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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 

 

Σήμερα, Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021, έγινε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

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

χώρα μας εξαιτίας του κορωνοϊού, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 15 του Καταστατικού 

του Σωματείου. 

 

Συμμετείχαν οι κ.κ.: 

Σταύρος Μπένος, πρόεδρος,  

Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος,  

Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας, 

Παναγιώτης Νταής, ταμίας, 

Γιώργος Κουρουπός, μέλος, 

Γεωργία Μανωλοπούλου, μέλος, 

Άρτεμις Τσολάκη, μέλος, 

Κωνσταντίνος Μπολέτης, μέλος, 

Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος. 

 

Συμμετείχαν, επίσης, τα αναπληρωματικά μέλη, κ.κ. Νίκος Ορφανός και Δώρα Πρασίνου. 

 

Επίσης, την τηλεδιάσκεψη παρακολούθησαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Ζέκκος, συγκοινωνιολόγος 

και εκπρόσωπος της Εταιρείας ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε., Μαρία 

Μίχα, επίτιμο μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και πρόεδρος της Κίνησης Πολιτών για 

την Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών, «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ», Σίσσυ Ηλία, μηχανικός 

χωροταξίας & πολεοδομίας MSc, Ελένη – Αθηνά Αγγέλη, αρχιτέκτων – μηχανικός MSc και 

Κωνσταντίνος Δικαίος, τακτικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

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

Ευδόκιμος Φρέγκογλου, υπεύθυνος προγραμμάτων, Κατερίνα Αβραμοπούλου, 

οικονομολόγος, υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και γραμματειακής υποστήριξης, 

Μαρία Κουρασάνη και Μαρία Σοφικίτου, αρχαιολόγοι και υπεύθυνες για την παραγωγή 

περιεχομένου. 

 

Εισαγωγικά, ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ευχήθηκε στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου να έχουν μια όμορφη και εξίσου δημιουργική νέα χρονιά. Εν συνεχεία, 

ενημέρωσε τα μέλη για τους βασικούς στόχους του Σωματείου για το έτος 2021. «Βασικό 

μέλημά μας, πρόσθεσε ο πρόεδρος, είναι η εξασφάλιση της συνέχειας των ολιστικών 

προγραμμάτων Πολιτιστικού Τουρισμού, Πολιτιστικών Διαδρομών και Πάρκων, και στη νέα 

προγραμματική περίοδο, μέσω της αξιοποίησης του νέου Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027.  
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Το πιο σημαντικό, όμως, είναι η παρακολούθηση των δύο νέων πολύ δυναμικών προγραμμάτων, 

του προγράμματος “ΠΟΛΙΣ” και του προγράμματος “ΛΕΩΦΟΡΟΙ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ” που προτείνει το Σωματείο μας, αλλά και η θεσμική θωράκισή τους. 

 

Το πρόγραμμα “Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού” αφορά στην αναβάθμιση των προσβάσεων 

και της καθοδηγητικής ενιαίας σήμανσης προς μνημεία φύσης και πολιτισμού που βρίσκονται 

κατά μήκος των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων της χώρας. Στόχος του παραπάνω προγράμματος 

είναι να αναβαθμίσει τους αυτοκινητοδρόμους, προκειμένου πέρα από τη βασική τους αποστολή 

(μεταφορά ανθρώπων και εμπορευμάτων) να γίνουν καταλύτες πρόσβασης, ανάδειξης και 

διαρκούς φροντίδας των μνημείων που τους περιβάλλουν. Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να 

συνδυαστεί με έργα μεγάλης κλίμακας που υλοποιεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 

έχουν ως στόχο την ενσωμάτωση της τεχνολογίας 5G στους αυτοκινητοδρόμους της χώρας μας 

(“5G ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ”). Με τον τρόπο αυτό θα συνδυαστούν αρμονικά έργα άυλα (ψηφιακές 

υποδομές) με έργα υλικής φύσεως (βελτίωση προσβασιμότητας των μνημείων). 

 

Το πρόγραμμα “ΠΟΛΙΣ” περιλαμβάνει την πρόταση ολιστικής ανάπλασης των ιστορικών 

κέντρων για 6 αρχικά και 9 σήμερα πόλεις της χώρας μας. Πρόκειται για τις πόλεις του 

Ηρακλείου Κρήτης, της Καλαμάτας, των Αχαρνών, της Θήβας, της Λάρισας, της Άρτας, της 

Θεσσαλονίκης, της Κοζάνης και της Κομοτηνής. Στόχος μας είναι η μεταφορά του κεκτημένου 

και της φιλοσοφίας των Ο.Χ.Ε. και στο αστικό (δομημένο) περιβάλλον των πόλεων.  

 

Το τελευταίο διάστημα καταβάλλουμε έντονη προσπάθεια, προκειμένου τα δύο παραπάνω 

προγράμματα να αποκτήσουν θεσμική θωράκιση και να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης 

(RECOVERY). Παράλληλα, για την υλοποίησή τους θα επιδιώξουμε να αξιοποιηθούν και όλα 

τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ 2021-2027, Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων, πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Ιδιωτικοί πόροι, Χορηγίες, Δωρεές κ.λπ.)». 

 

 

1. Ενημέρωση από τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο για την υπογραφή Μνημονίου 

Συνεργασίας μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και του Δήμου Κοζάνης, με 

θέμα την υποστήριξη της ολοκληρωμένης ανάπτυξης του αστικού και περιαστικού 

χώρου της πόλης (Συν. 1). 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για 

την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και του Δήμου 

Κοζάνης, με θέμα την υποστήριξη της ολοκληρωμένης ανάπτυξης του αστικού και 

περιαστικού χώρου της πόλης (Συν. 1). 

 

«Το εν λόγω πρόγραμμα, πρόσθεσε ο πρόεδρος, θα περιλάβει μεταξύ άλλων διαδρομές 

ολοκληρωμένων στρατηγικών ανάπτυξης του αστικού και περιαστικού χώρου της πόλης. Κατά 

συνέπεια, θα περιλάβει τις αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, αναστηλώσεις ή συντηρήσεις 

μνημείων και δημόσιων ή ιδιωτικών κτιρίων, έργα υποδομών και προμήθεια ψηφιακού ή άλλου 

εξοπλισμού που απαιτείται για την υλοποίηση των έργων που θα υποδειχθούν από τη στρατηγική 

μελέτη (master plan) του Προγράμματος. Επίσης, θα σχεδιαστούν δράσεις για την αμφίδρομη 
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«επικοινωνία» της πόλης με τον περιαστικό χώρο και τις γύρω περιοχές, καθώς και οι 

ακόλουθες οργανωτικές ενέργειες: 

• Επιστημονικά τεκμηριωμένο μάρκετινγκ και branding.  

• Επαγγελματικά σχεδιασμένη προβολή. 

• Σύνδεση με τις τοπικές επιχειρήσεις (τουριστικές, αγροτικές, μεταποιητικές κ.λπ.) της 

ευρύτερης περιοχής και με αξιόλογα τοπικά προϊόντα. 

• Ψηφιακά μέσα που να καταλαμβάνουν χρονικά τις περιόδους πριν, κατά και μετά το 

ταξίδι του επισκέπτη. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται και μέσα in situ (π.χ. ψηφιακή 

ξενάγηση), αλλά και ηλεκτρονικό πωλητήριο (e-shop) κ.λπ. 

• Παραγωγή και διάθεση ενθυμίων π.χ. αντιγράφων χαρακτηριστικών ευρημάτων της 

περιοχής ή και αντικειμένων σύγχρονης τέχνης κ.λπ. 

• Εκδηλώσεις εντός της πόλης με πολιτιστικό, ενημερωτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο. 

 

Στο πλαίσιο του παραπάνω μνημονίου συνεργασίας το Σωματείο μας θα αξιοποιήσει την 

εμπειρία που έχει αποκτήσει σε αντίστοιχα προγράμματα για άλλες περιφέρειες και δήμους της 

χώρας και θα εξασφαλίσει τον ολιστικό χαρακτήρα του προγράμματος.  

 

Πιο συγκεκριμένα το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα υποστηρίξει το Δήμο: 

• Στην προβολή/προώθηση/marketing του προορισμού.  

• Στην παρουσίαση της ιστορίας, των αξιοθέατων και των λοιπών στοιχείων  της πόλης, 

με τη βοήθεια τεκμηριωμένων, αλλά προσιτών στο πλατύ κοινό αφηγήσεων με τη χρήση 

ψηφιακών εφαρμογών, κατάλληλων για συσκευές κινητής τηλεφωνίας και tablets. 

• Στην εκπόνηση σχεδίου δημιουργίας δικτύου επιχειρήσεων, που θα συνδέονται μεταξύ 

τους με σύμφωνο ποιότητας και ανάπτυξης και θα στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμισή 

τους, μέσα από ολιστικού χαρακτήρα δράσεις. Το σχέδιο αυτό μεταξύ των άλλων θα 

προτείνει μικρό αριθμό κριτηρίων, μέσω των οποίων η κάθε επιχείρηση θα έχει τη 

δυνατότητα με στοχευμένες κινήσεις, προσιτές σε κάθε σύγχρονη μικρομεσαία 

επιχείρηση και με επενδύσεις χαμηλού κόστους, να προχωρήσει στην ανάπτυξη και στην 

προσφορά όλο και πιο ποιοτικών υπηρεσιών και προϊόντων στους επισκέπτες. Το 

σχέδιο, πριν την οριστικοποίησή του, θα συζητηθεί, με επισπεύδοντα το Δήμο, με την 

τοπική επιχειρηματική κοινότητα και στη συνέχεια τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν 

σε τοπικές ημερίδες (διαβούλευση με τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες). 

• Στην προετοιμασία των «ήπιων» δράσεων που περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό του 

προγράμματος, είτε με την συνδρομή των εθελοντών του, είτε με την αξιοποίηση του 

δυναμικού των εταιρικών του μελών. 

• Στην υπόδειξη διαδρομών και έργων για την ανάδειξη, αξιοποίηση και διασύνδεση των 

περιαστικών δασών, με τον αστικό ιστό και τις λειτουργίες του. 

• Στην υποστήριξη του Δήμου στα θέματα μελετών και υπηρεσιών για τη συστηματοποίηση 

ή τη δημιουργία εργαλείων υποστήριξης τουριστικού προϊόντος που θα παρέχεται μέσω 

παροχής συμβουλών - προτάσεων για τη σύνταξη προδιαγραφών για τα ανωτέρω και τη 

συμμετοχή εκπροσώπου του στις επιτροπές αξιολόγησης παραδοτέων». 
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Κλείνοντας ο κ. Μπένος πρόσθεσε ότι η χρηματοδότηση για το πρόγραμμα ολοκληρωμένης 

ανάπτυξης του αστικού και περιαστικού χώρου της πόλης της Κοζάνης θα καταβληθεί 

προσπάθεια είτε να εξασφαλιστεί είτε από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027, είτε από άλλους πόρους (π.χ. τρέχον ΕΣΠΑ, ίδια διαθέσιμα 

του Δήμου, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και Recovery, Π.Δ.Ε. κ.λπ.). 

 

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

υπογραφή μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και του Δήμου 

Κοζάνης, με θέμα την υποστήριξη της ολοκληρωμένης ανάπτυξης του αστικού και 

περιαστικού χώρου της πόλης. Τέλος, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο να 

προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή του παραπάνω μνημονίου 

συνεργασίας. 

 

 

2. Ενημέρωση από τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο για το πρόγραμμα «ΛΕΩΦΟΡΟΙ 

ΦΥΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ». Εισήγηση του προέδρου για την ανάθεση του 

Masterplan των λεωφόρων πολιτισμού στον κ. Κωνσταντίνο Ζέκκο, 

συγκοινωνιολόγο και την Εταιρεία ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 

Ε.Π.Ε. Έγκριση των όρων της σχετικής σύμβασης (Συν. 2). 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι είναι σε εξέλιξη ο σχεδιασμός του 

προγράμματος «ΛΕΩΦΟΡΟΙ ΦΥΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ». «Το πρόγραμμα, πρόσθεσε ο 

πρόεδρος, επιχειρεί να διαμορφώσει μια νέα φιλοσοφία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

αναπτυξιακών προγραμμάτων στη χώρα μας. Πιστεύουμε πως οι αυτοκινητόδρομοι μπορούν να 

συμβάλουν στην ανάδειξη του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού αποθέματος των περιοχών από 

όπου διέρχονται, μέσα από δράσεις “υιοθεσίας” και φροντίδας των μνημείων, καθώς και με τη 

σύνδεσή τους με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.  

 

Μια πρώτη πιλοτική προσπάθεια για τη χρηματοδότηση του προγράμματος επιχειρείται με την 

ένταξή του στο Ταμείο Ανάκαμψης. Για το σκοπό αυτό επιδιώκεται ο συνδυασμός με έργα 

μεγάλης κλίμακας που υλοποιεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχουν ως στόχο την 

ενσωμάτωση της τεχνολογίας 5G στους αυτοκινητοδρόμους της χώρας μας (πρόγραμμα “5G 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ”). Με τον τρόπο αυτό θα συνδυαστούν αρμονικά έργα άυλα (ψηφιακές υποδομές) 

με έργα υλικής φύσεως (βελτίωση προσβασιμότητας των μνημείων).  

 

Επιπλέον, για την υλοποίηση του προγράμματος μπορούν να κινητοποιηθούν και να 

αξιοποιηθούν όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα (Π.Ε.Π./ ΕΣΠΑ 2021-2027, Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων, πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Recovery, Ιδιωτικοί πόροι, 

Χορηγίες, Δωρεές κ.λπ.). 

 

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα πρέπει, λοιπόν, να αναθέσει τη μελέτη - masterplan για το 

πρόγραμμα “ΛΕΩΦΟΡOI ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ”, δηλαδή τη “ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΛΕΩΦΟΡOI ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ”. 

Ουσιαστικά, πρόκειται για τη μελέτη - masterplan που θα βοηθήσει το πρόγραμμα  να αποκτήσει 

υλική υπόσταση και θα διευκολύνει τη διεκδίκηση της ένταξής του στο RECOVERY - 

Πρόγραμμα Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας». 

 

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγήθηκε στα μέλη την ανάθεση του masterplan -

στρατηγικής μελέτης για την ανάπτυξη προγράμματος «Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού» 

στον κ. Κωνσταντίνο Ζέκκο, συγκοινωνιολόγο και την Εταιρεία ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε. 

 

«Η αμοιβή του κ. Ζέκκου, πρόσθεσε ο πρόεδρος, θα ανέλθει στις 20.000 ευρώ (μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και είναι πολύ χαμηλή συγκριτικά με το έργο που θα εκπονήσει 

η Εταιρεία, καθώς είναι μια ειδική προσφορά για χάρη του Διαζώματος.  

 

Επιπλέον, η ολοκλήρωση της εκπόνησης της παραπάνω μελέτης αναμένεται να έχει 

ολοκληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου 2021, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης. 

 

Τέλος, στο πλαίσιο της ανάθεσης του παραπάνω Masterplan ο Υπουργός Επικρατείας και 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης απέστειλε ήδη ενημερωτικές επιστολές 

προς τους Περιφερειάρχες της Ηπειρωτικής Ελλάδας, και το Ελληνικό Κτηματολόγιο για την 

αποστολή στο μελετητή και το Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ” όλων των απαραίτητων στοιχείων για 

την εκπόνηση της παραπάνω μελέτης». 

 

Ακολούθως, ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος έδωσε το λόγο στον κ. Κωνσταντίνο Ζέκκο, 

συγκοινωνιολόγο και εκπρόσωπο της Εταιρείας ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 

Ε.Π.Ε., ο οποίος ανέφερε περίπου τα εξής: 

 

«Το πρόγραμμα “Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού” υλοποιεί το στόχο της προβολής των 

πολύτιμων και παγκόσμιου ενδιαφέροντος μνημείων της φυσικής και της πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς, μέσα από την συστηματική ψηφιακή καταγραφή τους και τη χωρική συσχέτισή 

τους με τις φυσικές διαδρομές κατά μήκος του δικτύου των υπεραστικών αυτοκινητόδρομων της 

χώρας, προκειμένου να ξεδιπλώνεται μπροστά στον ταξιδιώτη της κάθε τέτοιας διαδρομής το 

πανόραμα των επιλογών που του προσφέρονται για τη φυσική επισκεψιμότητα των μνημείων 

που βρίσκονται σε προσιτή χρονοαπόσταση (της τάξης του ημιώρου ή των 30 περίπου 

χιλιομέτρων συμπληρωματικής διαδρομής μέχρι το σημείο ενδιαφέροντος) από την κύρια 

διαδρομή του κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου. Συνδεδεμένη έννοια με την προσιτή 

χρονοαπόσταση είναι η διάσταση της προσβασιμότητας των μνημείων, από την άποψη των 

συνθηκών οδήγησης και στάσης που αντιστοιχούν σε κάθε τέτοια επιλογή διευρυμένης/ 

συμπληρωματικής διαδρομής που απαιτείται για να υλοποιηθεί η φυσική επίσκεψη σε κάθε ένα 

από τα συγκεκριμένα μνημεία. 
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Σκοπός της Στρατηγικής Μελέτης για την ανάπτυξη των Λεωφόρων Φύσης και Πολιτισμού είναι 

η διαμόρφωση ενός επιτελικού σχεδίου προσεκτικά επιλεγμένων δράσεων αναβάθμισης της 

προσβασιμότητας των άμεσα συσχετισμένων με το δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων μνημείων 

φύσης και πολιτισμού και κατ’ επέκταση της επισκεψιμότητάς τους, που θα προκύψει μέσα από 

συστηματική διερεύνηση και αξιολόγηση δυνητικών βελτιωτικών παρεμβάσεων / δράσεων προς 

ένταξη στο Πρόγραμμα. 

