαλαίου 1 του παραδοτέου Α2, καθώς και της 

συνοπτικής πρότασης Διοίκησης του Τουριστικού Προϊόντος (τμήμα του Κεφαλαίου 

2) του Παραδοτέου Α2 ορίζεται στις 16 Ιουλίου 2018. 

 

Ο χρόνος για την υποβολή του πλήρους Κεφαλαίου 2 του παραδοτέου Α2, καθώς και 

της πλήρους πρότασης Διοίκησης του Τουριστικού Προϊόντος, η οποία θα έχει 

προκύψει και μετά την ενσωμάτωση της σχετικής διαβούλευσης, ορίζεται στις 31 

Δεκεμβρίου 2018. 
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Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση της Μελέτης ορίζεται στο ποσό των 

20.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

 

Η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικώς, ως ακολούθως: 

 

20 % με την υπογραφή της αρχικής σύμβασης (το ποσό αυτό έχει κατατεθεί ήδη). 

30% με την υποβολή του παραδοτέου Α1 (το ποσό αυτό έχει κατατεθεί ήδη). 

30 % με την υποβολή του Κεφαλαίου 1 του παραδοτέου Α2, καθώς και της συνοπτικής 

πρότασης Διοίκησης του Τουριστικού Προϊόντος. 

20 % με την υποβολή του Κεφαλαίου 2 του παραδοτέου Α2 και της αναλυτικής 

πρότασης Διοίκησης του Τουριστικού Προϊόντος, καθώς και με την έγκριση των 

παραδοτέων από τα αρμόδια όργανα. 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ: Ο Ανάδοχος του έργου: 

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ  

 

 

 

Σταύρος Μπένος 

  

 

 

 

Νίκος Schmidt 
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ 6 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΚΔΟΣΕΩΝ – 

ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ 

ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : • ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 
 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : • Correto IKE, «Digiland» 

 

ΑΘΗΝΑ, … Ιουλίου 2018 
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Σύμβαση για την ανάθεση του έργου:  

«ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΚΔΟΣΕΩΝ – ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ) ΓΙΑ 

THN ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, … Ιουλίου του έτους 2018, μετά την υπ’ αριθμόν 7 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του στις 10 Ιουλίου 2018, οι 

κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

➢ αφ’ ενός το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο εδρεύει στην 

Αθήνα, επί της οδού Μπουμπουλίνας, αριθμό 30, κάτοχο Α.Φ.Μ 998191496 

που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ  Δ΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από  τον 

πρόεδρο αυτού, κο Σταύρο Μπένο, εφ’ εξής καλούμενο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και  

➢ αφ’ ετέρου η Εταιρεία Correto IKE,  με διακριτικό τίτλο «Digiland», η οποία 

εδρεύει στην Πάτρα, επί της οδού Γερμανού, αριθμός 114, Τ.Κ. 26225, με 

Α.Φ.Μ. 800552945, Δ.Ο.Υ. Γ ´ Πατρών και εκπροσωπείται νόμιμα από την  κα 

Μαριάνθη Σκέντζου, η οποία κα Σκέντζου εξουσιοδοτεί νόμιμα τον κο 

Κωνσταντίνο Τσιρίκο, συμμέτοχο στην εταιρεία Correto IKE,  εφ’ εξής 

καλούμενο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,  

            συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Στην Ήπειρο εξελίσσεται αυτή την περίοδο ένα πρόγραμμα καινοτομικό, η 

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ». 
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Η «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία 

έχει ήδη σχεδιασθεί με πρωταγωνιστικό ρόλο της Περιφέρειας Ηπείρου και του 

Υπουργείου Πολιτισμού, εκτείνεται σε τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες και 

περιλαμβάνει: πέντε αρχαιολογικούς χώρους (Δωδώνη, Νικόπολη, Κασσώπη, 

Αμβρακία και Γίτανα), οκτώ αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης (μεταξύ των 

οποίων και τα θέατρα της Νικόπολης, της Δωδώνης, της Κασσώπης και των Γιτάνων), 

344 χιλιόμετρα διαδρομής και 2.300 χρόνια ιστορίας. Το έργο αυτό αποτελεί μάλιστα 

και το πρώτο έργο της χώρας που εντάχθηκε στο νέο Ε.Σ.Π.Α. (2014-2020). Συνιστά 

πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) του Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Ηπείρου 2014 – 2020 και υλοποιείται με 

χρηματοδότηση, ύψους 37 εκ. ευρώ. 

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» συνδράμει την Περιφέρεια Ηπείρου στο σχεδιασμό και την 

υλοποίηση του προγράμματος της διαδρομής των θεάτρων της Ηπείρου,  αλλά και στη 

διοργάνωση της εναρκτήριας εκδήλωσης (launch event) της διαδρομής, η οποία 

προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 20 Οκτώβρη του 2018. 

 

Πιο συγκεκριμένα το «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα αναλάβει: 

• την παραγωγή ενός μίνι ντοκιμαντέρ προβολής για την παρουσίαση της 

φιλοσοφίας του προγράμματος στο κοινό,  

• τη δημιουργία της ιστοσελίδας της διαδρομής, την οποία θα εκπονήσει η 

εταιρεία “Clio Muse”, 

• το σχεδιασμό και την υλοποίηση των οπτικοακουστικών υποδομών της 

αίθουσας (όπου θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια εκδήλωση), 

• τη δημιουργία και την εκτύπωση του ενημερωτικού - προωθητικού υλικού της 

εκδήλωσης του launch event,  

• την επιμέλεια και μετάφραση των κειμένων για την ανάδειξη – προβολή της 

διαδρομής στο ευρύ κοινό και την τουριστική αγορά. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην 

ανάθεση του έργου «ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΚΔΟΣΕΩΝ – 

ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΗΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ». 

 

Το αντικείμενο του έργου ορίζεται ως εξής: 

1. εκτύπωση των παρακάτω τετράπτυχων εντύπων – φυλλαδίων στην ελληνική 

γλώσσα, διαστάσεων 59x29, σε χαρτί 170gr velvet τετράχρωμο: 

a. Γενικού φυλλαδίου της διαδρομής (τμχ. 1000), 

b. Φυλλαδίου για τον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης (τμχ. 1000), 

c. Φυλλαδίου για τον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης (τμχ. 1000), 

d. Φυλλαδίου για τον αρχαιολογικό χώρο της Κασσώπης (τμχ. 1000). 

 

2. εκτύπωση των παρακάτω τρίπτυχων εντύπων – φυλλαδίων στην ελληνική 

γλώσσα, διαστάσεων 45x29, σε χαρτί 170gr velvet τετράχρωμο: 

a. Φυλλαδίου για τον αρχαιολογικό χώρο της Αμβρακίας (τμχ. 1000), 

b. Φυλλαδίου για τον αρχαιολογικό χώρο των Γιτάνων (τμχ. 1000). 