 

Τα δύο παραδοτέα της μελέτης θα είναι: 

1. Δημιουργία ψηφιακού χαρτογραφικού υπόβαθρου αναφοράς και επιλογή των 

προς προβολή μνημείων στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Λεωφόρων Φύσης και 

Πολιτισμού με τις αντίστοιχες οδικές διαδρομές πρόσβασης από το σύστημα των 

αυτοκινητοδρόμων. Τα μνημεία που θα συμπεριληφθούν θα ανέλθουν περίπου στα 100. 

2. Εντοπισμός των επιδιωκτέων βελτιωτικών παρεμβάσεων στο σύστημα 

πρόσβασης των τελικά επιλεγέντων προορισμών ενδιαφέροντος. Τα μνημεία που θα 

επιλεγούν στη φάση αυτή θα είναι περίπου 30 και η επιλογή τους θα γίνει με βάση 

συγκεκριμένα κριτήρια: α) σημασία – αξία του μνημείου, β) ποιότητα προσβασιμότητας 

στο μνημείο, γ) μελετητική ωρίμανση του έργου».  

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το σχέδιο 

σύμβασης (Συν. 2) που θα υπογράψει το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» με την Εταιρεία ΔΡΟΜΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε. και εισηγήθηκε να οριστεί για την παραλαβή της 

μελέτης τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από: 

• τον ίδιο, ως πρόεδρο της επιτροπής, 

• τον κ. Παναγιώτη Νταή, ταμία του Δ.Σ. του Διαζώματος, ως μέλος της επιτροπής και 

• τον κ. Πρόδρομο Τσιαβό, μέλος του Δ.Σ. του Διαζώματος, ως μέλος της επιτροπής. 

 

Επιπλέον, ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για τα επόμενα βήματα που αφορούν το σχεδιασμό 

και την υλοποίηση του προγράμματος: «Μετά την ολοκλήρωση της εκπόνησης του Masterplan 

το “ΔΙΑΖΩΜΑ” θα πρέπει να προβεί στην ανάθεση των οριστικών μελετών, μελετών εφαρμογής 

και τευχών δημοπράτησης για τη δημοπράτηση των έργων βελτίωσης της προσβασιμότητας και 

της σήμανσης στα 30 πρώτα μνημεία που θα επιλεγούν από το masterplan. Εν συνεχεία τα 

παραπάνω έργα θα πρέπει να δημοπρατηθούν με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 

RECOVERY. Τέλος, θα ακολουθήσει η δημοπράτηση των έργων βελτίωσης της 

προσβασιμότητας και της σήμανσης στα υπόλοιπα 70 μνημεία. Για τα μνημεία αυτά θα 

κινητοποιηθούν και θα αξιοποιηθούν όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα (Π.Ε.Π./ ΕΣΠΑ 

2021-2027, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», 

Recovery, Ιδιωτικοί πόροι, Χορηγίες, Δωρεές κ.λπ.). Για την ένταξη και την υλοποίηση των 

έργων θα πρέπει να κινητοποιηθούν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. 

 

Έως και το Μάρτη – Δεκέμβρη του 2022 θα πρέπει να έχει συμβολαιοποιηθεί το 70% των έργων 

και έως τον Ιανουάριο – Δεκέμβρη του 2023 το υπόλοιπου 30% των έργων. Η υλοποίηση των 

έργων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025». 
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Αμέσως μετά, το λόγο έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο αντιπρόεδρος, κ. 

Πέτρος Θέμελης ανέφερε ότι πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, ο σχεδιασμός και η 

υλοποίηση του οποίου απαιτεί χρόνο και χρήμα. Επιπλέον, πρόσθεσε ότι τα 30 χλμ. 

απόστασης των μνημείων από τους αυτοκινητοδρόμους συνιστούν μεγάλη απόσταση και ότι 

θα πρέπει να γίνει προσεκτική επιλογή των μνημείων. Τέλος, ο κ. Θέμελης πρότεινε να 

αλλάξει λίγο ο τίτλος του προγράμματος, σε «ΛΕΩΦΟΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΦΥΣΗΣ», 

προκειμένου να προτάσσεται το στοιχείο του πολιτισμού. 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Παναγιώτης Νταής, ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου επισήμανε ότι το 

πρόγραμμα θα πρέπει να εστιάζει όχι σε τυχαίους ταξιδιώτες, αλλά σε συνειδητοποιημένους 

που έχουν ως στόχο να δαπανήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους στην επίσκεψη των παραπάνω 

μνημείων. 

 

Έπειτα, ο κ. Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε ότι πρόκειται 

για ένα πολύ σπουδαίο πρόγραμμα, καθώς θα συνδυάσει το υλικό με το άυλο στοιχείο της 

προσβασιμότητας των μνημείων. Τόνισε, τέλος, ότι θα πρέπει το Σωματείο να είναι σε διαρκή 

επικοινωνία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και ότι θα πρέπει να 

συνδυαστούν τα γεωγραφικά υπόβαθρα με την πολιτιστική πληροφορία. 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου αρχικά ευχαρίστησαν θερμά τον κ. Κωνσταντίνο Ζέκκο για την 

προσφορά του στο Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Εν συνεχεία, τα μέλη, μετά από εκτενή 

συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του προέδρου για την ανάθεση του 

Masterplan - στρατηγικής μελέτης για την ανάπτυξη προγράμματος «Λεωφόροι Φύσης και 

Πολιτισμού» στον κ. Κωνσταντίνο Ζέκκο, συγκοινωνιολόγο και την Εταιρεία ΔΡΟΜΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε. και ενέκριναν ομόφωνα τους όρους της σχετικής 

σύμβασης που θα υπογραφεί ανάμεσα στο μελετητή και το Σωματείο. Τέλος, εξουσιοδότησαν 

τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την 

υπογραφή της παραπάνω σύμβασης. 

 

 

3. Ενημέρωση από τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο για την πρόοδο του προγράμματος 

«ΠΟΛΙΣ» (Συν. 3). 

 

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

Διοικητικού Συμβουλίου για την πρόοδο του προγράμματος «ΠΟΛΙΣ». 

 

Εισαγωγικά, ο πρόεδρος ανέφερε ότι το πρόγραμμα “ΠΟΛΙΣ” αφορά την πρόταση ολιστικής 

ανάπλασης των ιστορικών κέντρων για 6 αρχικά και 9 σήμερα πόλεις της χώρας μας. 

Πρόκειται για τις πόλεις του Ηρακλείου Κρήτης, της Καλαμάτας, των Αχαρνών, της Θήβας, 

της Λάρισας, της Άρτας, της Θεσσαλονίκης, της Κοζάνης και της Κομοτηνής. «Στόχος του 

προγράμματος “ΠΟΛΙΣ”, πρόσθεσε ο πρόεδρος, είναι η συνάντηση των σπουδαίων μνημείων 

της κάθε πόλης με το δημόσιο, αλλά και τον ιδιωτικό χώρο, καθώς και η αξιοποίηση των θεσμών 

του cluster (δικτύωση της τοπικής επιχειρηματικότητας) και του φορέα λειτουργίας (DMO - 

Destination Management Organization) για την εξασφάλιση του ολιστικού χαρακτήρα των 

προγραμμάτων, καθώς και της βιωσιμότητάς τους.  Επιπλέον, επιδιώκουμε τη μεταφορά του 

κεκτημένου και της φιλοσοφίας των Ο.Χ.Ε. και στο αστικό (δομημένο) περιβάλλον των πόλεων.  
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Το τελευταίο διάστημα καταβάλλεται προσπάθεια για την οριστική ένταξη του προγράμματος 

“ΠΟΛΙΣ” στο Ταμείο Ανάκαμψης (Recovery) και την εξασφάλιση της θεσμικής συνέχειάς του, 

μετά και την αλλαγή του τέως Υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Δημήτρη 

Οικονόμου. 

 

Επιπλέον, όπως φαίνεται στο συνημμένο πίνακα (Συν. 3), έχουν υπογραφεί ήδη οι τέσσερις 

συμβάσεις – για την ανάθεση του masterplan για τις πόλεις Ηράκλειο, Θήβα, Λάρισα και 

Κομοτηνή. Τέλος, έχει ήδη ολοκληρωθεί η εκπόνηση του Α΄ παραδοτέου των μελετών για τις 

πόλεις των Θηβών και του Ηρακλείου Κρήτης». 

 

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

πρόοδο του προγράμματος «ΠΟΛΙΣ». 

 

 

4. Παρουσίαση από τους μελετητές, κ.κ. Σίσσυ Ηλία και Τζούλη Μωυσιάδη του 

παραδοτέου της μελέτης ολοκληρωμένης χωρικής οργάνωσης πολιτιστικών 

διαδρομών με επίκεντρο το αρχαίο θέατρο στις Αχαρνές (Συν. 4). 

 

Αρχικά, ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι ολοκληρώθηκε η εκπόνηση της μελέτης 

«Ολοκληρωμένη χωρική οργάνωση πολιτιστικών διαδρομών με επίκεντρο το αρχαίο θέατρο 

στις Αχαρνές», σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που είχε υπογραφεί την Πέμπτη 19 

Δεκεμβρίου 2019 μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και των μελετητών κ.κ. Κυπαρισσίας 

(Σίσσυς) Ηλία και Θεοδούλης (Τζούλης) Μωυσιάδη. Εν συνεχεία, ο πρόεδρος ανέφερε ότι το 

κόστος εκπόνησης της παραπάνω μελέτης καλύπτεται από τον «κουμπαρά» (ηλεκτρονικό 

τραπεζικό λογαριασμό) που έχει ανοίξει το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και τροφοδοτείται από την Κίνηση 

Πολιτών για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου των Αχαρνών, «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ», την οποία 

και ευχαρίστησε θερμά.  

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Μαρία Μίχα, πρόεδρο της Κίνησης Πολιτών 

«ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ» και ψυχή της ανάδειξης του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών. 

 

Αρχικά, η κα Μίχα ευχαρίστησε θερμά το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» που άνοιξε τον 

«κουμπαρά» - ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό για το αρχαίο θέατρο Αχαρνών. Εν 

συνεχεία, η κα Μίχα πρόσθεσε ότι το «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟ», πολίτες και εταιρείες της περιοχής των 

Αχαρνών ενίσχυσαν τον «κουμπαρά», ο οποίος μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει συνολικά το 

ποσό των 27,096.60. «Διαφυλάξαμε τα χρήματα αυτά, πρόσθεσε η κα Μίχα, με σκοπό να 

αξιοποιηθούν για κάτι πολύ σημαντικό για τον τόπο μας. Όλες οι εκδηλώσεις και η 

δραστηριότητά μας για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Αχαρνών χρηματοδοτήθηκαν από 

δικούς μας πόρους. Συνεπώς, το ποσό αυτό παρέμενε διαθέσιμο και αξιοποιήθηκε τελικά για 

την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης ολοκληρωμένης χωρικής οργάνωσης πολιτιστικών 

διαδρομών, με επίκεντρο το αρχαίο θέατρο στις Αχαρνές. 

 

Στις 09 Μαρτίου του 2016 είχε υπογραφεί η αρχική σύμβαση μεταξύ του Σωματείου 

“ΔΙΑΖΩΜΑ” και του καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διευθυντή του Εργαστηρίου 
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Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, κ. Δημήτρη Οικονόμου. Η σύμβαση αυτή λύθηκε 

με την από 27 Νοεμβρίου 2019 σύμβαση, καθώς ο κ. Οικονόμου αποχώρησε λόγω 

υπουργοποίησής του. Σε συνέχεια της πρώτης σύμβασης, είχαν παραδοθεί τα τρία πρώτα 

κεφάλαια της μελέτης. 

 

Εν συνεχεία, την εκπόνηση του παραπάνω έργου ανέλαβε η ομάδα του κ. Οικονόμου, με 

επικεφαλής τις κ.κ. Κυπαρισσία (Σίσσυ) Ηλία και Θεοδούλη (Τζούλη) Μωυσιάδη, μετά την 

υπογραφή νέας σύμβασης (19 Δεκεμβρίου 2019). Τώρα η κα Σίσσυ Ηλία, επικεφαλής της 

ομάδας μελέτης θα μας παρουσιάσει τη μελέτη που εκπονήθηκε». 

 

Αμέσως μετά, το λόγο έλαβε η κα Σίσσυ Ηλία, η οποία παρουσίασε τη μελέτη που εκπονήθηκε 

από την ομάδα της (Συν. 4), αναφέροντας περίπου τα εξής: 

 

«Η εκπόνηση της παραπάνω μελέτης έχει ως αντικείμενο το σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης 

πρότασης χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης δικτύου πολιτιστικών διαδρομών στο Δήμο 

Αχαρνών, με επίκεντρο το αρχαίο θέατρο που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στο κέντρο του 

σημερινού Δήμου Αχαρνών.  

 

Η μελέτη βασίστηκε στη μεθοδολογία του “κύκλου ζωής” των πολιτιστικών διαδρομών, την 

οποία έχει αναπτύξει το “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Ο “κύκλος ζωής” των διαδρομών αποτελείται από 3 

μεγάλες φάσεις: το σχεδιασμό, την οικοδόμηση και τη λειτουργία. Η οικοδόμηση των 

πολιτιστικών διαδρομών περιλαμβάνει τέσσερα διακριτά βήματα: α) την εξασφάλιση των 

υποδομών (πρόσβασης, λειτουργικών και αρχαιολογικών, β) την υλοποίηση του marketing και 

των ψηφιακών δράσεων του προγράμματος, γ) τη συμμετοχή της επιχειρηματικότητας και δ) τη 

διακυβέρνηση του προγράμματος. 

 

Οι επιμέρους στόχοι της Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών είναι οι εξής: 

- ενίσχυση του πολιτισμού (υπερτοπικής εμβέλειας),  

- ανάδειξη της διαχρονικότητας της πόλης των Αχαρνών,   

- βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και  

- ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος/εμπειρίας. 

 

Συνεπώς, η Πολιτιστική Διαδρομή Αχαρνών θα προσφέρει στον επισκέπτη μια βιωματική και 

ολιστική εμπειρία που θα βασίζεται στην υψηλή ποιότητα και στην αυθεντικότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων.  

 

Η διαδρομή θα έχει ως κέντρο της το αρχαίο θέατρο Αχαρνών και θα πλαισιώνεται και από 

άλλους δευτερεύοντες πόλους. Πιο συγκεκριμένα, στη ραχοκοκαλιά της διαδρομής 

τοποθετούνται οι εξής βασικοί πόλοι: 

o Αρχαίο Θέατρο. 

o Μυκηναϊκός Θολωτός Τάφος. 

o Τύμβος Σοφοκλή. 
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o Αδριάνειο Υδραγωγείο (τμήμα επίγειου αγωγού ύδρευσης στο Ολυμπιακό Χωριό). 

o Αρχαία Οδός Ιππίου. 

o Δεξαμενή Ύστερης Ρωμαϊκής Εποχής. 

o Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών. 

o Εκκλησία Αγιοι Θεόδωροι.. 

o Εκκλησία Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος ο νηστευτής. 

o Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών στην Κεντρική πλατεία 

o Δημοτική Πινακοθήκη ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΒΑΣ. 

 

Τη διαδρομή πλαισιώνουν, επίσης, οι ακόλουθοι δευτερεύοντες πόλοι: 

o Βασιλικό κτήμα Τατοΐου. 

o Παρεκκλήσι Αγ. Ιωάννη Θεολόγου. 

o Κτίριο 1ου Δημ. Σχολείου. 

o Πλατεία Αγ. Νικολάου. 

o Πλατεία Αγ. Βλασίου. 

o Πλατεία Καράβου. 

o Λόφος Αναλήψεως (Εκκλησίες Αγ. Σαράντα Μαρτύρων & Αναλήψεως) (σημείο θέασης). 

 

Η βασική διαδρομή στο κέντρο της πόλης εκτελείται πεζοπορικά, καταρχήν μέσω ενός δικτύου 

πεζοδρόμων (υφιστάμενων και προτεινόμενων) και δευτερευόντως μέσω πεζοδρομίων. Βασική 

πρόταση της ομάδας είναι η σύνδεση της οδού Αρχαίου Θεάτρου μέσω της πεζοδρόμησης, με 

την κεντρική πλατεία και τους λοιπούς πρωτεύοντες και δευτερεύοντες πόλους της διαδρομής. 

 

Πέραν των ανωτέρω, η ομάδα μελέτης προτείνει την “εικονική” διασύνδεση των πόλων της 

Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών (βασικών και δευτερευόντων) με ένα πλήθος σημαντικών 

σημείων αναφοράς (πολιτιστικών, αρχαιολογικών χώρων…), καταρχήν με διάθεση έντυπου 

ενημερωτικού υλικού στα σημεία αυτά, αλλά κυρίως, με χρήση των ψηφιακών εφαρμογών και 

της επίσημης ιστοσελίδας/ πλατφόρμας της Διαδρομής. Τα σημεία αυτά είναι τα εξής: 

o Διονυσιακό Θέατρο και Ασληπιείο (Ακρόπολη). 

o Μουσείο Ακροπόλεως (στο οποίο εκτίθεται το Αμφίγλυφο Τηλεμάχου). 

o Αχαρνικές Πύλες - Αχαρνική οδός (Πλατεία Κοτζιά, Αθήνα). 

o Ορειβατικός Αχαρνών (ΕΟΣ) – Πίστα Αναρρίχησης. 

o Καζίνο και Καταφύγιο Φλαμπούρι στην Πάρνηθα. 

o Αεροδρόμιο Τατοΐου. 

o Ιππικοί Όμιλοι στην περιοχή της Βαρυμπόμπης. 

o Αρχαιολογικό χώρo Ελευσίνας, τείχος του Δέματος, Φρούριο Φυλής. 

o Αρχαία θέατρα Αττικής (θέατρο Θορικού, θέατρο Ικαρίου, θέατρο Ζέας, θέατρο 

Ευωνύμου (Τράχωνες), θέατρο Ραμνούντος, θέατρο Αμφιαρείου Ωρωπού). 

o Μουσείο Πολεμικής Αεροπορίας στη Δεκέλεια. 

o Μουσείο χλωρίδας και πανίδας Πάρνηθας στο Τελεφερίκ. 
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Οι προτάσεις της μελέτης μας συνοψίζονται ως εξής: 

 

Ως προς τις υποδομές: 

- Διασφάλιση και βελτίωση της λειτουργικότητας των αρχαιολογικών χώρων και των 

μνημείων. 

- Δημιουργία ιστοσελίδας και ψηφιακών εφαρμογών & πληροφόρησης. 

- Ενιαίο σύστημα σήμανσης και πληροφόρησης της Πολιτιστικής Διαδρομής. 

- Δημιουργία Μουσείου Αχαρνών. 

 

Ως προς το μάρκετινγκ & τις ψηφιακές εφαρμογές: 

- Marketing Plan. 

- Επίσημη ιστοσελίδα προβολής και πληροφόρησης της Πολιτιστικής διαδρομής Αχαρνών. 

- Οργάνωση ενός εναρκτήριου γεγονότος με ευρεία δημοσιότητα (συνεδρίου / ημερίδας). 

 

Ως προς την επιχειρηματικότητα: 

- Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας. 

- Σχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας. 

- Μελέτη για τη δημιουργία συστάδας επιχειρήσεων (cluster). 

 

Ως προς τη διακυβέρνηση: 

- Πρόβλεψη Φορέα Διαχείρισης και Μάρκετινγκ Προορισμού (DMMO). 

 

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η μελέτη αυτή υπεβλήθη στην Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής για έγκριση και έχει παρουσιασθεί και στον κ. Δαμάσκο Νικόλαο, 

Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

& Εξυπηρέτησης του Πολίτη». 

 

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η παραπάνω μελέτη 

θα συνδεθεί και με το μεγάλο πρόγραμμα που σχεδιάζει και υλοποιεί το «ΔΙΑΖΩΜΑ», την 

«Τριλογία της Αττικής» και με το πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ». 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συνεχάρησαν τη μελετητική 

ομάδα και την επικεφαλής της, κα Σίσσυ Ηλία για την ποιότητα της δουλειάς τους. Τέλος, τα 

μέλη εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο να προωθήσει τη μελέτη για έγκριση 

στα αρμόδια όργανα. 
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5. Ενημέρωση από τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο για το αίτημα υποστήριξης που 

υπέβαλε η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων 

(ΕΑΤΑ Α.Ε.) προς το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για τη διεκδίκηση από την Εταιρεία 

(ΕΑΤΑ Α.Ε.) της διοργάνωσης του Ετήσιου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Αρχαιολόγων (European Association of Archaeologists) το 2024 στην Αθήνα (Συν. 

5-7). Συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης. 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η 

Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ Α.Ε.) υπέβαλε 

αίτημα συνεργασίας προς το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για τη διεκδίκηση από την Εταιρεία 

(ΕΑΤΑ Α.Ε.) της διοργάνωσης του Ετήσιου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Αρχαιολόγων (European Association of Archaeologists), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην 

Αθήνα το 2024. 

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Μαρία Κουρασάνη, αρχαιολόγο του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», η οποία χειρίζεται εκ μέρους του Σωματείου το παραπάνω θέμα, 

προκειμένου εκείνη να ενημερώσει σχετικά τα μέλη του Συμβουλίου. Η κα Κουρασάνη 

ανέφερε περίπου τα εξής: 

 

«Το ΔΙΑΖΩΜΑ έλαβε στις 13 Ιανουαρίου 2021 ένα αίτημα από την Εταιρεία Ανάπτυξης και 

Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ Α.Ε.), προκειμένου το Σωματείο 

“ΔΙΑΖΩΜΑ”  να υποστηρίξει τη διεκδίκηση της ΕΑΤΑ Α.Ε. για τη διοργάνωση του Ετήσιου 

Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρχαιολόγων (European Association of Archaeologists), 

το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το 2024 (Συν. 5). 

 

Επιπλέον, ζητούσε τη συμμετοχή του Διαζώματος στη συγκρότηση των επιτροπών της 

διοργάνωσης: οργανωτικής, συμβουλευτικής  και επιστημονικής. 

 

Η ΕΑΤΑ, μέσω του Γραφείου Συνεδρίων & Επισκεπτών Αθηνών – ACVB, έχει αποστολή την 

ανάπτυξη του τουρισμού και την προβολή της Αθήνας ως προορισμού στη διεθνή συνεδριακή 

αγορά και έχει πετύχει να προσελκύσει σημαντικά συνέδρια, ώστε το 2019 η Αθήνα να λάβει την 

17η θέση στη διεθνή κατάταξη του Συνεδριακού Τουρισμού και την 12η του Ευρωπαϊκού.  

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Αρχαιολόγων ιδρύθηκε το 1994 και αναγνωρίστηκε το 1999 από το 

Συμβούλιο της Ευρώπης. Αριθμεί 15.000 μέλη από 60 χώρες με εξειδίκευση στην προϊστορική, 

κλασική, μεσαιωνική και μεταγενέστερη αρχαιολογία. Η E.A.A. οργανώνει ένα συνέδριο 

αρχαιολογίας κάθε χρόνο και εκδίδει το Ευρωπαϊκό Περιοδικό Αρχαιολογίας (European 

Journal of Archaeology). Το 8ο συνέδριο πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2002 στη 

Θεσσαλονίκη, με συνδιοργάνωση από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το 

Υπουργείο Πολιτισμού, στο οποίο συμμετείχαν 850 επιστήμονες από 48 χώρες. Τα επόμενα 

συνέδρια θα πραγματοποιηθούν το Σεπτέμβρη του 2021 στη Γερμανία (Κίελο), το 2022 στην 

Ουγγαρία (Βουδαπέστη) και το 2023 στην Ιρλανδία (Μπέλφαστ). 
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Το ετήσιο συνέδριο “Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA)” 

του 2024  αναμένεται να προσελκύσει στην Αθήνα περίπου 2000 συνέδρους, ακαδημαϊκούς και 

επιστήμονες, και θα αποτελέσει μια καλή ευκαιρία να προβληθεί το αρχαιολογικό έργο της 

χώρας, αλλά και η δυναμική εξέλιξη της πόλης της Αθήνας, στην οποία τώρα σχεδιάζονται τα 

προγράμματα  “Τριλογία της Αττικής” και  “Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας”. Θα είναι μια 

ευκαιρία να αφήσει στην Αθήνα ένα θετικό αποτύπωμα. 

 

Ως προς τη διοργάνωση προτείνεται η συνέργεια των παρακάτω φορέων: Δήμου Αθηναίων, 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήματος Αρχαιολογίας), Οργανισμού 

Πολιτισμού και Ανάπτυξης “ΝΕΟΝ” και του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ. Η πρότασή μας για τη 

θεματολογία αφορά την ανάδειξη της ολιστικής προσέγγισης στη διαχείριση του πολιτιστικού και 

περιβαλλοντικού αποθέματος, ως ενός εκ των βασικών στόχων της Ευρώπης, όπως φαίνεται 

και στη σχετική απαντητική επιστολή μας (Συν. 6). 

 

Για τις επιτροπές (Συν. 7), προτείνει το “ΔΙΑΖΩΜΑ” τους κ.κ.:   

1) Για τη Συμβουλευτική Επιτροπή του Συνεδρίου τους κ.κ. Κωνσταντίνο Μπολέτη, 

Αρχιτέκτονα – Αναστηλωτή και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», Παναγιώτη (Πάνο) Βαλαβάνη, Ομότιμο Kαθηγητή Κλασικής 

Αρχαιολογίας και Τακτικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Νίκο Βατόπουλο, 

Δημοσιογράφο, Συγγραφέα και Τακτικό Μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

2) Για την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου τους κ.κ. Πέτρο Θέμελη, Ομότιμο 

Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας, Διευθυντή ανασκαφικού-αναστηλωτικού έργου 

Αρχαιολογικού Χώρου Αρχαίας Μεσσήνης και Αντιπρόεδρο Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”,  

Βασίλη Λαμπρινουδάκη, Ομότιμο Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας, Διευθυντή των 

ερευνών στο ιερό του Απόλλωνος Μαλεάτα και το ιερό του Ασκληπιού στην Επίδαυρο 

και Γενικό Γραμματέα Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ” και Μανόλη Κορρέ, Αρχιτέκτονα – 

Μηχανικό, Ομότιμο Καθηγητή Αρχιτεκτονικής, Επικεφαλής της Υπηρεσίας 

Αποκατάστασης των Μνημείων της Ακρόπολης και Ιδρυτικό Μέλος του Σωματείου 

“ΔΙΑΖΩΜΑ”. 

 

Μέχρι στιγμής έχουμε ετοιμάσει υλικό για τη διαμόρφωση του φακέλου (προτεινόμενη 

θεματολογία – κάνοντας αναφορά στα κείμενα της Ευρώπης που διαμορφώνουν τις 

κατευθύνσεις στον τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης, την αξία των μνημείων ως δημόσιο 

αγαθό, τα άρθρα του Συντάγματος και τον Αρχαιολογικό Νόμο) για να υποβληθεί μέχρι το τέλος 

Ιανουαρίου 2021 (Συν. 6)». 

 

Στο σημείο αυτό, το λόγο έλαβε ο Σταύρος Μπένος, προσθέτοντας ότι το συνέδριο αυτό είναι 

μια εξαιρετική ευκαιρία, καθώς θα δώσει τη δυνατότητα να εξετασθούν ως μελέτες 

περίπτωσης και το «Πρόγραμμα Τριλογία της Αττικής» και ο Μεγάλος Περίπατος.  
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Ακολούθως, ο κ. Βασίλης Λαμπρινουδάκης τόνισε ότι ο θεωρητικός προβληματισμός των 

αρχαιολόγων πάνω στο θέμα της διαχείρισης των μνημείων είναι ένα πολύ σημαντικό και 

θετικό βήμα. 

 

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

επικείμενη συνεργασία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με την Εταιρεία Ανάπτυξης και 

Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ Α.Ε.), με θέμα τη διεκδίκηση από την 

Εταιρεία (ΕΑΤΑ Α.Ε.) της διοργάνωσης του Ετήσιου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Αρχαιολόγων (European Association of Archaeologists) το 2024 στην Αθήνα και 

αποδέχθηκαν ομόφωνα το σχετικό αίτημα. Εν συνεχεία, συμφώνησαν ομόφωνα με τις 

εισηγήσεις του προέδρου για τη θεματολόγια του παραπάνω συνεδρίου, καθώς και για τη 

σύσταση των σχετικών επιτροπών (οργανωτικής, επιστημονικής και συμβουλευτικής). Τέλος, 

εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες σχετικές 

ενέργειες. 

 

 

6. Εισήγηση του προέδρου, κ. Σταύρου Μπένου για την ανάθεση του έργου: «Παροχή  

υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στο Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ”» στην αρχιτέκτονα– 

μηχανικό, κα Ελένη– Αθηνά (Ελίνα) Αγγέλη. Έγκριση των όρων της σχετικής 

σύμβασης (Συν. 8). 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος, σε συνέχεια της απόφασης υπ’ αρ. 7 /22-12-2020 απόφασης 

του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε στα μέλη την ανάθεση του έργου: «Παροχή  

υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στο Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ”» στην αρχιτέκτονα – μηχανικό, 

κα Ελένη – Αθηνά (Ελίνα) Αγγέλη. 

 

Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος ανέφερε ότι η κα Αγγέλη αφενός θα παρέχει υπηρεσίες τεχνικού 

συμβούλου στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», αφετέρου θα στελεχώσει την ομάδα του D-HUB. 

«Το ύψος των καθαρών μηνιαίων αποδοχών της, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, θα ανέλθει στα 500 

ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και προτείνω η διάρκεια της σύμβασής της να είναι για 

ένα έτος, δηλαδή από τον Ιανουάριο έως και το Δεκέμβριο του 2021». 

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου ένα σχέδιο σύμβασης 

που θα υπογράψει το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» με την κα Αγγέλη (Συν. 8). 

 

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

εισήγηση του προέδρου, κ. Σταύρου Μπένου για την ανάθεση του έργου: «Παροχή  υπηρεσιών 

τεχνικού συμβούλου στο Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ”» στην αρχιτέκτονα– μηχανικό, κα Ελένη– 

Αθηνά (Ελίνα) Αγγέλη, ενέκριναν ομόφωνα τους όρους της σχετικής σύμβασης και 

εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
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7. Εισήγηση του προέδρου, κ. Σταύρου Μπένου για την ανάθεση του έργου: «Παροχή 

υποστήριξης και συντήρησης ψηφιακών εφαρμογών και ιστοσελίδων και 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για τα προγράμματα Πολιτιστικών Διαδρομών και 

άλλων δράσεων του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”» στην ατομική επιχείρηση “Χρήστος 

Χιώτης”. Έγκριση των όρων της σχετικής σύμβασης (Συν. 9). 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την ανανέωση της συνεργασίας μεταξύ 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και του κ. Χρήστου Χιώτη, εξωτερικού συνεργάτη του D-HUB, 

καθώς και την ανάθεση του έργου: «Παροχή υποστήριξης και συντήρησης ψηφιακών 

εφαρμογών και ιστοσελίδων και συμβουλευτικών υπηρεσιών για τα προγράμματα Πολιτιστικών 

Διαδρομών και άλλων δράσεων του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”» στην ατομική επιχείρηση 

“Χρήστος Χιώτης”. 

 

Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος ανέφερε ότι ο κ. Χρήστος Χιώτης θα έχει το ακόλουθο 

αντικείμενο: 

• Συντήρηση και συνεχή βελτίωση των ψηφιακών εφαρμογών των Πολιτιστικών 

Διαδρομών. 

• Υποστήριξη της θερμοκοιτίδας D-HUB σε όλες τις δράσεις σχεδιασμού, ανάπτυξης 

και προώθησης των πολιτιστικών διαδρομών. 

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην ανάπτυξη υφιστάμενων, 

αλλά και νέων ψηφιακών εφαρμογών. 

 

«Το ύψος των καθαρών μηνιαίων αποδοχών του, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, θα ανέλθει στα 500 

ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και προτείνω η διάρκεια της σύμβασής του να είναι για 

ένα έτος, δηλαδή από τον Ιανουάριο έως και το Δεκέμβριο του 2021». 

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου ένα σχέδιο σύμβασης 

που θα υπογράψει το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» με τον κ. Χρήστο Χιώτη (Συν. 9). 

 

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

εισήγηση του προέδρου, κ. Σταύρου Μπένου για την ανάθεση του έργου: «Παροχή 

υποστήριξης και συντήρησης ψηφιακών εφαρμογών και ιστοσελίδων και συμβουλευτικών 

υπηρεσιών για τα προγράμματα Πολιτιστικών Διαδρομών και άλλων δράσεων του Σωματείου 

“ΔΙΑΖΩΜΑ”» στην ατομική επιχείρηση “Χρήστος Χιώτης”, ενέκριναν ομόφωνα τους όρους 

της σχετικής σύμβασης και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο να προβεί σε όλες 

τις απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
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8. Παρουσίαση από την κα Ελίνα Αγγέλη, αρχιτέκτονα-μηχανικό της πρότασής της 

για την παρουσίαση των μελετών αρχαίου θεάτρου Λάρισας και Πλατιάνας στον 

ιστότοπο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» (Συν. 10 - 11). 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η κα Ελίνα Αγγέλη θα ασχοληθεί, 

μεταξύ άλλων, και με την ανάρτηση στον ιστότοπο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» όλων των 

μελετών που έχουν παραχθεί με πρωτοβουλία ή με απευθείας ανέθεση του Σωματείου για 

αρχαία θέατρα και διάφορα άλλα μνημεία (αρχιτεκτονικές μελέτες αποκατάστασης), καθώς 

και για τα ολιστικά προγράμματα Πολιτιστικού Τουρισμού, Πολιτιστικές – Περιβαλλοντικές 

Διαδρομές και Πάρκα (οικονομοτεχνικές μελέτες, μελέτες ψηφιακών, marketing, 

επιχειρηματικότητας κ.α.). «Αυτή τη στιγμή, πρόσθεσε ο πρόεδρος, όλο αυτό το πλούσιο υλικό 

είναι συγκεντρωμένο στο αρχείο του Διαζώματος σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή και δεν 

είναι εύκολα προσβάσιμο από όλους. Συνεπώς, καταβάλλουμε προσπάθεια, προκειμένου όλο το 

αρχειακό υλικό μελετών του Σωματείου μας να είναι πλέον διαθέσιμο για το ευρύ κοινό, ειδικό 

ή μη, μέσα από μια απλή πλοήγηση στον ιστότοπό του. Η παρουσίασή του θα γίνει με ένα εύληπτο 

και συνοπτικό τρόπο». 

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Ελίνα Αγγέλη, αρχιτέκτονα – μηχανικό, η 

οποία ανέπτυξε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την πρότασή της για την παρουσίαση 

των μελετών στον ιστότοπο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Η κα Αγγέλη χρησιμοποίησε ως 

πιλοτικά παραδείγματα δύο θέατρα, ένα μεγάλο, το αρχαίο θέατρο της Λάρισας και ένα 

μικρότερο, το αρχαίο θέατρο της Πλατιάνας. 

 

Η κα Αγγέλη ανέφερε περίπου τα εξής, χρησιμοποιώντας και πλούσιο εποπτικό υλικό (Συν. 