 

3. εκτύπωση των παρακάτω τετράπτυχων εντύπων – φυλλαδίων στην αγγλική 

γλώσσα, διαστάσεων 59x29, σε χαρτί 170gr velvet τετράχρωμο: 

a. Γενικού φυλλαδίου της διαδρομής (τμχ. 1000), 

b. Φυλλαδίου για τον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης (τμχ. 1000), 

c. Φυλλαδίου για τον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης (τμχ. 1000), 

d. Φυλλαδίου για τον αρχαιολογικό χώρο της Κασσώπης (τμχ. 1000). 

 

4. εκτύπωση των παρακάτω τρίπτυχων εντύπων – φυλλαδίων στην αγγλική 

γλώσσα, διαστάσεων 45x29, σε χαρτί 170gr velvet τετράχρωμο: 

a. Φυλλαδίου για τον αρχαιολογικό χώρο της Αμβρακίας (τμχ. 1000), 

b. Φυλλαδίου για τον αρχαιολογικό χώρο των Γιτάνων (τμχ. 1000). 
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Στα παραπάνω περιλαμβάνεται η εκτύπωση και η βιβλιοδεσία. 

 

5. παραγωγή 500 εντύπων της έκδοσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», με τίτλο:        

Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου, διάστασης 20x27, 208 + 4 σελίδες, σε χαρτί 100gr σαμουά 

τετράχρωμο το σώμα και 260gr Dali. 

 

ΑΡΘΡΟ 2  ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο χρόνος εκπόνησης του έργου ορίζεται στους 4 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 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

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

10.000, 00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικώς ως ακολούθως: 

30 %  με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, 

70  % με την ολοκλήρωση του έργου. 

 

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

 

ΑΡΘΡΟ 4  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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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. 

 

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 και το υπ’ αριθμόν άρθρο 15 του 

καταστατικού του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ». 

Ο Εργοδότης και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια φιλικής επίλυσης τυχόν 

διαφοράς, σχετικής με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της σύμβασης, σύμφωνα με τους 

κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

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

διαφοράς  ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 

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

αναγνώσθηκε από τους συμβαλλομένους, υπογράφεται από αυτούς σε δύο αντίτυπα, 

από τα οποία έλαβε από ένα έκαστος εξ’ αυτών. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

 

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ: Ο Ανάδοχος του έργου: 

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ Ο νόμιμoς εκπρόσωπος της Εταιρείας 

Correto IKE, «Digiland» 

 

 

 

Σταύρος Μπένος 

 

 

 

Κωνσταντίνος Τσιρίκος 
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ 7 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : • ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 
 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : • ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΕΡΒΗ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ - ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΣ 
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                                                   ΑΘΗΝΑ,  …  Ιουλίου 2018 
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Σύμβαση για την ανάθεση του έργου:  

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, … Ιουλίου του έτους 2018, μετά την υπ’ αριθμόν  8 απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του στις 10 Ιουλίου 2018, 

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 κα Σέρβη Αικατερίνη, κάτοικος Μελισσίων, οδός Πρώτων 

Εποικιστών, αριθμός 12Α, με Α.Φ.Μ. 035393349, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,  εφ’ 

εξής καλούμενο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,  

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Στην Ήπειρο εξελίσσεται αυτή την περίοδο ένα πρόγραμμα καινοτομικό, η 

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ». 

 

Η «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία 

έχει ήδη σχεδιασθεί με πρωταγωνιστικό ρόλο της Περιφέρειας Ηπείρου και του 

Υπουργείου Πολιτισμού, εκτείνεται σε τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες και 

περιλαμβάνει: πέντε αρχαιολογικούς χώρους (Δωδώνη, Νικόπολη, Κασσώπη, 

Αμβρακία και Γίτανα), οκτώ αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης (μεταξύ των 

οποίων και τα θέατρα της Νικόπολης, της Δωδώνης, της Κασσώπης και των Γιτάνων), 

344 χιλιόμετρα διαδρομής και 2.300 χρόνια ιστορίας. Το έργο αυτό αποτελεί μάλιστα 
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και το πρώτο έργο της χώρας που εντάχθηκε στο νέο Ε.Σ.Π.Α. (2014-2020). Συνιστά 

πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) του Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Ηπείρου 2014 – 2020 και υλοποιείται με 

χρηματοδότηση, ύψους 37 εκ. ευρώ. 

 

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» συνδράμει την Περιφέρεια Ηπείρου στο σχεδιασμό και την 

υλοποίηση του προγράμματος της διαδρομής των θεάτρων της Ηπείρου,  αλλά και στη 

διοργάνωση της εναρκτήριας εκδήλωσης (launch event) της διαδρομής, η οποία 

προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 20 Οκτώβρη του 2018. 

 

Πιο συγκεκριμένα το «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα αναλάβει: 

• την παραγωγή ενός μίνι ντοκιμαντέρ προβολής για την παρουσίαση της 

φιλοσοφίας του προγράμματος στο κοινό,  

• τη δημιουργία της ιστοσελίδας της διαδρομής, την οποία θα εκπονήσει η 

εταιρεία “Clio Muse”, 

• το σχεδιασμό και την υλοποίηση των οπτικοακουστικών υποδομών της 

αίθουσας (όπου θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια εκδήλωση), 

• τη δημιουργία και την εκτύπωση του ενημερωτικού - προωθητικού υλικού της 

εκδήλωσης του launch event,  

• επιμέλεια και μετάφραση των κειμένων για την ανάδειξη – προβολή της 

διαδρομής στο ευρύ κοινό και την τουριστική αγορά. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην 

ανάθεση του έργου «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ 

ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 

 

Το αντικείμενο του έργου ορίζεται ως εξής: 
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1. Παραγωγή των ενημερωτικών κειμένων που θα εμπλουτίσουν τον ιστότοπο της 

Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου, έργο που έχει, 

επίσης, αναθέσει το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Συγκεκριμένα η κα Σέρβη θα επιμεληθεί την παραγωγή των παρακάτω κειμένων: 

• Γενικό κείμενο για την Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων 

της Ηπείρου, 

• Γενικά κείμενα για τους 5 επιμέρους σταθμούς της Πολιτιστικής 

Διαδρομής: Αρχαιολογικό χώρο Δωδώνης, Αμβρακίας, Γιτάνων, Κασσώπης 

και Νικόπολης. 