10): 

 

«Από τη μελέτη του αρχειακού υλικού του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ” διαπιστώσαμε ότι οι μελέτες 

χωρίζονται σε τρεις βασικές ομάδες: 

• ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ 

• ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΠΛΗΝ ΘΕΑΤΡΩΝ) 

• ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ / ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ. 

 

Από αυτές ορισμένες μελέτες έχουν ανατεθεί απ’ ευθείας από το Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ” και 

ορισμένες από άλλους φορείς (π.χ. Υπουργείο Πολιτισμού), με την συνδρομή, όμως, του 

Διαζώματος. 

 

Προτείνουμε, εξετάζοντας το παραπάνω υλικό, να υπάρχουν δύο τρόποι ανάρτησης των μελετών 

στον ιστότοπο του Διαζώματος: 

• Ανάρτηση πλήρους φακέλου μελέτης (Τεχνική Έκθεση / Σχέδια, σε αρχεία pdf, όπως 

ακριβώς παραδόθηκαν από τους μελετητές), το οποίο θα είναι εσωτερικής κατανάλωσης 

και θα αφορά το επιστημονικό κοινό. 

• Ανάρτηση σύντομου και ευσύνοπτου κειμένου, χωρίς δύσκολη ορολογία, σε συνδυασμό 

με εποπτικό υλικό, έτσι ώστε να γίνονται αντιληπτά από όλους: 

o Η σπουδαιότητα του μνημείου/πολιτιστικής διαδρομής. 
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o Η σημασία της μελέτης. 

o Η επιστημονική επάρκεια και ο μόχθος των μελετητών. 

o Η συμβολή των χορηγών. 

Το υλικό αυτό θα είναι εξωτερικής κατανάλωσης και θα αφορά το ευρύ κοινό. 

 

Προτείνουμε το υλικό των μελετών να αναρτηθεί στο πεδίο κάθε ξεχωριστού θεάτρου, 

ανοίγοντας ένα νέο πεδίο. 

 

Τέλος, προτείνουμε η παρουσίαση των μελετών αποκατάστασης των αρχαίων θέατρων και των 

μνημείων να έχει μια σταθερή δομή, η οποία θα αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά κεφάλαια: 

1. Τίτλος μελέτης. 

2. Μελετητές. 

3. Το θέατρο: 

a. Κατάσταση διατήρησης κατά την έναρξη της μελέτης. 

b. Ιστορικό Ανασκαφών, Μελετών και Εργασιών. 

4. Η μελέτη: 

a. Τεκμηρίωση. 

b. Πρόταση Αποκατάστασης. 

c. Τι θα δούμε μετά την αποκατάσταση. 

5. Τα βιώματα και οι αφηγήσεις των μελετητών. 

6. Οι χορηγοί». 

 

Τέλος, η κα Ελίνα Αγγέλη παρουσίασε δύο συγκεκριμένα πιλοτικά παραδείγματα, το αρχαίο 

θέατρο της Λάρισας και της Πλατιάνας (Συν. 11). 

 

Στο σημείο αυτό, το λόγο έλαβε ο κ. Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος του Σωματείου, ο οποίος 

επισήμανε ότι η ανάρτηση των μελετών στον ιστότοπο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» είναι 

μια σημαντική και χρήσιμη δουλειά που πρέπει να γίνει. Επιπλέον, τόνισε ότι είναι σημαντικό 

να διαφυλαχθούν τα πνευματικά δικαιώματα των μελετητών. 

 

Αμέσως μετά, το λόγο έλαβε ο κ. Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ο οποίος πρότεινε να αναφέρονται και στοιχεία για τη λειτουργία 

και σημασία του κάθε αρχαίου θεάτρου. 

 

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

πρόταση της αρχιτέκτονος – μηχανικού, κας Ελίνας Αγγέλη για την παρουσίαση των μελετών 

στον ιστότοπο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», καθώς και για τον τρόπο παρουσίασης των δύο 

πρώτων πιλοτικών παραδειγμάτων, του αρχαίου θεάτρου της Λάρισας και της Πλατιάνας. 
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9. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ύψους 24.800 ευρώ, για 

την ενίσχυση των ψηφιακών δράσεων του προγράμματος «Η Τριλογία της Αττικής 

του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”». 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., εταιρικό μέλος 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε χορηγία προς το Σωματείο, ύψους 24.800 ευρώ, για 

την ενίσχυση των ψηφιακών δράσεων του προγράμματος «Η Τριλογία της Αττικής του 

Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”». 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 24.800 ευρώ, της 

Εταιρείας ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., για την ενίσχυση των ψηφιακών δράσεων του προγράμματος «Η 

Τριλογία της Αττικής του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”». 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. για τη συμβολή 

της στην ενίσχυση των ψηφιακών δράσεων του προγράμματος «Η Τριλογία της Αττικής του 

Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”» και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

 

10. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας ΑΤΡΕΥΣ Ε.Π.Ε., ύψους 5.000 ευρώ, ως 

ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2020. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ΑΤΡΕΥΣ Ε.Π.Ε., εταιρικό μέλος 

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

5.000 ευρώ, για το έτος 2020. 

 

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

Εταιρείας ΑΤΡΕΥΣ Ε.Π.Ε., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2020. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία ΑΤΡΕΥΣ Ε.Π.Ε. για τη συμβολή 

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

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

 

 

11. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας SANI A.E., ύψους 3.000 ευρώ, ως ετήσιας 

συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2020. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία SANI A.E., εταιρικό μέλος του 

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

ευρώ, για το έτος 2020. 

 

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

Εταιρείας SANI A.E., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2020. 
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Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία SANI A.E., για τη συμβολή της 

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

όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

 

12. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας SYMBEEOSIS A.E., ύψους 3.000 ευρώ, ως 

ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2020. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία SYMBEEOSIS A.E., εταιρικό 

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

ύψους 3.000 ευρώ, για το έτος 2020. 

 

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

Εταιρείας SYMBEEOSIS A.E., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2020. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία SYMBEEOSIS A.E., για τη 

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

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

 

 

13. Έγκριση του Οικονομικού και Διαχειριστικού Απολογισμού του Σωματείου έως 

και 31 Δεκεμβρίου 2020 (Συν. 12). 

 

Ο ταμίας του Συμβουλίου, κ. Παναγιώτης Νταής εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση του 

Οικονομικού και Διαχειριστικού Απολογισμού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έως και 31 

Δεκεμβρίου 2020 (Συν. 12). 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τον Οικονομικό και Διαχειριστικό Απολογισμό 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έως και 31 Δεκεμβρίου 2020 (Συν. 12). 

 

 

14. Άλλα θέματα: 

• Εξουσιοδότηση στον κ. Κωνσταντίνο Δικαίο, με Α.Δ.Τ. ΑΙ554288, τακτικό μέλος 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για τη διακοπή πάγιας εντολής για την εκ 

παραδρομής πληρωμή του λογαριασμού VOLTERA μέσω της ALPHA BANK 

από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το Δεκέμβρη του 2020 και τον 

Ιανουάριο του 2021 παρατηρήθηκε η χρέωση στο λογαριασμό που τηρεί το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» στην ALPHA BANK (IBAN: GR 07 0140 1040 1040 0200 2016 612) για την 

πληρωμή λογαριασμού προς την Εταιρεία Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος VOLTERA μέσω 

πάγιας εντολής, χωρίς αυτή να έχει δοθεί ποτέ καθώς το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» δε 

συνεργάζεται με την Εταιρεία VOLTERA και δεν οφείλει να πληρώνει λογαριασμό στην 

παραπάνω Εταιρεία.  
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Συνεπώς, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε στα μέλη να εξουσιοδοτήσουν 

τον κ. κ. Κωνσταντίνο Δικαίο, με Α.Δ.Τ. ΑΙ554288, τακτικό μέλος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», προκειμένου να εκπροσωπήσει το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για τη διακοπή της 

παραπάνω χρέωσης στο λογαριασμό που τηρεί το τελευταίο στην ALPHA BANK και για την 

επιστροφή των παρακρατηθέντων ποσών στο λογαριασμό του Διαζώματος. 

 

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

προέδρου για την εξουσιοδότηση στον κ. Κωνσταντίνο Δικαίο, με Α.Δ.Τ. ΑΙ554288, τακτικό 

μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για τη διακοπή της παραπάνω χρέωσης στο λογαριασμό 

που τηρεί το τελευταίο στην ALPHA BANK και για την επιστροφή των παρακρατηθέντων 

ποσών στο λογαριασμό του Διαζώματος. 

 

 

 

 

Συντάκτης: 

Μαρία Σοφικίτου 

 

 

 

 

Ο  πρόεδρος Ο γενικός γραμματέας 

 

  

Σταύρος Μπένος Βασίλης Λαμπρινουδάκης 
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Επισυναπτόμενο 1ο: 

 

Μνημόνιο  

μεταξύ του Δήμου Κοζάνης και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»  

για την υποστήριξη  

της ολοκληρωμένης ανάπτυξης του αστικού και περιαστικού χώρου της πόλης 

 

Στην Κοζάνη σήμερα, …………..2021, μεταξύ του Δήμου Κοζάνης εκπροσωπούμενου από 

το Δήμαρχο κ. .....................και του μη κερδοσκοπικού Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

εκπροσωπούμενου από τον πρόεδρό του, κ. Σταύρο Μπένο και 

 

Έχοντας υπ’ όψη: 

α) την υπ’ αριθμ …… απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Κοζάνης στις........ 

β) την υπ’ αριθμ …….. απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στις …………., 

 

υπογράφεται το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας, με στόχο οι φορείς που εκπροσωπούνται να 

επιδιώξουν από κοινού, με το βέλτιστο τρόπο, το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός 

ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπτυξης του αστικού ή/και περιαστικού χώρου της πόλης, 

συμπληρωματικού με: 

• το Σχέδιο Πρότασης για μία Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση,  

• το Στρατηγικό Σχέδιο Marketing Τόπου,  

• το Στρατηγικό Σχέδιο Κοζάνη-Έξυπνη Πόλη,  

• το  Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ ), 

• το υλοποιούμενο πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α),  

• το πρόγραμμα ανάπλασης όψεων που υφίσταται,  

• τα έργα αναπλάσεων που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα (κέντρο, Πλατεία Νίκης, 

Σκ’ρκα, Ηπειρώτικα κ.α.),  

• το ευρισκόμενο σε εκκρεμότητα πρόγραμμα χαρακτηρισμού ΚΧ στην 5η Πολεοδομική 

Ενότητα,  

• τις εισηγήσεις που έχουν κατατεθεί σε συνέδρια και ημερίδες 

(3Η   BIENNALE  Αστικής  και Αρχιτεκτονικής  Αποκατάστασης - BRAU3, 4ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ),  

• το διαχρονικό αίτημα για ενσωμάτωση μέρους του στρατοπέδου Μακεδονομάχων 

στον αστικό ιστό και 

• το υπό εκπόνηση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου της τρέχουσας περιόδου 

(2019-2023),  

 

με προοπτική είτε να ενταχθεί στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Δ. Μακεδονίας 2021-2027 ή να χρηματοδοτηθεί εξ’ ολοκλήρου ή τμηματικά 

από διάφορες άλλες πηγές όπως ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν τα αδιάθετα ποσά του 
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τρέχοντος ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης, το Ταμείο δίκαιης μετάβασης, το Π.Δ.Ε., οι ίδιοι 

πόροι του Δήμου κ.α.  Στόχος μεταξύ άλλων είναι να ενισχυθεί η Κοζάνη να αξιοποιήσει και 

να αναδείξει όλους τους δυνητικούς της πόρους (φυσικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς), να 

βελτιώσει ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών και να καταστεί 

ακόμη περισσότερο, ελκυστικός τουριστικός προορισμός, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας 

και οικονομίας. 

 

Το εν λόγω πρόγραμμα θα περιλάβει μεταξύ άλλων διαδρομές ολοκληρωμένων 

στρατηγικών ανάπτυξης του αστικού και περιαστικού χώρου. Κατά συνέπεια, θα 

περιλάβει τις αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, αναστηλώσεις ή συντηρήσεις μνημείων και 

δημόσιων ή ιδιωτικών κτιρίων, έργα υποδομών και προμήθεια ψηφιακού ή άλλου εξοπλισμού 

που απαιτείται για την υλοποίηση των έργων  που θα υποδειχθούν από τη στρατηγική μελέτη 

(master plan) του Προγράμματος. Επίσης, θα σχεδιαστούν δράσεις για την αμφίδρομη 

«επικοινωνία» της πόλης με τον περιαστικό χώρο και τις γύρω περιοχές, καθώς και οι 

ακόλουθες οργανωτικές ενέργειες: 

• Επιστημονικά τεκμηριωμένο μάρκετινγκ και branding  

• Επαγγελματικά σχεδιασμένη προβολή 

• Σύνδεση με τις τοπικές επιχειρήσεις (τουριστικές, αγροτικές, μεταποιητικές κ.λπ.) της 

ευρύτερης περιοχής και με αξιόλογα τοπικά προϊόντα 

• Ψηφιακά μέσα που να καταλαμβάνουν  χρονικά τις περιόδους πριν, κατά και μετά το 

ταξίδι του επισκέπτη. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται και μέσα in situ (π.χ. ψηφιακή 

ξενάγηση), αλλά και ηλεκτρονικό πωλητήριο (e-shop) κ.λπ. 

• Παραγωγή και διάθεση ενθυμίων π.χ. αντιγράφων χαρακτηριστικών ευρημάτων της 

περιοχής ή και αντικειμένων σύγχρονης τέχνης κ.λπ. 

• Εκδηλώσεις εντός της πόλης με πολιτιστικό, ενημερωτικό και ψυχαγωγικό 

περιεχόμενο. 

 

Πιο συγκεκριμένα: 

1.Το εν λόγω πρόγραμμα θα προβλέπει το σχεδιασμό και υλοποίηση κατάλληλα επιλεγμένων 

τεχνικών έργων αναπλάσεων, συντηρήσεων και βελτιώσεων (π.χ. ενδεικτικά αναβάθμιση και 

ανάδειξη μνημείων, βελτιώσεις υποδομών πρόσβασης σε αυτά, ειδική εσωτερική αστική 

διαδρομή για τον επισκέπτη, διαδρομές που συνδέουν τον αστικό ιστό της πόλης με τα 

περιαστικά δάση, αναβάθμιση και εξωραϊσμός του δημόσιου χώρου με χρήση της τέχνης, του 

νερού, στοχευμένες αναπλάσεις που αναδεικνύουν το οικιστικό απόθεμα της πόλης κ.λπ.), 

που θα αναδείξουν περαιτέρω την αξία του αστικού χώρου, θα αναβαθμίσουν ποιοτικά το 

τουριστικό προϊόν της περιοχής, θα προσφέρουν στους επισκέπτες βιωματικές εμπειρίες κατά 

την επίσκεψή τους στην πόλη και θα δημιουργήσουν δικτυώσεις μεταξύ της πόλης και της 

ευρύτερης περιοχής με την τοπική οικονομία, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία. Οι 

τυχόν παρεμβάσεις σε μνημεία και προστατευόμενα κτίρια θα προταθούν και θα σχεδιαστούν 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, που θα έχουν και την επίβλεψη των αναγκαίων 

μελετών και την ευθύνη της υλοποίησης των έργων. Άλλα έργα στον δημόσιο και ιδιωτικό 

χώρο, θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν με ευθύνη του Δήμου Κοζάνης, προκειμένου να 
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βελτιώσουν την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών, να διευκολύνουν τη διακίνηση των 

επισκεπτών και να εξασφαλίσουν ένα βελτιωμένο αισθητικά και λειτουργικά αποτέλεσμα για 

την πόλη σύμφωνα με το σχεδιασμό και το πρόγραμμα του Δήμου Κοζάνης. 

 

Δεδομένου ότι ο αστικός ιστός της πόλης βρίσκεται σε μια οργανική σχέση 

συμπληρωματικότητας και  συλλειτουργίας με τη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομία, που αποτελεί 

το Διοικητικό και Εκπαιδευτικό κέντρο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπου 

σχεδιάζεται/προγραμματίζεται μια Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) στους τομείς 

τεχνολογίας, καινοτομίας, πράσινης ενέργειας και οικονομίας, το πρόγραμμα θα παίρνει υπ’ 

όψιν του όλον τον υφιστάμενο σχεδιασμό ώστε από κοινού και συντονισμένα να υπηρετούν 

το συλλογικό αναπτυξιακό όραμα για την μετά τον λιγνίτη εποχή.  

 

2. Το εν λόγω πρόγραμμα θα προβλέπει, επίσης, το σχεδιασμό προς υλοποίηση αναγκαίων 

οργανωτικών παρεμβάσεων / δράσεων «ήπιου» (soft) χαρακτήρα που αποτελούν προϋπόθεση 

για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προϊόντος/ εμπειρίας από κάθε τουριστικό 

προορισμό. Οι δράσεις αυτές αφορούν σε θέματα marketing και προβολής του προορισμού, 

κατάρτισης επαγγελματιών, ενίσχυσης της δημιουργικής βιομηχανίας, υποστήριξης τοπικών 

δικτυώσεων επιχειρήσεων κ.λπ. καθώς και άλλες ανάλογες προτάσεις των συμβαλλόμενων 

μερών. 

 

3. Α) Για την υλοποίηση των προβλεπόμενων παρεμβάσεων του προγράμματος και την εν 

συνεχεία διαχείριση αυτού θα διερευνηθεί το θεσμικό πλαίσιο, η νομική μορφή, η οργανωτική 

δομή, οι πόροι και τα μέσα καθώς και τα πρακτικά βήματα ωρίμανσης για τη δημιουργία και 

τη λειτουργία  Φορέα Λειτουργίας και Διαχείρισης του προορισμού (DMO), ο οποίος θα 

μεριμνά, για την απαιτούμενη συνεργασία με κρατικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς, καθώς 

και τον ιδιωτικό τομέα, για την συνεχή αναβάθμιση-βελτίωση, συστηματοποίηση και 

συγχρονισμό της τουριστικής προσφοράς της πόλης ώστε όλη η «αλυσίδα πόρων και 

υπηρεσιών της  να είναι ενεργή και να διατηρεί υψηλή ποιότητα, χωρίς ασφαλώς να 

παρεμβαίνει σε θέματα αρμοδιότητας ΥΠΠΟΑ, αλλά και Δήμου Κοζάνης. 

 

Β) Επιπλέον θα εκπονηθεί το πλαίσιο- πλάνο ενεργειών του Δήμου για τη δημιουργία της 

«συστάδας (cluster) επιχειρήσεων» στη βάση ενός κοινά αποδεκτού Τοπικού Συμφώνου 

Ποιότητας, που θ’ αποτελεί εθελοντική πρωτοβουλία δικτύωσης των τοπικών επαγγελματιών 

και επιχειρηματιών, στόχος της οποίας είναι η υποστήριξη και η ανάπτυξη της εικόνας της 

πόλης, καθώς και η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων σ’ αυτή προϊόντων και 

υπηρεσιών.  

 

Με την ολοκλήρωση των έργων και την υλοποίηση των ήπιων δράσεων στο πλαίσιο της 

Προγράμματος, ο Δήμος Κοζάνης θα διαθέτει ένα ισχυρό επώνυμο τουριστικό προϊόν 

βασισμένο στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης (παράδοση, ιστορία, βιβλιοθήκη,  

τοπικά προϊόντα και γαστρονομία, σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή,  αστικός και περιαστικός 

χώρος κ.λπ.), το οποίο δύναται να βελτιώσει τη θέση της στη διεθνή τουριστική αγορά, καθώς 
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θα έχει ένα ολοκληρωμένο χαρακτήρα και θα ενσωματώνει προστιθέμενη αξία στο τοπικό 

τουριστικό προϊόν.  

 

Η παράλληλη και συγχρονισμένη επίτευξη των ανωτέρω στόχων ( δηλ. αναβάθμιση και 

ανάδειξη αξιοθέατων, βελτίωση υποδομών πρόσβασης, κινητοποίηση της τοπικής οικονομίας 

και κοινωνίας, προβολή επώνυμου ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος) επιδιώκει να 

καταστήσει την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης πιο ελκυστική για τον τουρισμό, να αυξήσει 

τις τουριστικές ροές και το μέσο χρόνο παραμονής των επισκεπτών, να επιμηκύνει την 

τουριστική περίοδο και να αυξήσει τη μέση δαπάνη ανά επισκέπτη. 

 

4. Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», στο πλαίσιο των σκοπών του, επιθυμεί να υποστηρίξει το Δήμο 

Κοζάνης στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος και μέσω 

αυτού:  

α) στην ποιοτική διαφοροποίηση και στην περαιτέρω αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος 

της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Κοζάνης 

β) στην αύξηση της επισκεψιμότητας των αξιοθέατων και την παροχή βιωματικής εμπειρίας 

στους επισκέπτες της πόλης 

 

Για το λόγο αυτό, το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα αξιοποιήσει την εμπειρία, που έχει αποκτήσει 

από την επεξεργασία ολοκληρωμένων σχεδίων σύνθεσης πολιτιστικών και φυσικών πόρων σε 

εξειδικευμένο τουριστικό προϊόν/εμπειρία και σύνδεσής του με την τοπική οικονομία σε 

αντίστοιχα προγράμματα για άλλες περιφέρειες και δήμους της χώρας (π.χ. Πολιτιστική 

Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου, Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού 

«ΟΙΔΙΠΟΥΣ», Μάρκετινγκ Πόλης Ηρακλείου κ.α.). Η συνδρομή του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 

στοχεύει στην διασφάλιση του ολιστικού χαρακτήρα σε όλες τις φάσεις του αναπτυξιακού 

αυτού εγχειρήματος, που αποτελεί μια καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα.  

 

Στο πλαίσιο αυτό το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» δύναται να υποστηρίξει το Δήμο: 

✓ στην προβολή/προώθηση/marketing του προορισμού  

✓ στην παρουσίαση της ιστορίας, των αξιοθέατων και των λοιπών στοιχείων  της 

πόλης , με τη βοήθεια τεκμηριωμένων, αλλά προσιτών στο πλατύ κοινό 

αφηγήσεων με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών, κατάλληλων για συσκευές 

κινητής τηλεφωνίας και tablets. 

✓ στην εκπόνηση σχεδίου δημιουργίας δικτύου επιχειρήσεων, που θα συνδέονται 

μεταξύ τους με σύμφωνο ποιότητας και ανάπτυξης και θα στοχεύει στην ποιοτική 

αναβάθμισή τους, μέσα από ολιστικού χαρακτήρα δράσεις. Το σχέδιο αυτό μεταξύ 

των άλλων θα προτείνει μικρό αριθμό κριτηρίων, μέσω των οποίων η κάθε 

επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα με στοχευμένες κινήσεις, προσιτές σε κάθε 

σύγχρονη μικρομεσαία επιχείρηση και με επενδύσεις χαμηλού κόστους, να 

προχωρήσει στην ανάπτυξη και στην προσφορά όλο και πιο ποιοτικών υπηρεσιών 

και προϊόντων στους επισκέπτες. Το σχέδιο, πριν την οριστικοποίησή του, θα 

συζητηθεί, με επισπεύδοντα το Δήμο,  με την τοπική επιχειρηματική κοινότητα και 
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στην συνέχεια τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε τοπικές ημερίδες 

(διαβούλευση με τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες). 

✓ στην προετοιμασία των «ήπιων» δράσεων που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό 

του προγράμματος, είτε με την συνδρομή των εθελοντών του, είτε με την 

αξιοποίηση του δυναμικού των εταιρικών του μελών. 

✓ Στην υπόδειξη διαδρομών και έργων, για την ανάδειξη , αξιοποίηση και 

διασύνδεση των περιαστικών δασών, με τον αστικό ιστό και τις λειτουργίες του. 

✓ Στην υποστήριξη του Δήμου στα θέματα μελετών και υπηρεσιών για την 

συστηματοποίηση ή τη δημιουργία εργαλείων υποστήριξης τουριστικού προϊόντος 

που θα παρέχεται μέσω παροχής συμβουλών- προτάσεων για την σύνταξη 

προδιαγραφών για τα ανωτέρω και τη συμμετοχή εκπροσώπου του στις επιτροπές 

αξιολόγησης παραδοτέων. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι δύο φορείς, που υπογράφουν το παρόν, συμφωνούν και 

συναποδέχονται τα ακόλουθα:  

 

Α. Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα υποστηρίξει με τις δυνάμεις του το σχεδιασμό του 

προγράμματος, προκειμένου να ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δ. 

Μακεδονίας 2021-2027 ή να χρηματοδοτηθεί εξ΄ ολοκλήρου ή τμηματικά από άλλους πόρους 

(π.χ. τρέχον ΕΣΠΑ, ίδια διαθέσιμα του Δήμου, Π.Δ.Ε. κ.λπ.). Επίσης, θα μελετήσει και θα 

προτείνει τις αναγκαίες οργανωτικές (soft) δράσεις για την προβολή και καθιέρωση της πόλης.  

 

Β. Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα συμβάλει με τις δικές του δυνάμεις σε θέματα σχεδιασμού 

των αναγκαίων παρεμβάσεων, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, που απέκτησε ή αποκτά από 

μελέτες οργανωτικού χαρακτήρα, που έχουν ανατεθεί και υλοποιηθεί για παρόμοια 

εγχειρήματα ( Ο.Χ.Ε, Β.Α.Α κ.λπ.) σε άλλες περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα το 

"ΔΙΑΖΩΜΑ" μπορεί να συμβάλει μεταξύ άλλων στις παρακάτω μελέτες και δράσεις:  

• Προδιαγραφές για τη Στρατηγική Μελέτη (master plan) του Προγράμματος. 

• Υποστήριξη για την υλοποίηση της  Μελέτης Marketing Plan για τη δημιουργία της 

ταυτότητας του τόπου. 

• Ήδη εκπονηθείσες μελέτες, τα πορίσματα των οποίων μπορούν να προσαρμοστούν 

στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα, όπως Μελέτη «Οργάνωση της συμμετοχής της τοπικής 

οικονομίας στην Πολιτιστική Διαδρομή Αρχ. Θεάτρων της Ηπείρου», Μελέτη «Ψηφιακή 

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

και επικοινωνίας στο χώρο του πολιτισμού». 

• Υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου στην εξειδίκευση και προετοιμασία των 

"ήπιων" δράσεων, που ήδη προβλέπονται ή θα κριθεί ότι απαιτούνται 

συμπληρωματικά, στο πλαίσιο του εν λόγω εγχειρήματος. 

 

Γ. Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα υποστηρίζει το Δήμο Κοζάνης στο σχεδιασμό και την 

οργάνωση των δύο θεσμών (α) του DMO και (β) του cluster, μέσω της ειδικής δομής του, της 

θερμοκοιτίδας “D-Hub”. 
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Δ. Με το παρόν δεν παρακάμπτεται η αρμοδιότητα των συλλογικών και λοιπών οργάνων του 

Δήμου για λήψη απόφασης για την σύνταξη σχεδίων, εκπόνηση μελετών, προώθηση δράσεων 

και υπηρεσιών ( όπου απαιτούνται, στο πλαίσιο των θεματικών πεδίων που  αναπτύχθηκαν 

παραπάνω)  είτε από τις υπηρεσίες του είτε κατόπιν ανάθεσης σε τρίτους, καθώς και την 

αξιολόγηση, έγκριση και παραλαβή αυτών πριν την αξιοποίηση ή υλοποίηση τους. Το ίδιο θα 

ισχύει για τα «παραδοτέα» στο Δήμο  από την εφαρμογή του παρόντος μνημονίου 

συνεργασίας. 

 

Ε. Πριν την εκκίνηση κάθε σταδίου υλοποίησης του παρόντος μνημονίου τα δύο μέρη θα 

συμφωνούν και συνυπογράφουν πρόσθετη πράξη που θα προβλέπει την τυχόν εξειδίκευση 

που απαιτείται καθώς και τους εκπροσώπους των μερών που θα παρακολουθούν και 

επιβλέπουν την διαδικασία υλοποίησης 

 

Όλες οι μελέτες, που θα εκπονηθούν από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στο πλαίσιο των 

παραπάνω υποχρεώσεων θα χρηματοδοτηθούν από τα μέλη, τους δωρητές και χορηγούς του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και θα προσφερθούν στο Δήμο Κοζάνης δωρεάν, όπως και κάθε 

υπηρεσία, που θα παρέχει το «ΔΙΑΖΩΜΑ» στο πλαίσιο του παρόντος Μνημονίου. 

 

Υπογραφές 

 

Ο Δήμαρχος Κοζάνης Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ 

 

 

  

Σταύρος Μπένος 
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Επισυναπτόμενο 2ο:  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΛΕΩΦΟΡOI ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ”» 

 
 

 

 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : • ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

  

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : • ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, …. 2021 
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Σύμβαση για την ανάθεση του έργου:  

 

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΛΕΩΦΟΡOI ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ”» 

 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, …… 2021, μετά την υπ’ αριθμόν …. απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του στις ……. 2021, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

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

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

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

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

αφετέρου, 

➢ αφ’ ετέρου η ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε., η οποία εδρεύει στο 

Μαρούσι, επί της οδού Μονεμβασίας, αριθμού 27, με Α.Φ.Μ. 095612120, Δ.Ο.Υ. 

Αμαρουσίου και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κωνσταντίνο Ζέκκο, εφ’ 

εξής καλούμενο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» ή «ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ» 

 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Το τελευταίο διάστημα προχωρά ο σχεδιασμός του Προγράμματος «Λεωφόροι Φύσης και 

Πολιτισμού», το οποίο είναι μια πρόταση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και αφορά στην 

αναβάθμιση των προσβάσεων και της καθοδηγητικής ενιαίας σήμανσης προς μνημεία φύσης 

και πολιτισμού που βρίσκονται κατά μήκος των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων της χώρας, οι 

οποίοι λειτουργούν υπό το καθεστώς Συμβάσεων Παραχώρησης. Στόχος του παραπάνω 

προγράμματος είναι να αναβαθμίσει τον ρόλο των αυτοκινητοδρόμων, προκειμένου πέρα από 

τη βασική τους αποστολή (μεταφορά ανθρώπων και εμπορευμάτων) να γίνουν καταλύτες 

πρόσβασης, ανάδειξης και διαρκούς φροντίδας των μνημείων που τους περιβάλλουν. 

 

Το πρόγραμμα «Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού» πρόκειται να συνδυαστεί με έργα μεγάλης 

κλίμακας που υλοποιεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχουν ως στόχο την 

ενσωμάτωση της τεχνολογίας 5G στους αυτοκινητοδρόμους της χώρας μας. Με τον τρόπο 

αυτό θα συνδυαστούν αρμονικά έργα άυλα (ψηφιακές υποδομές) με έργα υλικής φύσεως 

(βελτίωση προσβασιμότητας των μνημείων).  

 

Η χρηματοδότηση της Α΄ φάσης του προγράμματος θα ανέλθει στο ύψος των 80 εκ. ευρώ και 

θα εξασφαλιστεί από το RECOVERY - Πρόγραμμα Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Ταυτόχρονα, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος θα 

επιδιωχθούν οι συνέργειες: α) μεταξύ όλων των αρμόδιων θεσμών (Κυβέρνησης, 

Περιφερειών και Δήμων της Ελλάδας, Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και των Παραχωρησιούχων 
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των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων της χώρας) και β) μεταξύ όλων των χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων (ΕΣΠΑ 2021-2027, RECOVERY, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 

πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Ιδιωτικοί πόροι, Χορηγίες, Δωρεές κ.λπ.). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην ανάθεση του έργου: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΛΕΩΦΟΡOI ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ”». 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Το πρόγραμμα «Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού» υλοποιεί το στόχο της προβολής των 

πολύτιμων και παγκόσμιου ενδιαφέροντος μνημείων της φυσικής και της πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς, μέσα από την συστηματική ψηφιακή καταγραφή τους και την χωρική συσχέτισή 

τους με τις φυσικές διαδρομές κατά μήκος του δικτύου των υπεραστικών αυτοκινητόδρομων 

της χώρας, προκειμένου να ξεδιπλώνεται μπροστά στον ταξιδιώτη της κάθε τέτοιας διαδρομής 

το πανόραμα των επιλογών που του προσφέρονται για τη φυσική επισκεψιμότητα των 

μνημείων που βρίσκονται σε προσιτή χρονοαπόσταση (της τάξης του ημιώρου ή των 30 

περίπου χιλιομέτρων συμπληρωματικής διαδρομής μέχρι το σημείο ενδιαφέροντος) από την 

κύρια διαδρομή του κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου. Συνδεδεμένη έννοια με την προσιτή 

χρονοαπόσταση είναι η διάσταση της προσβασιμότητας των μνημείων, από την άποψη των 

συνθηκών οδήγησης και στάσης που αντιστοιχούν σε κάθε τέτοια επιλογή διευρυμένης / 

συμπληρωματικής διαδρομής που απαιτείται για να υλοποιηθεί η φυσική επίσκεψη σε κάθε 

ένα από τα συγκεκριμένα μνημεία. 

 

Σκοπός της Στρατηγικής Μελέτης για την ανάπτυξη των Λεωφόρων Φύσης και Πολιτισμού 

είναι η διαμόρφωση ενός επιτελικού σχεδίου προσεκτικά επιλεγμένων δράσεων αναβάθμισης 

της προσβασιμότητας των άμεσα συσχετισμένων με το δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων 

μνημείων φύσης και πολιτισμού και κατ’ επέκταση της επισκεψιμότητάς τους, που θα 

προκύψει μέσα από συστηματική διερεύνηση και αξιολόγηση δυνητικών βελτιωτικών 

παρεμβάσεων / δράσεων προς ένταξη στο Πρόγραμμα. 

 

ΆΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Το αντικείμενο της Στρατηγικής Μελέτης για την ανάπτυξη των Λεωφόρων Φύσης και 

Πολιτισμού είναι: 

 

1. Δημιουργία ψηφιακού χαρτογραφικού υπόβαθρου αναφοράς: 

• Οργάνωση τρισδιάστατης χαρτογραφικής απεικόνισης της ευρύτερης ζώνης 

αναφοράς των υπεραστικών αυτοκινητοδρόμων που υπάρχουν ή προγραμματίζεται 
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να λειτουργήσουν στο άμεσο μέλλον στον ηπειρωτικό κορμό της επικράτειας υπό το 

καθεστώς παραχώρησης.  

• Απεικόνιση των επιμέρους στοιχείων του δικτύου των υπεραστικών 

αυτοκινητοδρόμων που θα λειτουργήσουν ως Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού ως 

προς την όδευσή τους, την χιλιομέτρησή τους, καθώς και τις θέσεις και 

ονοματοθεσίες των ανισόπεδων κόμβων σύνδεσής τους με το οδικό δίκτυο της 

περιοχής εξυπηρέτησής τους, διαμέσου των οποίων εξυπηρετείται και η πρόσβαση 

προς τα επιμέρους μνημεία.  

• Εμπλουτισμός του υπόβαθρου αναφοράς με επιλεγμένα γεωγραφικά χαρακτηριστικά 

της ευρύτερης ζώνης διέλευσης των αυτοκινητοδρόμων χωρίς υπερβολική 

πληροφόρηση για λόγους εποπτείας, εύκολου προσανατολισμού και επικέντρωσης 

στα σημεία ενδιαφέροντος.  