• Ειδικά κείμενα για τους χώρους θέασης και ακρόασης που 

περιλαμβάνονται στην Πολιτιστική Διαδρομή (αρχαία θέατρα Δωδώνης, 

Αμβρακίας, Γιτάνων, Κασσώπης και Νικόπολης, ωδείο και στάδιο Νικόπολης). 

 

ΑΡΘΡΟ 2  ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο χρόνος εκπόνησης του έργου ορίζεται στους 4 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 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου ορίζεται στο ποσόν των  5.000 

ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
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Η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικώς ως ακολούθως: 

30 %  με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, 

70  % με την ολοκλήρωση του έργου. 

 

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

 

ΑΡΘΡΟ 4  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

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

δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις 

προθεσμίες της σύμβασης. 

 

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 και το υπ’ αριθμόν άρθρο 15 του 

καταστατικού του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ». 

Ο Εργοδότης και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια φιλικής επίλυσης τυχόν 

διαφοράς, σχετικής με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της σύμβασης, σύμφωνα με τους 

κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

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

διαφοράς  ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 

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

αναγνώσθηκε από τους συμβαλλομένους, υπογράφεται από αυτούς σε δύο αντίτυπα, 

από τα οποία έλαβε από ένα έκαστος εξ’ αυτών. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

 

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ: Ο Ανάδοχος του έργου: 

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ  

 

 

 

 

Σταύρος Μπένος 

 

 

 

 

Κατερίνα Σέρβη 
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ 8 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 

 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : • ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 
 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : • ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                       ΑΘΗΝΑ, …  Ιουλίου 2018 



47 
 

Σύμβαση για την ανάθεση του έργου:  

«ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ 

ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, … Ιουλίου του έτους 2018, μετά την υπ’ αριθμόν 9 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του στις 10 Ιουλίου 2018, 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 κα Μαρία Χρίστου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Κύρου, αριθμός 1, 

με Α.Φ.Μ. 125143006, Δ.Ο.Υ.  Κηφισιάς,  εφ’ εξής καλούμενο 

«ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,  

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Στην Ήπειρο εξελίσσεται αυτή την περίοδο ένα πρόγραμμα καινοτομικό, η 

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ». 

 

Η «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία 

έχει ήδη σχεδιασθεί με πρωταγωνιστικό ρόλο της Περιφέρειας Ηπείρου και του 

Υπουργείου Πολιτισμού, εκτείνεται σε τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες και 

περιλαμβάνει: πέντε αρχαιολογικούς χώρους (Δωδώνη, Νικόπολη, Κασσώπη, 

Αμβρακία και Γίτανα), οκτώ αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης (μεταξύ των 

οποίων και τα θέατρα της Νικόπολης, της Δωδώνης, της Κασσώπης και των Γιτάνων), 
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344 χιλιόμετρα διαδρομής και 2.300 χρόνια ιστορίας. Το έργο αυτό αποτελεί μάλιστα 

και το πρώτο έργο της χώρας που εντάχθηκε στο νέο Ε.Σ.Π.Α. (2014-2020). Συνιστά 

πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) του Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Ηπείρου 2014 – 2020 και υλοποιείται με 

χρηματοδότηση, ύψους 37 εκ. ευρώ. 

 

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» συνδράμει την Περιφέρεια Ηπείρου στο σχεδιασμό και την 

υλοποίηση του προγράμματος της διαδρομής των θεάτρων της Ηπείρου,  αλλά και στη 

διοργάνωση της εναρκτήριας εκδήλωσης (launch event) της διαδρομής, η οποία 

προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 20 Οκτώβρη του 2018. 

 

Πιο συγκεκριμένα το «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα αναλάβει: 

• την παραγωγή ενός μίνι ντοκιμαντέρ προβολής για την παρουσίαση της 

φιλοσοφίας του προγράμματος στο κοινό,  

• τη δημιουργία της ιστοσελίδας της διαδρομής, την οποία θα εκπονήσει η 

εταιρεία “Clio Muse”, 

• το σχεδιασμό και την υλοποίηση των οπτικοακουστικών υποδομών της 

αίθουσας (όπου θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια εκδήλωση), 

• τη δημιουργία και την εκτύπωση του ενημερωτικού - προωθητικού υλικού της 

εκδήλωσης του launch event,  

• επιμέλεια και μετάφραση των κειμένων για την ανάδειξη – προβολή της 

διαδρομής στο ευρύ κοινό και την τουριστική αγορά. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην 

ανάθεση του έργου «ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ 

ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ». 
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Το αντικείμενο του έργου ορίζεται ως εξής: 

 

2. Μετάφραση στην αγγλική γλώσσα των ενημερωτικών κειμένων που θα 

εμπλουτίσουν τον ιστότοπο της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων 

Θεάτρων της Ηπείρου, έργο που έχει, επίσης, αναθέσει το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Συγκεκριμένα η κα Χρίστου θα επιμεληθεί τη μετάφραση των παρακάτω κειμένων: 

 

• Γενικό κείμενο για την Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων 

της Ηπείρου, 

• Γενικό κείμενο για το φορέα διαχείρισης της Διαδρομής (DMMO). 

• Γενικά κείμενα για τους 5 επιμέρους σταθμούς της Πολιτιστικής 

Διαδρομής: Αρχαιολογικό χώρο Δωδώνης, Αμβρακίας, Γιτάνων, Κασσώπης 

και Νικόπολης. 

• Ειδικά κείμενα για τους χώρους θέασης και ακρόασης που 

περιλαμβάνονται στην Πολιτιστική Διαδρομή (αρχαία θέατρα Δωδώνης, 

Αμβρακίας, Γιτάνων, Κασσώπης και Νικόπολης, ωδείο και στάδιο Νικόπολης). 

• Ειδικό κείμενο για το save the date του εναρκτήριου γεγονότος (launch 

event) της διαδρομής, το οποίο θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της διαδρομής. 

 

Ο συνολικός αριθμός των λέξεων για τα παραπάνω κείμενα ανέρχεται στις 27.000. 

 

3. Μετάφραση ενημερωτικών κειμένων για το εναρκτήριο γεγονός (launch event) 

της διαδρομής. 

 

Συγκεκριμένα η κα Χρίστου θα επιμεληθεί τη μετάφραση των παρακάτω κειμένων: 

• Κείμενο επιστολής save the date. 

• Συνοδευτικό κείμενο επιστολής save the date. 
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• Κείμενο πρόσκλησης για το launch event της διαδρομής. 

• Πρόγραμμα για το launch event της διαδρομής. 

 

Ο συνολικός αριθμός των λέξεων για τα παραπάνω κείμενα ανέρχεται στις 3.000. 