 

2. Επιλογή των προς προβολή μνημείων στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Λεωφόρων 

Φύσης και Πολιτισμού: 

• Καταγραφή των σημαντικότερων προορισμών ενδιαφέροντος του επισκέπτη κατά 

μήκος των επιμέρους τμημάτων του δικτύου των υπεραστικών αυτοκινητοδρόμων 

και σε οδικές αποστάσεις της τάξης των 30 χλμ. ή χρονοαπόστασης της τάξης του 

ημιώρου μετά την έξοδο από τον αυτοκινητόδρομο (άμεση ζώνη αναφοράς των 

ανισόπεδων κόμβων).  

• Προσδιορισμός των υφιστάμενων εναλλακτικών οδικών διαδρομών πρόσβασης στα 

μνημεία διαμέσου τυχόν εναλλακτικών εξόδων από διαδοχικούς ανισόπεδους 

κόμβους προς το συνδετήριο οδικό δίκτυο πρόσβασης.  

• Καταγραφή των βασικών λειτουργικών χαρακτηριστικών των επιμέρους 

εναλλακτικών διαδρομών πρόσβασης των μνημείων στα εκτός του δικτύου των 

αυτοκινητοδρόμων τμήματα της διαδρομής (μήκος διαδρομής, χρόνος διαδρομής, 

εδαφικό ανάγλυφο).  

• Συμπλήρωση των λειτουργικών χαρακτηριστικών των διαδρομών πρόσβασης με 

τυχόν υπό υλοποίηση ή υπό άμεσο προγραμματισμό βελτιωτικών 

παρεμβάσεων/συμπληρώσεων στο εκτός αυτοκινητοδρόμων τμήμα των διαδρομών 

πρόσβασης. 

• Διαβάθμιση των επιλεγέντων προορισμών σε επιμέρους κατηγορίες, σε συντονισμό 

με το ΔΙΑΖΩΜΑ,  για τον προσδιορισμό της κατά προτεραιότητα προβολής και 

αναβάθμισης της προσβασιμότητας 30 σημείων ενδιαφέροντος που θα περιληφθούν 

τελικά στο επιτελικό σχέδιο του Προγράμματος Ανάπτυξης.  

 

3. Εντοπισμός των επιδιωκτέων βελτιωτικών παρεμβάσεων στο σύστημα πρόσβασης των 

τελικά επιλεγέντων προορισμών ενδιαφέροντος: 

• Καταγραφή των δυνητικών στοιχείων παρέμβασης κατά μήκος καθενός από τους 

οδικούς συνδέσμους που οδηγούν προς τα μνημεία, με διάκριση στις κατηγορίες 

όδευσης, κατάστασης οδοστρώματος, σήμανσης/ασφάλισης και στάθμευσης στον 

προορισμό, συνεκτιμώμενων και των προς άμεση υλοποίηση ή των ήδη υπό 
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υλοποίηση βελτιωτικών παρεμβάσεων της επιμέρους  Περιφέρειας ή των ΟΤΑ 

πρώτου βαθμού.  

• Προκαταρκτική εκτίμηση κόστους των επιδιωκτέων βελτιωτικών παρεμβάσεων, 

τόσο για την τεχνική μελέτη όσο και για την κατασκευή, καθώς και για την έκταση 

και το κόστος των τυχόν αναγκαίων απαλλοτριώσεων.  

• Κριτική θεώρηση της προτεραιότητας και του βαθμού επείγοντος των επιμέρους 

παρεμβάσεων, προκειμένου να προσδιορισθεί και να περιγραφεί το αντικείμενο των 

προς εκπόνηση τεχνικών μελετών κατά μήκος καθενός από τους οδικούς 

συνδέσμους, οι οποίες και θα καθορίσουν το πραγματικό κόστος και το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων που μπορούν να ενταχθούν στο διαθέσιμο 

προϋπολογισμό του Προγράμματος Ανάπτυξης των Λεωφόρων Φύσης και 

Πολιτισμού. 

• Καταγραφή των υπολοίπων από τις παραπάνω δράσεις που δε θα περιληφθούν 

τελικά στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης «Λεωφόρων Φύσης και Πολιτισμού», 

προκειμένου αυτές να αξιοποιηθούν από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, απ’ όπου 

διέρχονται οι αυτοκινητόδρομοι, με στόχο τον τεχνικό σχεδιασμό και την ένταξή 

τους στο Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027. Συνεπώς, στα παραδοτέα της μελέτης θα πρέπει να 

υπάρχουν ξεχωριστά παραρτήματα για κάθε Περιφέρεια, καθώς επίσης και 

ξεχωριστά παραρτήματα για κάθε Σύμβαση Παραχώρησης. 

 

Κατά την εκπόνηση της παραπάνω μελέτης οι μελετητές οφείλουν να λάβουν υπ’ όψιν τα 

συναφή με τους υπό εξέταση οδικούς συνδέσμους  προγράμματα που είναι σε εξέλιξη από τις 

Περιφέρειες και τους εμπλεκόμενους Δήμους (Πολιτιστικές Διαδρομές, Αρχαιολογικά 

Πάρκα, Προγράμματα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης κ.α.). 

 

Επιπλέον, οι μελετητές οφείλουν να συνεργαστούν με τις αρμόδιες Διευθύνσεις των 

Περιφερειών και των εμπλεκόμενων ΟΤΑ α’ βαθμού για τη  συλλογή όλων των διαθέσιμων 

πληροφοριών. Οι πληροφορίες αφορούν τους επιλεγέντες οδικούς συνδέσμους προς τα σημεία 

ενδιαφέροντος που είναι αρμοδιότητας των Περιφερειών ή των εμπλεκόμενων ΟΤΑ α’ 

βαθμού και βρίσκονται σε επίπεδο προγραμματισμού ή μελέτης ή δημοπράτησης ή και 

εκτέλεσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

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

υπογραφή της παρούσας σύμβασης. 

 

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

χρονοδιάγραμμα: 

 

• Α΄ ΦΑΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: Δημιουργία ψηφιακού χαρτογραφικού υπόβαθρου 

αναφοράς και επιλογή των προς προβολή μνημείων στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 



32 
 

των Λεωφόρων Φύσης και Πολιτισμού με τις αντίστοιχες οδικές διαδρομές 

πρόσβασης από το σύστημα των αυτοκινητοδρόμων - διάρκεια 2,5 μήνες.  

• Β΄ ΦΑΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Εντοπισμός των επιδιωκτέων βελτιωτικών 

παρεμβάσεων στο σύστημα πρόσβασης των τελικά επιλεγέντων προορισμών 

ενδιαφέροντος - διάρκεια 3,5 μήνες.  

 

Παράταση του χρόνου αποπεράτωσης των επιμέρους παραδοτέων, πέρα από τις προθεσμίες 

που αναγράφονται στο άρθρο αυτό, δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του Εργοδότη, εάν 

κατά την εκπόνηση της μελέτης προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην 

αποκλειστική υπαιτιότητα των Μελετητών, κατά την κρίση του Εργοδότη.  

 

Η αίτηση παράτασης πρέπει να υποβάλλεται μέσα στη συμβατική προθεσμία εκπόνησης της 

μελέτης και θα περιλαμβάνει αιτιολόγηση της παράτασης και χρονοδιάγραμμα. 

 

Τα παραδοτέα της μελέτης κατατίθενται στο «ΔΙΑΖΩΜΑ». Η τριμελής Επιτροπή του Άρθρου 

6 παρακολουθεί την καλή εξέλιξη της μελέτης και αποφασίζει την παραλαβή της. Στη 

συνέχεια, ο Πρόεδρος του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», αφού φέρει τη μελέτη στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, την προωθεί στην για έγκριση στις αρμόδιες αρχές. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση της Μελέτης ορίζεται στο ποσό των 20.000 ευρώ, 

μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

 

Η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικώς, ως ακολούθως: 

 

• 20 %, με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. 

• 30%, με την παραλαβή του Παραδοτέου 1. 

• 40 %, με την παραλαβή του Παραδοτέου 2. 

• 10 %, με την έγκριση και παραλαβή της μελέτης  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

Για την παραλαβή της μελέτης ορίζεται τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από: 

• τον κ. Σταύρο Μπένο, πρόεδρο του Δ.Σ. του Διαζώματος, ως πρόεδρο της επιτροπής, 

• τον κ. Παναγιώτη Νταή, ταμία του Δ.Σ. του Διαζώματος, ως μέλος της επιτροπής, 

• τον κ. Πρόδρομο Τσιαβό, μέλος του Δ.Σ. του Διαζώματος, ως μέλος της επιτροπής. 
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ΑΡΘΡΟ 7 : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

Ο μελετητής με την υπογραφή της σύμβασης μεταβιβάζει στον εργοδότη χωρίς επιπλέον 

αμοιβή όλα τα πνευματικά δικαιώματα που απορρέουν από την εφαρμογή της σύμβασης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗ 

 

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 9 : 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 10 : 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 11 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

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

συμπλήρωση οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου 

παντός άλλου αποδεικτικού μέσου.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 :  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

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

του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ». 
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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 Για την Εταιρεία ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε. 

 

 

 

 

Σταύρος Μπένος 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Ζέκκος 
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Επισυναπτόμενο 3ο: Πίνακας προγράμματος «ΠΟΛΙΣ» 
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Επισυναπτόμενο 4ο: παρουσίαση μελέτης Αχαρνών 
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Επισυναπτόμενο 5ο: pdf αίτημα υποστήριξης 
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Επισυναπτόμενο 6ο:  

 

 

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

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

Τηλ.: 210.82.54.256, Fax: 210.82.54.258 

Διάζωμα - Web: www.diazoma.gr,  

E-mail: info@diazoma.gr  

 

                                                                               Αθήνα,  …Ιανουαρίου 2021 

                                                                               Προς: 

                                                                               κ. Ευάγγελο Βλάχο, 

                                                                               Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΑΤΑ Α.Ε. 

                                                                                

ΘΕΜΑ: Επιστολή υποστήριξης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για τη διεκδίκηση από την 

Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ Α.Ε.) της 

διοργάνωσης του Ετήσιου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρχαιολόγων (European 

Association of Archaeologists) το 2024 στην Αθήνα.  

 

Αγαπητέ κ. Βλάχο, 

 

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» εκφράζει την απόλυτη υποστήριξή του στη διεκδίκηση της 

Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ Α.Ε.) για τη 

διοργάνωση του Ετήσιου Συνεδρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρχαιολόγων (European 

Association of Archaeologists) στην Αθήνα το 2024. 

 

Η Αθήνα είναι μια πόλη με τεράστιο ιστορικό βάθος που κατέχει ιδιαίτερη θέση στο χώρο και 

το χρόνο. Έννοιες όπως η φιλοσοφία, η επιστήμη, η δημοκρατία, η πολιτική σκέψη, το θέατρο 

και οι τέχνες άγγιξαν την πνευματική τους ολοκλήρωση στην αρχαία Αθήνα, με αποτέλεσμα 

η πόλη συχνά να θεωρείται «λίκνο του δυτικού πολιτισμού». Επιπλέον, η πόλη συμμετέχει 

ενεργά στην επίκαιρη και δυναμική συζήτηση που απασχολεί τη διεθνή επιστημονική 

κοινότητα σχετικά για τις νέες μορφές διαχείρισης των αρχαίων μνημείων.  

 

Η ΕΑΤΑ Α.Ε. είναι ένας δυναμικός οργανισμός και υπηρετεί με τρόπο παραδειγματικό τη 

διαρκή εξέλιξη της Αθήνας σε μία σύγχρονη, ευρωπαϊκή μητρόπολη. Εξάλλου, η πολυετής 

εμπειρία του Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών Αθηνών (Athens Convention & 

Visitors Bureau – ACVB)  της ΕΑΤΑ αποτυπώνεται στην επιτυχή διοργάνωση συνεδρίων 

διεθνούς κύρους στην Αθήνα για περισσότερο από μια δεκαετία, με αποτέλεσμα η Αθήνα να 

mailto:info@diazoma.gr
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βρεθεί στην 17η θέση στη διεθνή κατάταξη του Συνεδριακού Τουρισμού για το 2019 και στην 

12η για την Ευρώπη. 

 

Ως προς τα παραπάνω, μια τριπλή συγκυρία καθιστά την Ελλάδα και την Πρωτεύουσά της, 

την Αθήνα, υποδειγματική επιλογή για τη διοργάνωση του Ετήσιου Συνεδρίου Ευρωπαϊκής 

Ένωσης Αρχαιολόγων το 2024. 

 

Α. Η ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος 

Η ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος, 

αποτελεί έναν εκ των βασικών στόχων της Ευρώπης. Το απόσταγμα των πνευματικών 

ζυμώσεων που έχουν προηγηθεί στους κόλπους της Ευρώπης αποτυπώνεται σε πνευματικά 

κείμενα στα οποία αναγνωρίζεται ρητά ο θεμελιώδης ρόλος της πολιτιστικής κληρονομιάς για 

τη δρομολόγηση των αναγκαίων μεταβάσεων που απαιτούνται στον 21ο αιώνα. Συγκεκριμένα:  

 

1. Το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 «Προς μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πολιτιστική κληρονομιά για την Ευρώπη (2014/2149 

(INI))», ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων μοντέλων συμμετοχικής διακυβέρνησης για τον 

τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς με την προώθηση της πτυχής «κοινό αγαθό» και 

την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών 

σχεδίων (άρθρο 14), και ακόμη ζητά από τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη 

νομικών μέσων για τη χρήση εναλλακτικών μοντέλων χρηματοδότησης και διαχείρισης 

στην υλοποίηση δράσεων που συνδέονται με την πολιτιστική κληρονομιά (άρθρο 15). 

2. Ο «Χάρτης της Λειψίας για τις Βιώσιμες Ευρωπαϊκές Πόλεις», συνιστά στις Ευρωπαϊκές 

Χώρες να χρησιμοποιήσουν το μέσο της ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης και τη 

σχετική διακυβέρνηση για την εφαρμογή του. 

3. Το νέο Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 και ειδικότερα ο Στόχος Πολιτικής 5 (ΣΠ5), δίνει 

προτεραιότητα στην ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και 

περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, με έμφαση στη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, την 

πολιτιστική κληρονομιά, τα μνημεία, τον τουρισμό, την αγροδιατροφή κ.ά..  

4. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 

2019, προτείνει έναν οδικό χάρτη για να καταστεί η οικονομία της Ε.Ε. βιώσιμη και η 

Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050. Η συνεργασία που ανακοίνωσαν στη 

συνέχεια, η ICOMOS και η Europa Nostra θα συμβάλει με λύσεις και στρατηγικές για 

την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (EGD), μέσα από την 

ανάπτυξη της «Πράσινης Βίβλου για την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά».   

5. Τέλος, σε διεθνές επίπεδο, οι 17 στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει θέσει ο Ο.Η.Ε. για 

ένα κόσμο δικαιότερο, ειρηνικό και ευημερούντα, συνθέτουν ένα φιλόδοξο και ολιστικό 

αναπτυξιακό πλαίσιο που διαμορφώνει  μια νέα αντίληψη για την ανάπτυξη και  

προσδίδει στην έννοια της βιωσιμότητας πιο ανθρωπιστικούς και οικολογικούς όρους. 

 

Β. Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας 

Στο παραπάνω πλαίσιο, η ίδια η πόλη της Αθήνας, προσφέρει  ένα εξαιρετικό παράδειγμα 

καλής πρακτικής μέσα από το πρόγραμμα  «Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας».  

https://www.diazoma.gr/site-assets/%CE%88%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%A8%CE%AE%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-1.pdf
https://cor.europa.eu/EL/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-4829-2019
https://www.espa.gr/el/Pages/newprogperiod21-27.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/DOC/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN
https://www.icomos.org/en/focus/climate-change/75181-icomos-and-europa-nostra-to-develop-european-heritage-green-paper
https://unric.org/en/united-nations-sustainable-development-goals/
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Πρόκειται για ένα οραματικό έργο με ορίζοντα υλοποίησης το καλοκαίρι του 2022, το οποίο 

θα αλλάξει ριζικά την εικόνα του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, δίνοντας την ευκαιρία στον 

επισκέπτη να γνωρίσει σημαντικά ιστορικά και αρχαιολογικά σημεία, αλλά και τις πολλαπλές 

δυνατότητες της σύγχρονης και δυναμικής πόλης. Η πολιτιστική κληρονομιά, η ποιότητα του 

ιστορικού κέντρου, ο δημόσιος χώρος, η νέα κοινωνική ταυτότητα και η σύγχρονη 

επιχειρηματικότητα θα προβληθούν μέσα σε ένα ζωντανό, ανθεκτικό και λειτουργικό στους 

κατοίκους και επισκέπτες αστικό περιβάλλον. 

 

Ο «Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας» βρίσκεται στην ατζέντα της πρωτοπορίας του 

θεωρητικού και πρακτικού προβληματισμού, σε ότι αφορά τα πεδία της αστικής ανάπτυξης, 

της αναδιανομής του δημοσίου χώρου και της ολιστικής πολιτιστικής διαχείρισης σε 

ολόκληρη την Ευρώπη.  

 

Γ. Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», ως αυθεντικός εκφραστής του ευρωπαϊκού πνεύματος και 

γνήσιος φορέας υλοποίησης των ευρωπαϊκών πολιτικών, από το 2008 και μέχρι σήμερα έχει 

οραματικό στόχο την «κοινωνικοποίηση» των μνημείων, σε συνδυασμό με τη βιώσιμη 

ανάπτυξη της Ελλάδος. Συγκεκριμένα συμβάλλει: 

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

και στην ένταξή τους στην καθημερινότητά μας, 

β) στη δημιουργία καινοτόμων ολιστικών προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού, τις 

Πολιτιστικές - Περιβαλλοντικές Διαδρομές και τα Πολιτιστικά Πάρκα, τα οποία έχουν ως 

στόχο την ένταξη των μνημείων φύσης και πολιτισμού στο κέντρο της ζωής, της αειφορίας 

και της βιώσιμης ανάπτυξης, 

γ) στο σχεδιασμό ολοκληρωμένων προγραμμάτων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης σε πόλεις 

της χώρας που διαθέτουν πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα, μέσα από τη συνάντηση των 

μνημείων με το δημόσιο και τον ιδιωτικό χώρο, καθώς και με την αξιοποίηση δυο νέων 

θεσμών, του cluster επιχειρήσεων και του φορέα λειτουργίας/διαχείρισης προορισμού 

(D.M.O) για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους. 