 

ΑΡΘΡΟ 2  ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο χρόνος εκπόνησης του έργου ορίζεται στους 4 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 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου ορίζεται στο ποσόν των  0.05 

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 % / ανά λέξη.  

 

Συνεπώς, το συνολικό ποσό της αμοιβής για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου 

ανέρχεται στα 1.500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικώς ως ακολούθως: 

30 %  με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, 

70  % με την ολοκλήρωση του έργου. 

 

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

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 και το υπ’ αριθμόν άρθρο 15 του 

καταστατικού του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ». 

Ο Εργοδότης και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια φιλικής επίλυσης τυχόν 

διαφοράς, σχετικής με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της σύμβασης, σύμφωνα με τους 

κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
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Σε περίπτωση αποτυχίας της ανωτέρω προσπάθειας, αρμόδια για την επίλυση της 

διαφοράς  ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 

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

αναγνώσθηκε από τους συμβαλλομένους, υπογράφεται από αυτούς σε δύο αντίτυπα, 

από τα οποία έλαβε από ένα έκαστος εξ’ αυτών. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

 

 

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ: Ο Ανάδοχος του έργου: 

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ  

 

 

 

 

Σταύρος Μπένος 

 

 

 

 

Μαρία Χρίστου 
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ 9 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MIND THE MAP 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ 

ΧΏΡΟΥΣ:  

Α. ΓΙΤΑΝΩΝ, Β. ΚΑΣΣΩΠΗΣ, Γ. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ, Δ. ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ» 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : • ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 
 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : • Εταιρεία «ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ ΟΙΚΟΣ Ε.Π.Ε.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, ……………… 2018 
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Σύμβαση για την ανάθεση του έργου:  

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MIND THE MAP ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΏΡΟΥΣ:  

Α. ΓΙΤΑΝΩΝ, Β. ΚΑΣΣΩΠΗΣ, Γ. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ, Δ. ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ» 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, …………………….. του έτους 2018, μετά την υπ’ αριθμόν … 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του στις 

……………., οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

➢ αφ’ ενός το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο εδρεύει στην 

Αθήνα, επί της οδού Μπουμπουλίνας, αριθμό 30, κάτοχο Α.Φ.Μ 998191496 

που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ  Δ΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από  τον 

πρόεδρο αυτού, κο Σταύρο Μπένο, εφ’ εξής καλούμενο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» 

αφενός και αφετέρου, 

➢ αφ’ ετέρου η Εταιρεία «ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ ΟΙΚΟΣ Ε.Π.Ε. - Παραδοσιακά 

Δομικά Υλικά» που εδρεύει στo  10ο χλμ Θεσσαλονίκης-Βέροιας, ΤΚ 57008, 

με Α.Φ.Μ. 999261789,  Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ, και εκπροσωπείται 

νόμιμα από  την κα Δαλκαφούκη Μαρία, Διευθύνουσα Σύμβουλο, εφ’ εξής 

καλούμενο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 

 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Στην Ήπειρο εξελίσσεται αυτή την περίοδο ένα πρόγραμμα καινοτομικό, η 

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ». 

 

Η «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», η 

οποία έχει ήδη σχεδιασθεί με πρωταγωνιστικό ρόλο της Περιφέρειας Ηπείρου και του 

Υπουργείου Πολιτισμού, εκτείνεται σε τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες και 
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περιλαμβάνει: πέντε αρχαιολογικούς χώρους (Δωδώνη, Νικόπολη, Κασσώπη, 

Αμβρακία και Γίτανα), οκτώ αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης (μεταξύ των 

οποίων και τα θέατρα της Νικόπολης, της Δωδώνης, της Κασσώπης και των Γιτάνων), 

344 χιλιόμετρα διαδρομής και 2.300 χρόνια ιστορίας. Το έργο αυτό αποτελεί μάλιστα 

και το πρώτο έργο της χώρας που εντάχθηκε στο νέο Ε.Σ.Π.Α. (2014-2020). Συνιστά 

πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) του Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Ηπείρου 2014 – 2020 και υλοποιείται με 

χρηματοδότηση, ύψους 37 εκ. ευρώ. 

 

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ήδη αναθέσει ως πιλοτική δράση το έργο 

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MIND THE MAP ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 

ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ». Η εκπόνηση του 

παραπάνω έργου είναι σε εξέλιξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την ανάθεση του έργου: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MIND THE MAP ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ ΓΙΑ 

ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΏΡΟΥΣ: Α. ΓΙΤΑΝΩΝ, Β. ΚΑΣΣΩΠΗΣ, Γ. 

ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ, Δ. ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ» 

 

Το παραδοτέο έργο περιλαμβάνει αρχικά τη μελέτη των αρχαιολογικών χώρων των 

Γιτάνων, της Κασσώπης, της Νικόπολης και της Αμβρακίας και εν συνεχεία την 

απεικόνισή τους σε τρισδιάστατα εκτυπωμένους χάρτες,  οι οποίοι θα περιλαμβάνουν 

σε σύστημα braille πληροφορίες για τα σημεία ενδιαφέροντος των χώρων, καθώς και 

απτική περιγραφή τους. Οι χάρτες αυτοί θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι, ώστε οι 

οπτικά ανάπηροι να μπορούν να λαμβάνουν κατά την είσοδό τους στους 

αρχαιολογικούς χώρους μια γενική εικόνα των χώρων και των σημείων ενδιαφέροντος 

αυτών. 
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Τα παραδοτέα μοντέλα θα είναι τρισδιάστατα εκτυπωμένοι χάρτες σε ειδική βάση, η 

οποία θα ταιριάζει με την καλαισθησία των χώρων. Η μέθοδος που θα μεταφέρεται η 

πληροφορία στον επισκέπτη θα είναι απτική και ακουστική. 

 

Οι χάρτες προτείνεται να τοποθετηθούν κοντά στην είσοδο των αρχαιολογικών χώρων. 

 

Για την υλοποίηση του παραπάνω έργου είναι απαραίτητη η προσκόμιση από τις 

Εφορείες Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, Πρεβέζης και Άρτας των παρακάτω αρχείων – 

σχεδίων: 

 

1. Κάτοψη κάθε αρχαιολογικού χώρου. 

2. Λίστα με αναφορές στα σημεία ενδιαφέροντος και πως αυτά περιγράφονται από 

την Υπηρεσία. 

3. Τομή και κάτοψη των αρχαίων θεάτρων των χώρων. 

4. Τρισδιάστατα σχέδια των επιμέρους κτιρίων που βρίσκονται στον κάθε 

αρχαιολογικό χώρο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2  ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 

 

Ο χρόνος εκπόνησης του έργου ορίζεται στους 8 μήνες. Ως χρόνος έναρξης του έργου 

θεωρείται η υπογραφή της παρούσης σύμβασης. Προϋπόθεση για την έναρξη 

υλοποίησης του έργου είναι η παράδοση από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων των 

απαιτούμενων σχεδίων για κάθε χάρτη που πρόκειται να κατασκευαστεί.  