 

Καταλήγοντας, πιστεύουμε βαθιά πως η διοργάνωση του Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Αρχαιολόγων στην πόλη της Αθήνας το 2024 θα είναι μια θαυμάσια ευκαιρία συνάντησης και 

αλληλεπίδρασης ακαδημαϊκών και επιστημόνων της Αρχαιολογίας και θα συμβάλει στην 

ανάδειξη της ηθικής και του πολυσχιδούς και κρίσιμου ρόλου της σύγχρονης Αρχαιολογίας 

στις εξελίξεις του 21ου αιώνα. Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» δεσμεύεται να συμμετέχει με όλες 

του τις δυνάμεις στην εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία της ΕΑΤΑ Α.Ε..  

 

Mε εκτίμηση, 

 

Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

 

Σταύρος Μπένος  
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Επισυναπτόμενο 7ο:  

 

Συμμετοχή στην Οργανωτική, Συμβουλευτική και Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου 

 

Για τη συμμετοχή του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στη διοργάνωση ορίζουμε ως εκπροσώπους 

στην Οργανωτική, Συμβουλευτική και Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου:    

 

Για την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου:  

Προτείνουμε τη συνέργεια του Δήμου Αθηναίων με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας), τον Οργανισμό Πολιτισμού και 

Ανάπτυξης «ΝΕΟΝ»  και το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ».  

 

Για τη Συμβουλευτική Επιτροπή του Συνεδρίου:  

▪ Κωνσταντίνος Μπολέτης, Αρχιτέκτονας – Αναστηλωτής, τ. Πρόεδρος Επιστημονικής 

Επιτροπής Μνημείων Νότιας Κλιτύος Ακρόπολης, εκπρόσωπος της Ελλάδος στις 

συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αρχαίων Θεάτρων και Αμφιθεάτρων του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για τη σύνταξη της Διακήρυξης της Εγέστης (Segesta 

Declaration) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

▪ Παναγιώτης (Πάνος) Βαλαβάνης, Ομότιμος καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Αθηνών, ανθρωπολόγος, ιστορικός της τέχνης, και Τακτικό μέλος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ». 

▪ Νίκος Βατόπουλος, Δημοσιογράφος, Συγγραφέας, Τακτικό Μέλος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ». 

Για την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου προτείνουμε:  

▪ Πέτρος Θέμελης, Ομότιμος Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, Διευθυντής 

ανασκαφικού-αναστηλωτικού έργου Αρχαιολογικού Χώρου Αρχαίας Μεσσήνης,  και 

Αντιπρόεδρος Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»,  

▪ Βασίλης Λαμπρινουδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, 

Διευθυντής των ερευνών στο ιερό του Απόλλωνος Μαλεάτα και το ιερό του 

Ασκληπιού στην Επίδαυρο και τέως Πρόεδρο της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων 

Επιδαύρου του ΥΠ.ΠΟ., Γενικός Γραμματέας Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»,  

▪ Μανόλης Κορρές, Αρχιτέκτονας Αποκατάστασης Μνημείων, Καθηγητής 

αρχιτεκτονικής ιστορίας σε μεταπτυχιακές σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, Επικεφαλής της Υπηρεσίας Αποκατάστασης των Μνημείων της 

Ακρόπολης και Ιδρυτικό Μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».  

Από πλευράς Διαζώματος υπεύθυνη για την επικοινωνία και τη συνεργασία με τον Δήμο 

Αθηναίων - ACVB θα είναι η κ. Μαρία Κουρασάνη, αρχαιολόγος-πολιτιστική διαχειρίστρια 

MSc και στέλεχος του σωματείου. 

 

https://www.diazoma.gr/en/members/konstantinos-boletis-2/
https://www.wikiwand.com/en/Panos_Valavanis
https://www.linkedin.com/in/nikos-vatopoulos-69257b4/?originalSubdomain=gr
https://www.diazoma.gr/en/members/vice-president-petros-themelis/
https://www.diazoma.gr/en/members/secretary-vassilis-lambrinoudakis/
https://en.wikipedia.org/wiki/Emmanouil_Korres
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Επισυναπτόμενο 8ο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΠΑΡΟΧΉ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  

ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 
 

 

 

ΕΡΓΟΔΌΤΗΣ : ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΔΙΑΖΩΜΑ»   

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ – ΑΘΗΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 
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Σύμβαση για την ανάθεση του έργου: 

«ΠΑΡΟΧΉ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

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

Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του στις …………. 2021, οι κάτωθι 

υπογεγραμμένοι: 

 

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

της οδού Μπουμπουλίνας, αριθμό 30, κάτοχο Α.Φ.Μ 998191496 που υπάγεται στη 

Δ.Ο.Υ  Δ΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από  τον πρόεδρο αυτού, κο Σταύρο Μπένο, 

εφ’ εξής καλούμενο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και 

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

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

Χολαργού, εφ’ εξής καλούμενη «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 

 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην «ΠΑΡΟΧΉ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Αναλυτικότερα το αντικείμενο του έργου ορίζεται ως εξής: 

 

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

θέματα που άπτονται μελετών και έργων αποκατάστασης των μνημείων. 

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

παρακολούθηση όλων των προγραμμάτων αποκατάστασης και ανάδειξης των 

μνημείων, αλλά και των υποδομών που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Πολιτιστικών 

Διαδρομών, σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα: 



44 
 

 
 

• Οργάνωση του αρχείου μελετών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και μέριμνα για την 

ευσύνοπτη παρουσίασή του στον ιστότοπο του Διαζώματος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2  ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

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

του έργου θεωρείται η υπογραφή της παρούσης σύμβασης. 

 

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

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

του προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του 

Αναδόχου, κατά την κρίση του εργοδότη.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου ορίζεται στο ποσόν των 6000 ευρώ, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και καταβάλλεται τμηματικά σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις 

των 500, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι: 

 

• 500 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στις 30 Ιανουαρίου 2021. 

• 500  ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  στις 30 Φεβρουαρίου 2021. 

• 500 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στις 30 Μαρτίου 2021. 

• 500 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στις 30 Απριλίου 2021. 

• 500 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στις 30 Μαΐου 2021. 

• 500 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στις 30 Ιουνίου 2021.  
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• 500 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στις 30 Ιουλίου 2021. 

• 500  ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  στις 30 Αυγούστου 2021. 

• 500 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. 

• 500 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στις 30 Οκτωβρίου 2021. 

• 500 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στις 30 Νοεμβρίου 2021. 

• 500 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στις 30 Δεκεμβρίου 2021.  

 

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. 

 

 

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. 
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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 

 

 

 

 

Ελένη – Αθηνά Αγγέλη 
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Επισυναπτόμενο 9ο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 
«ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 
 

 

 

ΕΡΓΟΔΌΤΗΣ : ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΔΙΑΖΩΜΑ»   

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΧΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 
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Σύμβαση για την ανάθεση του έργου: 

«ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

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

Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του στις …………. 2021, οι κάτωθι 

υπογεγραμμένοι: 

 

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

επί της οδού Μπουμπουλίνας, αριθμό 30, κάτοχο Α.Φ.Μ 998191496 που υπάγεται στη 

Δ.Ο.Υ  Δ΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από  τον πρόεδρο αυτού, κο Σταύρο 

Μπένο, εφ’ εξής καλούμενο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και 

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

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

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

καλούμενο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»  

 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 

ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Το αντικείμενο του έργου ορίζεται ως εξής: 

• Συντήρηση και συνεχή βελτίωση των ψηφιακών εφαρμογών των Πολιτιστικών 

Διαδρομών. 

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

και προώθησης των πολιτιστικών διαδρομών. 

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο σωματείο «Διάζωμα» στην ανάπτυξη υφιστάμενων, 

αλλά και νέων ψηφιακών εφαρμογών. 
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ΑΡΘΡΟ 2  ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

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

του έργου θεωρείται η υπογραφή της παρούσης σύμβασης. 

 

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

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

του προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του 

Αναδόχου, κατά την κρίση του εργοδότη.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου ορίζεται στο ποσόν των 6000 ευρώ, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και καταβάλλεται τμηματικά σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις 

των 500, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι: 

 

• 500 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στις 30 Ιανουαρίου 2021. 

• 500  ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  στις 30 Φεβρουαρίου 2021. 

• 500 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στις 30 Μαρτίου 2021. 

• 500 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στις 30 Απριλίου 2021. 

• 500 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στις 30 Μαΐου 2021. 

• 500 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στις 30 Ιουνίου 2021.  

• 500 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στις 30 Ιουλίου 2021. 

• 500  ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  στις 30 Αυγούστου 2021. 

• 500 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. 

• 500 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στις 30 Οκτωβρίου 2021. 

• 500 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στις 30 Νοεμβρίου 2021. 

• 500 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στις 30 Δεκεμβρίου 2021.  

 

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

 

 

ΑΡΘΡΟ 4  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

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

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

σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 5  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

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

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

έργο σε άλλο Ανάδοχο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 

 

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

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

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

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

σύμβασής του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

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

συμπλήρωση οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου 

παντός άλλου αποδεικτικού μέσου.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

 

Ο Εργοδότης και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια φιλικής επίλυσης τυχόν 

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

της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

 

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

διαφοράς  ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 

 

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

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

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

 

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ:       Ο Ανάδοχος του έργου: 

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 

 

 

 

Σταύρος Μπένος 

 

 

 

 

Χιώτης Χρήστος 
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Επισυναπτόμενο 10ο: ppt παρουσίαση  
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Επισυναπτόμενο 11ο:  

Μ Ε Λ Ε Τ Η  Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ  Τ Ο Υ  Α Ρ Χ Α Ι Ο Υ  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Υ  Τ Η Σ  

Λ Α Ρ Ι Σ Α Σ  

Ο Ι  Μ Ε Λ Ε Τ Η Τ Ε Σ  

Χρόνος εκπόνησης 

μελέτης: 
Οκτώβριος 2016 – Φεβρουάριος 2018 

Μελετητική ομάδα: 

Νίκος Χατζηδάκης 

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, MSc “Προστασία Μνημείων” 

AΠΘ 

Ισίδωρος Πλακωτάρης 

 Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, MSc “Προστασία Μνημείων” 

ΕΜΠ 

Ελίνα Αγγέλη 

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, MSc “Προστασία Μνημείων” 

ΕΜΠ 

Δημήτρης Καραγκούνης 

Αρχιτέκτων ΥΠΠΟΑ -  Τμηματάρχης έργων & μελετών 

Χρήστος Καρναβέζος 

MSc Πολιτικός Μηχανικός 

Στέλλα Μπλάντα 

Τοπογράφος Μηχανικός ΑΤΕΙ -  Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων 

Επιστημονικός 

σύμβουλος: 

Αθανάσιος Τζιαφάλιας 

Επίτιμος  Έφορος  Αρχαιοτήτων 

 

Τ Ο  Θ Ε Α Τ Ρ Ο  

 

Κατάσταση διατήρησης κατά την έναρξη της μελέτης 

 

Παρ’ ότι σχεδόν πλήρως αποκαλυμμένο και σωζόμενο κατά ένα μεγάλο του τμήμα, το Α’ 

Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας, δεν είχε ποτέ αποτυπωθεί συνολικά, ενώ πολλά από τα εδώλιά 

του ήταν μετακινημένα από την αρχική τους θέση. Παράλληλα, οι πολυάριθμες μετασκευές 

του ανά τους αιώνες, η ολική επίχωσή του και η μακροχρόνια έδραση πολυκατοικιών πάνω 

σε αυτήν, δημιούργησαν καταστροφές και προβλήματα καθίζησης.  

 

Η μελέτη που εκπονήθηκε επομένως είχε ως σκοπό να αποτυπωθεί για πρώτη φορά 

λεπτομερώς το σύνολο του θεάτρου με τα διάσπαρτα μέλη του, να αποσαφηνιστούν κατά το 

δυνατόν οι οικοδομικές του φάσεις και να γίνει πρόταση αποκατάστασής του, τόσο 

αρχιτεκτονικής όσο και στατικής.  
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Ιστορικό Ανασκαφών, Μελετών και Εργασιών 

 

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί μαζικές απαλλοτριώσεις για την αποκάλυψη του 

μνημείου,  κατά τις οποίες κατεδαφίστηκαν πολυώροφες οικοδομές, το Ρολόι της πόλης και 

το παλιό Επισκοπικό Μέγαρο. Παράλληλα, έχουν υλοποιηθεί σημαντικές εργασίες 

στερέωσης, συντήρησης ανάδειξης και προσβασιμότητας, βάσει αντίστοιχων μελετών που 

συνέταξε η επιστημονική ομάδα του ΥΠΠΟΑ, με επικεφαλής τον αρχαιολόγο Αθ. Τζιαφάλια. 

 

Η  Μ Ε Λ Ε Τ Η  

 

Τεκμηρίωση 

Η μελέτη διέκρινε τις παρακάτω κατασκευαστικές φάσεις του θεάτρου: 

 

1η φάση – Ελληνιστική φάση:  

Το κυρίως θέατρο έχει 24 σειρές εδωλίων και το επιθέατρο, πάνω από το διάζωμα, πιθανότατα 

23 σειρές, με το κοίλο συνολικά να χωράει 11.000 θεατές. Η εξωτερική διάμετρος του 

οικοδομήματος είναι περίπου 106 μ. και η διάμετρος της ορχήστρας 25,66 μ. Το σκηνικό 

οικοδόμημα, διαστάσεων 7,70 x 35,41 μ., ίσως το πολυτελέστερο από τα ελάχιστα 

παραδείγματα τέτοιων κτηρίων που διασώζονται, έχει μαρμάρινη πρόσοψη με στυλοβάτη και 

δωρικούς ημικίονες, ενώ το  προσκήνιο διαμορφώνεται ως δωρική στοά με μαρμάρινους 

κίονες και τρεις εισόδους. Το θέατρο χαρακτηρίζεται από πολυτέλεια, τόσο στη μορφή των 

επιμέρους στοιχείων του, όσο και στην ποιότητα των υλικών και της κατασκευής του (λευκό 

μάρμαρο). 

 

2η  φάση – Α’ Ρωμαϊκή φάση:  

Το θέατρο λειτουργεί παράλληλα ως θέατρο και ως αρένα (1ος  μ.Χ. αι.), με χρήση ξύλινων 

προστατευτικών κιγκλιδωμάτων.  

 

3η φάση – Φάση αρένας:  

Πλήρης μετατροπή του θεάτρου σε αρένα (τέλη 2ου μ.Χ. αι.), με την αφαίρεση των τριών 

πρώτων ελληνιστικών σειρών εδωλίων και την κατασκευή υψηλού ποδίου. Το πόδιο 

διαμορφώνεται με κατακόρυφη τοποθέτηση των εδωλίων που απομακρύνθηκαν και με 

λίθινους ορθοστάτες ως στηθαίο.  Στην φάση αυτή χαράχτηκαν και οι επιγραφές σε όλα 

σχεδόν τα εδώλια του κοίλου, με εκατοντάδες ονόματα Λαρισαίων, υποδηλώνοντας την θέση, 

τον Τόπο,  του πολίτη που αναφέρει η επιγραφή. 

 

4η φάση – Τελευταία φάση αρένας:  

Η κατάσταση στην οποία βρέθηκε το θέατρο κατά την αποκάλυψή του, δηλαδή η μορφή του 

κατά την ύστερη αρχαιότητα, οπότε και άρχισε η σταδιακή επίχωσή του.  

 

Πρόταση Αποκατάστασης 

Για την αποκατάσταση του θεάτρου, η μελέτη προτείνει μεταξύ άλλων την συμπλήρωση του 

κοίλου, με τοποθέτηση των ταυτοποιημένων εδωλίων στις αρχικές τους θέσεις και όλων των 

υπολοίπων εδωλίων σε αντίστοιχες θέσεις, καθώς και κάποιες απαραίτητες συμπληρώσεις με 
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νέα εδώλια. Επιπλέον, προτείνεται η συμπλήρωση τμήματος του διαζώματος, του επιθεάτρου 

και των αναλημμάτων, καθώς και η αποκατάσταση της σκηνής. Για την αποκατάσταση της 

στατικής επάρκειας των πρώτων σειρών εδωλίων που παρουσιάζουν καθίζηση, προτείνεται η 

κατασκευή κρυφού ενισχυτικού τοιχίου από αργολιθοδομή κάτω από αυτές. 

 

Τι θα δούμε μετά την αποκατάσταση 

Όταν υλοποιηθεί η μελέτη, το θέατρο θα είναι πιο ευανάγνωστο από τον επισκέπτη, καθώς θα 

καλυφθούν οι κενές περιοχές του κοίλου και θα αναστηλωθεί μερικώς η σκηνή, ενώ 

παράλληλα θα έχει μια καλύτερη εικόνα για το αρχικό μέγεθος του θεάτρου, με την 

συμπλήρωση του διαζώματος, του επιθεάτρου και των αναλημμάτων. 