Για την παραλαβή του έργου ορίζεται τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από: 

α) τον κ. Στράτο Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης, ως 

εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ηπείρου, 

β) τους Προϊσταμένους των αρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων, ως εκπροσώπους του 

Υπουργείου Πολιτισμού : 

i. κ. Χουλιαράς Ιωάννης, Προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, 

για τον Αρχαιολογικό Χώρο των Γιτάνων,  
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ii.  κα Αγγέλη Ανθή, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρεβέζης, για τους 

Αρχαιολογικούς Χώρους της Κασσώπης και της Νικόπολης  και 

iii. κα Παπαδοπούλου Βαρβάρα, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας, 

για το Αρχαίο Θέατρο της Αμβρακίας,  

γ) κ. Πέτρο Θέμελη, Αντιπρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου, ως εκπρόσωπο του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

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.  

 

Με την παράδοση του κάθε επιμέρους χάρτη, συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο 

παράδοσης-παραλαβής, υπογεγραμμένο από τα ανωτέρω μέλη της τριμελούς 

επιτροπής. 

 

ΑΡΘΡΟ 3  ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Η συνολική αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου ορίζεται στο ποσόν των  

17.500,00  ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, το οποίο επιμερίζεται ως εξής :  

  

Αρχαιολογικός χώρος Νικόπολης 6.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) 

Αρχαιολογικός χώρος  Κασσώπης 5.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) 

Αρχαιολογικός χώρος Γιτάνων 4.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) 

Αρχαιολογικός χώρος Αμβρακίας 2.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) 

 

Η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικώς, ως ακολούθως: 

Το 30 % το όλου ποσού με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. 

Επειδή είναι πολύ πιθανό τα επιμέρους έργα στους τέσσερις αρχαιολογικούς χώρους 

να ολοκληρώνονται σταδιακά σε διαφορετικό χρονικό ορίζοντα, θα καταβάλεται το 

υπόλοιπο 70% για κάθε επιμέρους έργο, όταν αυτό θα ολοκληρώνεται.  



58 
 

 

Διευκρινίζεται ότι το ανώτατο όριο ολοκλήρωσης των τεσσάρων έργων είναι οκτώ 

μήνες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσης. 

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

 

Στο παραπάνω κόστος περιλαμβάνονται τα υλικά κατασκευής του χάρτη (βάση - 

χάρτης), δείγματα πριν την τελική εκτύπωση του μοντέλου, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, 

ηλιακά πάνελ, μεταφορά και τοποθέτηση. 

 

ΑΡΘΡΟ 4  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

Ο ανάδοχος με την υπογραφή της συμβάσεως, παραχωρεί στον εργοδότη χωρίς 

επιπλέον αμοιβή, την άδεια εκμετάλλευσης όλων των περιουσιακών δικαιωμάτων που 

απορρέουν από το πνευματικό του δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 

2121/1993, χωρίς να αποξενώνεται και ο ίδιος από αυτά. 

 

Ρητά συμφωνείται ότι ο ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης και 

παρουσίασης  του έργου του.  

 

ΑΡΘΡΟ 5  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

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

δέουσα προσοχή και επιμέλεια, κατά επιστημονικά άρτιο τρόπο και σύμφωνα με τους 

όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6   ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παραβάσεως 

των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης δικαιούται να 

αναθέσει το έργο σε άλλο Ανάδοχο. 
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ΑΡΘΡΟ 7  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 

 

Σε περίπτωση επελεύσεως εξαιρετικού μη προβλέψιμου και μη αποτρέψιμου 

γεγονότος, που καθιστά αδύνατη την έναρξη, πρόοδο ή ολοκλήρωση του έργου, τα 

συμβαλλόμενα μέρη ελευθερώνονται αμοιβαίως από τις εκ της συμβάσεως 

απορρέουσες υποχρεώσεις τους, πλην της καταβολής στον Ανάδοχο της αμοιβής για 

τις μέχρι τότε εκτελεσθείσες εργασίες της σύμβασής του. 

 

ΑΡΘΡΟ 8   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

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

συμπλήρωση οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου 

παντός άλλου αποδεικτικού μέσου.  

 

ΑΡΘΡΟ 9  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

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

καταστατικού του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ». 

Ο Εργοδότης και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια φιλικής επίλυσης τυχόν 

διαφοράς, σχετικής με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της σύμβασης, σύμφωνα με τους 

κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

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

διαφοράς  ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 

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

αναγνώσθηκε από τους συμβαλλομένους, υπογράφεται από αυτούς σε δύο αντίτυπα, 

από τα οποία έλαβε από ένα έκαστος εξ’ αυτών. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 
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Για το ΔΙΑΖΩΜΑ: Ο Ανάδοχος του έργου: 

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ  

 

 

 

 

 

Σταύρος Μπένος 

 

 

 

 

 

Εταιρεία «ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ ΟΙΚΟΣ 

Ε.Π.Ε.» 
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ 10  

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού ως 30  Ιουνίου 2018 
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ 11  

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ» 

 

 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

  

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :  «Κ.Σ. Τόπος Συμβουλευτική ΙΚΕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, … Ιουλίου 2018 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«Μελέτη για την οργάνωση της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας στην Διαδρομή 

Φύσης και Πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας» 

 

Στην Αθήνα σήμερα την Τρίτη …Ιουλίου του έτους 2018, μετά την υπ̓ αριθμόν 15  

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του στις 10 

Ιουλίου 2018 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

α. το μη κερδοσκοπικό σωματείο «Διάζωμα», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού 

Μπουμπουλίνας 30 (Τ.Κ. 10682), με αριθμό φορολογικού μητρώου 998191496, που 

υπάγεται στη Δ.Ο.Y Δ’ Αθηνών και εκπροσωπείται νομίμως από τον πρόεδρο αυτού 

κ. Σταύρο Μπένο, αποκαλούμενο εφεξής προς χάριν συντομίας «ο Εργοδότης» 

και 

β. η εταιρεία με την επωνυμία «Κ.Σ. Τόπος Συμβουλευτική ΙΚΕ», που εδρεύει στη 

Αθήνα, επί της οδού Δημητρίου Σούτσου 39 (Τ.Κ. 11521), με αριθμό φορολογικού 

μητρώου 800715204, που υπάγεται στη ΔΟΥ Α’ Αθηνών, και εκπροσωπείται νομίμως 

από τη διαχειρίστρια αυτής κ. Άννα Μαρία Σκυλακάκη, αποκαλούμενη στο εξής προς 

χάριν συντομίας «ο Ανάδοχος», συμφώνησαν επιβεβαίωσαν και συναποδέχτηκαν τα 

εξής: 

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο της Σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση της εκπόνησης του έργου: «Μελέτη για 

την οργάνωση της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας στη Διαδρομή Φύσης και 

Πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας». 

 

Άρθρο 2: Αναλυτική Περιγραφή του Έργου 

Το έργο, ειδικότερα, περιλαμβάνει τα ακόλουθα ως επιμέρους παραδοτέα: 

1) Εντοπισμός των κλάδων, επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων που θα ενταχθούν 

στη Διαδρομή. 

i. Η έρευνα του αναδόχου θα πρέπει να καλύπτει της αμιγώς τουριστικές 

επιχειρήσεις, τις συμπληρωματικές αυτών, και τυχόν δημόσιες 

υποδομές, η λειτουργία των οποίων σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη 

βελτίωση της προσβασιμότητας των επισκεπτών στη Στερεά Ελλάδα, 

ανεξάρτητα της νομικής μορφής και του χαρακτήρα του φορέα 

διαχείρισης και λειτουργίας της υποδομής. 

ii. Πρόταση προδιαγραφών/κριτηρίων των επιχειρήσεων και γενικά 

εγκαταστάσεων της παραγράφου 1, καθώς και των προϊόντων και 

επιχειρήσεων όπως περιγράφονται στη συνέχεια στην  παράγραφο 3vi, 

προκειμένου αυτές να συμμετάσχουν στη Διαδρομή. 

2) Περιγραφή του φορέα λειτουργίας που θα συσταθεί με σκοπό την ανάπτυξη και 

εξυπηρέτηση της Διαδρομής. 
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i. Περιγραφή συστήματος και μεθοδολογίας ελέγχου της ποιότητας και 

διατήρησης/ανανέωσης της σχετικής συμμετοχής. 

ii. Υπόδειγμα τοπικού συμφώνου ανάπτυξης των επιχειρήσεων και 

εγκαταστάσεων που θα συμμετάσχουν στη Διαδρομή, με καταγραφή 

των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων. 

iii. Πρόταση για νομική μορφή του συμφώνου, καθώς και τη νομική μορφή 

της συνεργασίας με τον φορέα στον οποίο η Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας θα αναθέσει τη λειτουργία της Διαδρομής, λαμβάνοντας 

υπόψη και άλλες επεξεργασίες για το θέμα που ο Εργοδότης έχει 

αναθέσει σε άλλα προγράμματα που εξελίσσονται κατά την διάρκεια 

της παρούσας σύμβασης. 

iv. Περιγραφή των υπηρεσιών που θα προσφέρει ο φορέας όσον αφορά τη 

διαχείριση του δικτύου υποδομών (δημόσιες, κοινωφελείς, ιδιωτικές) 

της Διαδρομής. 

v. Περιγραφή διαχείρισης του φορέα λειτουργίας της Διαδρομής. 

vi. Περιγραφή διαχείρισης προβολής/marketing της Διαδρομής. 

vii. Αδρομερής περιγραφή τρόπων άντλησης εσόδων από την πλευρά του 

cluster και εξόδων (δαπάνες προσωπικού, προβολής, λειτουργίας κ.λπ.). 

viii. Περιγραφή δράσεων για την οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης για 

την εξασφάλιση της ελάχιστης αναγκαίας συμμετοχής από την πλευρά 

των επιχειρήσεων. 

ix. Συνάντηση επιμόρφωσης των αρμοδίων για τη σύσταση του φορέα 

διαχείρισης της Διαδρομής και προετοιμασία σχετικών γραπτών 

κατευθύνσεων. 

3) Περιγραφή της σύνδεσης τουριστικών επιχειρήσεων με επιχειρήσεις της 

Στερεάς Ελλάδας που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα. 

i. Μεθοδολογία με την οποία προτείνεται να επιδιωχθεί η σύνδεση. 

ii. Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας ύπαρξης στελέχους που θα λειτουργεί 

ως ενδιάμεσος/μεσολαβητής μεταξύ του τουριστικού επιχειρηματία και 

του τοπικού μικρού παραγωγού. 

iii. Περιγραφή των δράσεων του στελέχους για την εξειδίκευση της 

ζήτησης από την πλευρά των τοπικών επιχειρηματιών και την κάλυψή 

της από τους παραγωγούς. 

iv. Υπηρεσίες υποστήριξης από τρίτους που θα χρειαστεί το στέλεχος για 

την ενίσχυση των παραγωγών. 

v. Δυνατότητες δημιουργίας διασυνδέσεων μεταξύ των 

παραγωγών/ενίσχυση της αλυσίδας αξίας, με στόχο την 

αποτελεσματικότερη κάλυψη της ζήτησης από τον τουριστικό τομέα. 

vi. Εντοπισμός και τεκμηριωμένη πρόταση των τοπικών προϊόντων του 

αγροδιατροφικού τομέα που κρίνονται πρόσφορα για να συμμετάσχουν 

στη Διαδρομή και καταγραφή επιλεγμένων προτεινόμενων παραγωγών. 
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Άρθρο 3: Χρόνος Υλοποίησης του Έργου 

Ο χρόνος για την υλοποίηση του έργου είναι 180 μέρες από την υπογραφή της 

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. Η αίτηση 

παράτασης πρέπει να υποβάλλεται μέσα στη συμβατική προθεσμία εκπόνησης της 

μελέτης. 

 

Άρθρο 4: Αμοιβή  

Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου (μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00 ευρώ. 

Η αμοιβή καταβάλλεται ως ακολούθως: 

• 20% με την υπογραφή της σύμβασης 

• 60% με την υποβολή των παραδοτέων 

• 20% με την έγκριση της παραλαβής του έργου. 

 

Άρθρο 5: Πνευματικά Δικαιώματα 

Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης μεταβιβάζει στον Εργοδότη χωρίς 

επιπλέον αμοιβή όλα τα περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από τον πνευματικό 

του δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993. 

 

Άρθρο 6: Υποχρεώσεις Μελετητή 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει το ανατιθέμενο έργο με τη 

δέουσα προσοχή και επιμέλεια, κατά επιστημονικά άρτιο τρόπο, σύμφωνα με τους 

όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες της σύμβασης. 

 

Άρθρο 7: Καταγγελία της Σύμβασης 

Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης 

των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή, ο Εργοδότης δικαιούται να 

αναθέσει τη μελέτη σε άλλο Ανάδοχο ή/και να ματαιώσει την υλοποίηση του έργου. 

 

Άρθρο 8: Ματαίωση Λόγω Ανωτέρας Βίας 

Σε περίπτωση που επέλθει εξαιρετικό μη προβλέψιμο και μη αποτρέψιμο γεγονός που 

καθιστά αδύνατη την έναρξη, πρόοδο ή ολοκλήρωση του έργου, τα συμβαλλόμενα 
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μέρη ελευθερώνονται αμοιβαία από τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τη 

σύμβαση. 

 

Άρθρο 9: Τροποποίησης της Σύμβασης  

Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίησης ή 

συμπλήρωση οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου 

παντός άλλου αποδεικτικού μέσου. 

 

Άρθρο 10: Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών  

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

καταστατικού του Διαζώματος. Ο Ανάδοχος καταβάλλει κάθε προσπάθεια φιλικής 

επίλυσης τυχόν διαφορά 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 κατά τόπον ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 

Σε πίστωση όλων των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία, αφού 

αναγνώστηκε από τους συμβαλλόμενους, υπογράφεται από αυτούς σε δύο αντίτυπα 

από τα οποία έλαβε από ένα έκαστος των συμβαλλομένων. 

 

Οι Συμβαλλόμενοι, 

 

Για το Διάζωμα 

 

 

 

Σταύρος Μπένος 

 Για τον Ανάδοχο 

 

 

 

Άννα Μαριά Σκυλακάκη 
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ 12 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (WEBSITE) ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ» 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟΔΌΤΗΣ : ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

  

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :             ΧΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 

 

 

                                               ΑΘΗΝΑ, …  Ιουλίου 2018  
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Σύμβαση για την ανάθεση του έργου:  

«Δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για τη Διαδρομή Φύσης και 

Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας και την σχεδίαση τριών θεμάτων ιστοσελίδων για 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις» 

 

Στην Αθήνα σήμερα …….. του έτους 2018, μετά την υπ’ αριθμόν 17 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του στις 10 Ιουλίου 2018, οι 

κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

➢ αφ’ ενός το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο εδρεύει στην 

Αθήνα, επί της οδού Μπουμπουλίνας, αριθμό 30, κάτοχο Α.Φ.Μ 998191496 

που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ  Δ΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από  τον 

πρόεδρο αυτού, κο Σταύρο Μπένο, εφ’ εξής καλούμενο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» 

αφενός και αφ ʼ ετέρου 

➢ αφ’ ετέρου η ατομική επιχείρηση “Χρήστος Χιώτης”, η οποία εδρεύει στην 

Γλυφάδα, επί της οδού Άθωνος 17Α, με Α.Φ.Μ. 118341010, που υπάγεται στη 

Δ.Ο.Υ Γλυφάδας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον διαχειριστή αυτής, κο 

Χιώτη Χρήστο, εφ’ εξής καλούμενο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,  

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην ανάθεση του έργου Α. για την δημιουργία 

ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για τη Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού της 

Στερεάς Ελλάδας καθώς και Β. για τη δημιουργία τριών θεμάτων ιστοσελίδων για 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

 

Α. Για την ιστοσελίδα της διαδρομής φύσης και πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας 

θα πραγματοποιηθούν παρακάτω εργασίες: 

1. Σχεδίαση της δομής και του μενού της ιστοσελίδας. 

2. Σχεδίαση και υλοποίηση ιστοσελίδας με βάση το marketing plan. 

3. Έρευνα και αγορά Domain για δύο χρόνια. 
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4. Αγορά Server για την φιλοξενία της ιστοσελίδας για δύο χρόνια. 

5. Σχεδίαση προδιαγραφών υλικού και καθοδήγηση του ατόμου που θα φτιάξει το 

περιεχόμενο. 

6. Παραμετροποίηση ώστε η ιστοσελίδα να προβάλλεται σε όλους τους browsers 

και τις συσκευές.  

7. Εύκολη διαχείριση περιεχομένου της ιστοσελίδας. 

8. Προσβάσιμη ιστοσελίδα από εφαρμογές ατόμων με προβλήματα όρασης. 

9. Δίγλωσση ιστοσελίδα (Ελληνικά, Αγγλικά). 

 

Παρακάτω αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά που θα έχει η ιστοσελίδα: 

1. Θα φιλοξενεί multimedia υλικό. 

2. Διαδραστικοί χάρτες θα προβάλουν την διαδρομή, τα αξιοθέατα και τις 

επιχειρήσεις. 

3. Στατιστικά στοιχεία της διαδρομής. 

4. Φίλτρα αναζήτησης αξιοθέατων και επιχειρήσεων. 

5. Φόρμα εγγραφής επιχειρήσεων. 

 

Β. Για τα τρία θέματα ιστοσελίδων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα 

πραγματοποιηθούν παρακάτω εργασίες: 

1. Δημιουργία / παραμετροποίηση 3 θεμάτων ιστοσελίδας - WordPress Themes. 

2. Σχεδίαση της δομής και του μενού των 3 θεμάτων. 

3. Σχεδίαση και υλοποίηση των 3 θεμάτων με βάση τις απαιτήσεων του συμφώνου 

ποιότητας. 

4. Σχεδίαση προδιαγραφών υλικού. 

5. Εύκολη διαχείριση περιεχομένου. 

6. Δίγλωσση ιστοσελίδα (Ελληνικά, Αγγλικά). 

7. Οδηγίες για το πως θα διαχειριστούν και θα εμπλουτίζουν οι επιχειρήσεις μόνες 

τους τα θέματα του WordPress. 

8. Οδηγίες για το πώς θα ανεβάσει κάποιος επιχειρηματίας την ιστοσελίδα του on 

–line σε συγκεκριμένο domain που αυτός θα αγοράσει. 

 

Τα Παραδοτέα αυτού του θα είναι τα εξής: 
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1. Ιστοσελίδα της Διαδρομής Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας 

2. Τρία θέματα ιστοσελίδων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

3. Οδηγίες δημιουργίας και διαχείρισης του θέματος ιστοσελίδας από μια 

μικρομεσαία επιχείρηση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2  ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο χρόνος εκπόνησης του έργου από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ορίζεται στους 6 μήνες από το 

χρόνο παράδοσης του απαιτούμενου υλικού από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Ως χρόνος έναρξης 

του έργου θεωρείται η υπογραφή της παρούσης σύμβασης. 

 

Ειδικότερα, η υλοποίηση του έργου θα γίνει σταδιακά, σύμφωνα με το κατωτέρω 

χρονοδιάγραμμα: 

 

Α/Α Περιγραφή εργασίας Διάρκεια  

Υλοποίησης 

Ημερομηνία 

Παράδοσης 

1. Ανάλυση προδιαγραφών 

περιεχομένου και design και 

παράδοσή τους στον 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

2 μήνες Οκτώβριος 2018 

2. Παράδοση περιεχομένου 

από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ στον 

ΑΝΑΔΟΧΟ 

4 μήνες Δεκέμβριος 2018 

3. Παράδοση 3 θεμάτων 

ιστοσελίδας WordPress για 

τη στήριξη όλων των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

που θα συμμετάσχουν στο 

4 μήνες Δεκέμβριος 2018 
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Σύμφωνο Ποιότητας από τον 

ΑΝΑΔΟΧΟ 

4. Παρουσίαση 

λειτουργικότητας 

ιστοσελίδας στον 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ με ενδεικτικό 

περιεχόμενο 

4 μήνες  Δεκέμβριος 2018 

5. Συμπλήρωση περιεχομένου 

και παράδοση τελικού έργου 

2 μήνες  Ιανουάριος 2019 

6. Εκπαίδευση υπευθύνου 

διαχείρισης ιστοσελίδας. 

1 μήνας Φεβρουάριος 2019 

7. Τεχνική υποστήριξη για δύο 

έτη από την παράδοση Α. της 

ιστοσελίδας της Διαδρομής 

Φύσης και Πολιτισμού 

Στερεάς Ελλάδας και Β. 

τριών θεμάτων ιστοσελίδας 

για μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις από τον 

Ανάδοχο στο Φορέα 

Λειτουργίας της Διαδρομής 

(DMMO) 

2 χρόνια Ιούνιος 2019 

 

 

Για την παραλαβή του έργου ορίζεται τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τους κ.κ.: 

α) Ιωάννη Ζηρίνη, εμπειρογνώμονα σε θέματα ανάπτυξης και ευρωπαϊκών πόρων, ως 

εκπρόσωπο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»,  

β) Νταή Παναγιώτη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, ως 

εκπρόσωπο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

Γ) Κοτζιά Ιωάννη, Περιφερειακό Σύμβουλο και πρ. Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, ως 

εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
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Παράταση του χρόνου αποπεράτωσης του έργου, πέρα από τις προθεσμίες που 

αναγράφονται στο άρθρο αυτό, δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, 

εάν κατά την εκπόνησή του προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην 

αποκλειστική υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, κατά την κρίση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.  

ΑΡΘΡΟ 3  ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την εκτέλεση του έργου ορίζεται στο ποσόν των  

15.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα καταβληθεί σε  δύο (2) δόσεις, 

ήτοι i) ποσό ίσο με το 30% της αμοιβής με την υπογραφή της παρούσας και ii) ποσό 

ίσο με το 70% με την παράδοση του έργου. Η ανωτέρω αμοιβή δεν υπόκειται σε 

κρατήσεις, εκτός τυχόν παρακράτησης φόρου. 

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται τη διατήρηση της ισχύς της αμοιβής και παραιτείται ρητά 

και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα να ζητήσει αναπροσαρμογή της λόγω 

οποιασδήποτε αλλαγής συνθηκών, εκτός από την περίπτωση μεταβολής της ισχύουσας 

νομοθεσίας για τον αναλογούντα Φ.Π.Α..  

 

Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί από το Κοινωφελές  Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση 

στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, σε εκπλήρωση των κοινωφελών σκοπών του, προκειμένου ο 

τελευταίος να καταβάλει στον ΑΝΑΔΟΧΟ την αμοιβή του, έναντι έκδοσης των 

σχετικών νόμιμων παραστατικών στο όνομα του ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 

ΑΡΘΡΟ 4  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με την υπογραφή της συμβάσεως μεταβιβάζει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

χωρίς επιπλέον αμοιβή όλα τα περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το 

πνευματικό του δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993.  

 

ΑΡΘΡΟ 5  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει το ανατιθέμενο έργο με τη 

δέουσα προσοχή και επιμέλεια, κατά επιστημονικά άρτιο τρόπο και σύμφωνα με τους 

όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες της σύμβασης. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε υποδείξεις του 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ και να προσαρμόζει ανάλογα το έργο του. 

 

ΑΡΘΡΟ 6   ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση 

παραβάσεως των υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Στην περίπτωση αυτή ο 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δικαιούται να αναθέσει το έργο σε άλλο ΑΝΑΔΟΧΟ. 

ΑΡΘΡΟ 7  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 

Σε περίπτωση επελεύσεως εξαιρετικού μη προβλέψιμου και μη αποτρέψιμου 

γεγονότος, που καθιστά αδύνατη την έναρξη, πρόοδο ή ολοκλήρωση του έργου, τα 

συμβαλλόμενα μέρη ελευθερώνονται αμοιβαίως από τις εκ της συμβάσεως 

απορρέουσες υποχρεώσεις τους, πλην της καταβολής στον ΑΝΑΔΟΧΟ της αμοιβής 

για τις μέχρι τότε εκτελεσθείσες εργασίες της σύμβασής του. 

ΑΡΘΡΟ 8   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

συμπλήρωση οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου 

παντός άλλου αποδεικτικού μέσου.  

 

ΑΡΘΡΟ 9  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και το καταστατικό του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ». 

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια φιλικής επίλυσης 

τυχόν διαφοράς, σχετικής με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της σύμβασης, σύμφωνα 

με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
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Σε περίπτωση αποτυχίας της ανωτέρω προσπάθειας, αρμόδια για την επίλυση της 

διαφοράς  ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 

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

αναγνώσθηκε από τους συμβαλλομένους, υπογράφεται από αυτούς σε δύο αντίτυπα, 

από τα οποία έλαβε από ένα έκαστος εξ’ αυτών. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

 

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ: Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ: 

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 
Ο διαχειριστής της  ατομικής 

επιχείρησης “Χιώτης Χρήστος” 

 

 

 

 

Σταύρος Μπένος 

 

 

 

 

Χιώτης Χρήστος 
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ 13 

 

Αντικείμενο εργασίας της αρχαιολόγου κ. Εύης Παπαδοπούλου 

 

Η κ. Εύη Παπαδοπούλου θα απασχοληθεί στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για τέσσερις 

(4) μήνες, από την 01 Σεπτεμβρίου 2018 ως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 με την παραγωγή 

περιεχομένου (συγγραφή κειμένων) για τον εμπλουτισμό της ηλεκτρονικής 

ιστοσελίδας (website) της Διαδρομής Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας, καθώς 

και με την παραγωγή κειμένων που θα εμπλουτίσουν το σχετικό έντυπο υλικό. 

 

 