 

Τ Α  Β Ι Ω Μ Α Τ Α  Κ Α Ι  Ο Ι  Α Φ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ  Τ Ω Ν  Μ Ε Λ Ε Τ Η Τ Ω Ν  

Η εργασία πεδίου, που διήρκησε σχεδόν 8 μήνες, ήταν ιδιαίτερα επίπονη για την ομάδα 

μελέτης, που αποτύπωσε το μνημείο κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες παγετού αλλά και 

καύσωνα. Η αποτύπωση έγινε με τοπογραφικά όργανα – «χτυπήθηκαν» με laser 26.000 

σημεία! - και παράλληλη σχεδίαση «στο χέρι», σε μεγάλες κλίμακες, για να απεικονιστούν με 

λεπτομέρεια οι χαράξεις και οι λαξεύσεις των αρχαίων τεχνιτών, οι σύνδεσμοι μεταξύ των 

μαρμάρινων μελών αλλά και οι επιγραφές των εδωλίων. 

 

Ο Ι  Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι  

Η υλοποίηση της μελέτης δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την ευγενική χορηγία του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, το οποίο προσέφερε 10.000.000 € 

και του JM KAPLAN FUND, που διέθεσε 50.000 €. 
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Επισυναπτόμενο 12ο:  

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός 

 



ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΘΗΒΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΕΣ ΛΑΡΙΣΑ

Συντονιστής
Παναγιώτης Βασιλείου, Γενικός 

Γραμματέας Δήμου

Δήμος Ισπικούδης, Ειδικός 

Σύμβουλος του Δημάρχου  & Άρτεμις 

Τσολάκη, στέλεχος της Περιφέρειας 

ΑΜΘ και μέλος του Δ.Σ. του 

Διαζώματος 

Γιώργος Σισαμάκης, 

Αντιδήμαρχος 

Ολιστικών 

Προγραμμάτων

Νίκος Δαμάσκος, 

Αντιδήμαρχος 

Πολιτισμού

Γιώργος Σούλτης, 

Αντιδήμαρχος Eπιχειρησιακού 

Σχεδιασμού και Τεχνικών 

Έργων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ 

Email:pivasileiou@gmail.com  

Τηλέφωνο: 6974633425

Δ. Ισπικούδης: Email: 

dispik@gmail.com

Τηλέφωνο: 6944907593                     

Α. Τσολάκη: Email: 

tsolaki.artemis@gmail.com 

Τηλέφωνο:6972264965

Email: 

sisamakis@gmail.com 

Τηλέφωνο: 6972313386

Email: 

nikolaosdamaskos@yah

oo.gr 

Τηλεφωνο:6945801022

Email: adhm5@larissa-

dimos.gr Τηλέφωνο: 

6974557716

Α’ ΦΑΣΗ

Πρόσκληση από τους 

Δήμους στους 

υποψήφιους 

αναδόχους

√ √ √ √

Επιλογή Αναδόχου √ √ √ √

Υπογραφή Σύμβασης √ √ √ √

Β’ ΦΑΣΗ 

Προσδιορισμός 

περιοχής παρέμβασης 

και επιλογή 

έργων/δράσεων και 

Στρατηγικής

Διαβούλευση με 

αρμόδιους Φορείς

Οριστικοποίηση 

Σχεδίου Δράσης

Γ’ ΦΑΣΗ

Παραλαβή Μελέτης

ΠΟΛΗ

mailto:sisamakis@gmail.com
mailto:sisamakis@gmail.com
mailto:sisamakis@gmail.com
mailto:adhm5@larissa-dimos.gr%20Τηλέφωνο:%206974557716
mailto:adhm5@larissa-dimos.gr%20Τηλέφωνο:%206974557716
mailto:adhm5@larissa-dimos.gr%20Τηλέφωνο:%206974557716


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΡΤΑ

Κατερίνα Δαναδιάδου, 

Διευθύντρια Αστικού Σχεδιασμού 

& Αρχιτεκτονικών Μελετών

Κακουλίδης Δημήτρης, 

Διευθυντής Ιδιαίτερου 

Γραφείου Δημάρχου

Νίκος Μπασακίδης, Αντιδήμαρχος 

Νέων Έργων, Πολεοδομίας, 

Προγραμματισμού και Τουρισμού

Κωνσταντίνα Κωνσταντάκη,  

Διευθύντρια  

Προγραμματισμού, Οργάνωσης 

& Απασχόλησης

Email: kdanadiadou@yahoo.gr, 

k.danadiadou@thessaloniki.gr         

Τηλέφωνο: 6948385159

Email: 

kozani@cityofkozani.gov.gr      

Τηλέφωνο: 6945995530

Email: nikbasakidis@kalamata.gr 

Τηλέφωνο: 6944.734209 - 

6936.515166

Email: kkonst11@gmail.com  

Τηλέφωνο: 6976695567

ΠΟΛΗ





ΔΙΑΖΩΜΑ

Σίσσυ Ηλία & Τζούλη Μωυσιάδη, 
πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 

ΧΩΡΙΚΗΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΜΕ 

ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ



Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η  Α Χ Α Ρ Ν Ω Ν  

«κύκλος ζωής» των πολιτιστικών διαδρομών

Πηγή: ΔΙΑΖΩΜΑ



Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η  Α Χ Α Ρ Ν Ω Ν  

«κύκλος ζωής» των πολιτιστικών διαδρομών

Πηγή: ΔΙΑΖΩΜΑ

Τα βήματα για το χτίσιμο μιας διαδρομής
Οι 4 πυλώνες

Πηγή: ΔΙΑΖΩΜΑ



Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η  Α Χ Α Ρ Ν Ω Ν  

Στόχοι της Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών:

- ενίσχυση του πολιτισμού (υπερτοπικής εμβέλειας), 

- ανάδειξη της διαχρονικότητας της πόλης των Αχαρνών,  

- βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, και 

- ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος/εμπειρίας

Η Πολιτιστική Διαδρομή Αχαρνών θα προσφέρει στον επισκέπτη μια βιωματική και 

ολιστική εμπειρία και θα βασίζεται στην υψηλή ποιότητα και στην αυθεντικότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων.



Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η  
Α Χ Α Ρ Ν Ω Ν  



Περιγραφή της ΔιαδρομήςΠ Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η  
Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η  
Α Χ Α Ρ Ν Ω Ν  



Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η  
Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η  
Α Χ Α Ρ Ν Ω Ν  



«Εικονική» διασύνδεση των πόλων της Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών

• Διονυσιακό Θέατρο  και Ασληπιείο (Ακρόπολη)

• Μουσείο Ακροπόλεως (Αμφίγλυφο Τηλεμάχου)

• Αχαρνικές Πύλες Αχαρνική οδός (Πλατεία Κοτζιά, Αθήνα)

• Ορειβατικός Αχαρνών (ΕΟΣ) – Πίστα Αναρρίχησης

• Καζίνο και Καταφύγιο Φλαμπούρι στην Πάρνηθα

• Αεροδρόμιο Τατοΐου

• Ιππικοί Όμιλοι στην περιοχή της Βαρυμπόμπης

• Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας - Το τείχος του Δέματος - Φρούριο Φυλής

• Αρχαία θέατρα Αττικής (θέατρο Θορικού, θέατρο Ικαρίου, θέατρο Ζέας, θέατρο Ευωνύμου

(Τράχωνες), θέατρο Ραμνούντος, θέατρο Αμφιαρείου Ωρωπού..)

• Μουσείο Πολεμικής Αεροπορίας στη Δεκέλεια

• Μουσείο χλωρίδας και πανίδας Πάρνηθας στο Τελεφερίκ

• Μουσείο ορυκτών και Πετρωμάτων του ΕΑΓΜΕ (πρώην ΙΓΜΕ) στο Ολυμπιακό Χωριό

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η  Α Χ Α Ρ Ν Ω Ν  



Σύνοψη των προτάσεων της μελέτης

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

- Η διασφάλιση και η βελτίωση της 

λειτουργικότητας των αρχαιολογικών χώρων και 

των μνημείων

- Η δημιουργία ιστοσελίδας και ψηφιακών 

εφαρμογών & πληροφόρησης

- Ενιαίο σύστημα σήμανσης και πληροφόρησης 

της Πολιτιστικής Διαδρομής

- Η δημιουργία Μουσείου Αχαρνών

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Marketing Plan

- Επίσημη ιστοσελίδας προβολής και 

πληροφόρησης της Πολιτιστικής διαδρομής 

Αχαρνών

- Οργάνωση ενός εναρκτήριου γεγονότος με ευρεία 

δημοσιότητα (συνεδρίου / ημερίδας)

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η  Α Χ Α Ρ Ν Ω Ν  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

• Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας

Σχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας

• Μελέτη για τη δημιουργία 

συστάδας επιχειρήσεων (cluster)

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

• Φορέας Διαχείρισης και Μάρκετινγκ Προορισμού 

(DMMO)

Σκοπιμότητα Δημιουργίας Φορέα Λειτουργίας και Διαχείρισης 

Αχαρνών

Δραστηριότητες του Φορέα Λειτουργίας και Διαχείρισης Αχαρνών –

DMMO

Δομή Διοίκησης του DMMO

Πηγές Χρηματοδότησης του DMMO

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η  Α Χ Α Ρ Ν Ω Ν  

Σύνοψη των προτάσεων της μελέτης



Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η  Α Χ Α Ρ Ν Ω Ν  πίνακας προτεινόμενων δράσεων



πίνακας προτεινόμενων δράσεων



πίνακας προτεινόμενων δράσεων



πίνακας προτεινόμενων δράσεων



Αρχαίο θέατρο Αχαρνών

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η  Α Χ Α Ρ Ν Ω Ν  



Μυκηναϊκός θολωτός τάφος

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η  Α Χ Α Ρ Ν Ω Ν  



Μυκηναϊκός θολωτός τάφος

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η  Α Χ Α Ρ Ν Ω Ν  



Τύμβος του Σοφοκλή

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η  Α Χ Α Ρ Ν Ω Ν  



Αδριάνειο Υδραγωγείο /Τμήμα επίγειου αγωγού ύδρευσης στο Ολυμπιακό Χωριό

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η  Α Χ Α Ρ Ν Ω Ν  



Αρχαία Οδός Ιππίου

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η  Α Χ Α Ρ Ν Ω Ν  



Δεξαμενή Υστερης Ρωμαικής εποχής

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η  Α Χ Α Ρ Ν Ω Ν  



Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ο νηστευτής Άγιοι Θεόδωροι Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η  Α Χ Α Ρ Ν Ω Ν  
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ΤΡΙΑ ΕΙΔΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Σε σχέση με τον τρόπο ανάθεσής τους, οι μελέτες χωρίζονται σε:

▪ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΤΟ ΔΙΑΖΩΜΑ

▪ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΛΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (με την συνδρομή του Διαζώματος)

ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ

ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΑΛΛΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

(ΠΛΗΝ ΘΕΑΤΡΩΝ)

ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ / 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
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ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ανάρτηση πλήρους φακέλου μελέτης

(Τεχνική Έκθεση / Σχέδια, σε αρχεία pdf, 

όπως ακριβώς παραδόθηκαν από τους 

μελετητές)

Ανάρτηση σύντομου και ευσύνοπτου

κειμένου, χωρίς δύσκολη ορολογία, σε 

συνδυασμό με εποπτικό υλικό, έτσι 

ώστε να γίνονται αντιληπτά από 

όλους:

• Η σπουδαιότητα του 

μνημείου/πολιτιστικής διαδρομής

• Η σημασία της μελέτης 

• Η επιστημονική επάρκεια και ο 

μόχθος των μελετητών

• Η συμβολή των χορηγών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

(Για το επιστημονικό κοινό)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

(Για το ευρύ κοινό)
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Και οι δύο τρόποι ανάρτησης θα είναι προσβάσιμοι από την Ταυτότητα του Θεάτρου

Ανάρτηση «Εξωτερικής Κατανάλωσης" 

Ανάρτηση «Εσωτερικής Κατανάλωσης" 



Και οι δύο τρόποι ανάρτησης θα είναι προσβάσιμοι από την σελίδα της Πολιτιστ. Διαδρομής

Α ν ά ρ τ η σ η  μ ε λε τ ώ ν  σ τ ον  ι σ τ ότ οπο τ ου  « Δ ι α ζώ μ α τ ος »                      ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ – ΠΟΛ. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Ανάρτηση «Εξωτερικής Κατανάλωσης" 

Ανάρτηση «Εσωτερικής Κατανάλωσης" 



Α ν ά ρ τ η σ η  μ ε λε τ ώ ν  σ τ ον  ι σ τ ότ οπο τ ου  « Δ ι α ζώ μ α τ ος »                                                                               ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ



Α ν ά ρ τ η σ η  μ ε λε τ ώ ν  σ τ ον  ι σ τ ότ οπο τ ου  « Δ ι α ζώ μ α τ ος »                                                                               ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ



Α ν ά ρ τ η σ η  μ ε λε τ ώ ν  σ τ ον  ι σ τ ότ οπο τ ου  « Δ ι α ζώ μ α τ ος »                                                                               ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ



Α ν ά ρ τ η σ η  μ ε λε τ ώ ν  σ τ ον  ι σ τ ότ οπο τ ου  « Δ ι α ζώ μ α τ ος »                                                                               ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ



Α ν ά ρ τ η σ η  μ ε λε τ ώ ν  σ τ ον  ι σ τ ότ οπο τ ου  « Δ ι α ζώ μ α τ ος »                                                                               ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ



Α ν ά ρ τ η σ η  μ ε λε τ ώ ν  σ τ ον  ι σ τ ότ οπο τ ου  « Δ ι α ζώ μ α τ ος »                                                                               ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ



Α ν ά ρ τ η σ η  μ ε λε τ ώ ν  σ τ ον  ι σ τ ότ οπο τ ου  « Δ ι α ζώ μ α τ ος »                                                                               ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ



Α ν ά ρ τ η σ η  μ ε λε τ ώ ν  σ τ ον  ι σ τ ότ οπο τ ου  « Δ ι α ζώ μ α τ ος »                                                                               ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

1. ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

2. ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

▪ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

▪ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3. Η ΜΕΛΕΤΗ

▪ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

▪ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

▪ ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

4. ΒΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

5. ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
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ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Ν ίκ ος  Χατζηδάκ ης
Αρχιτέ κ των Μηχανικ ός  

MSc «Προστασία Μνημ ε ίων»

Ισίδωρος  Πλακ ωτάρης
Αρχιτέ κ των Μηχανικ ός  

MSc «Προστασία Μνημ ε ίων»

Ελίνα Αγγέ λη
Αρχιτέ κ των Μηχανικ ός  

MSc «Προστασία Μνημ ε ίων»

Στέ λλα Μπλάντα
Τοπογράφος  Μηχανικ ός  ΑΤΕΙ

Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων

Χρίστος  Καρναβέ ζος
Πολιτικ ός  Μηχανικ ός  

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Οκτώβριος 2016 – Φεβρουάριος 2018

Λοιποί συντελεστές:                Δημήτρης Καραγκούνης, Αρχιτέκτων ΥΠΠΟΑ
Επιστημονικός Σύμβουλος:      Αθανάσιος Τζιαφάλιας, Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων
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ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

Κατάσταση διατήρησης κατά την έναρξη της μελέτης

Παρ’ ότι σχεδόν πλήρως αποκαλυμμένο και σωζόμενο κατά ένα μεγάλο του τμήμα, 

το Α’ Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας, δεν είχε ποτέ αποτυπωθεί συνολικά, ενώ πολλά 

από τα εδώλιά του ήταν μετακινημένα από την αρχική τους θέση. Παράλληλα, οι 

πολυάριθμες μετασκευές του ανά τους αιώνες, η ολική επίχωσή του και η 

μακροχρόνια έδραση πολυκατοικιών πάνω σε αυτήν, δημιούργησαν καταστροφές 

και προβλήματα καθίζησης στο μνημείο. 

Η μελέτη που εκπονήθηκε επομένως είχε ως σκοπό να αποτυπωθεί για πρώτη φορά 

λεπτομερώς το σύνολο του θεάτρου με τα διάσπαρτα μέλη του, να αποσαφηνιστούν 

κατά το δυνατόν οι οικοδομικές του φάσεις και να γίνει πρόταση αποκατάστασής 

του, τόσο αρχιτεκτονικής όσο και στατικής. 

Ιστορικό Ανασκαφών, Μελετών και Εργασιών

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί μαζικές απαλλοτριώσεις για την αποκάλυψη 

του μνημείου,  κατά τις οποίες κατεδαφίστηκαν πολυώροφες οικοδομές, το Ρολόι 

της πόλης και το παλιό Επισκοπικό Μέγαρο. Παράλληλα, έχουν υλοποιηθεί 

σημαντικές εργασίες στερέωσης, συντήρησης ανάδειξης και προσβασιμότητας, 

βάσει αντίστοιχων μελετών που συνέταξε η επιστημονική ομάδα του ΥΠΠΟΑ, με 

επικεφαλής τον αρχαιολόγο Αθ. Τζιαφάλια. 

Το θέ ατρο πριν την έ ναρξη της  μ ε λέ της

Η πε ριοχή του θε άτρου πριν την κ ατε δάφιση των κ τηρίων - μ ε  κ όκ κ ινο χρώμ α σημ ε ιώνε ται  κ ατά 
προσέ γγιση η έ κ ταση του μ νημ ε ίου 
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Η ΜΕΛΕΤΗ

Τεκμηρίωση

Η μελέτη διέκρινε τις παρακάτω κατασκευαστικές φάσεις του θεάτρου:

1η φάση – Ελληνιστική φάση: 

Το κυρίως θέατρο έχει 24 σειρές εδωλίων και το επιθέατρο, πάνω από το 

διάζωμα, πιθανότατα 23 σειρές, με το κοίλο συνολικά να χωράει 11.000 θεατές. 

Η εξωτερική διάμετρος του οικοδομήματος είναι περίπου 106 μ. και η διάμετρος 

της ορχήστρας 25,66 μ. 

Αναπαράσταση του Προσκ ηνίου

Το σκηνικό οικοδόμημα, διαστάσεων 7,70 x 35,41 μ., ίσως το πολυτελέστερο από 

τα ελάχιστα παραδείγματα τέτοιων κτηρίων που διασώζονται, έχει μαρμάρινη 

πρόσοψη με στυλοβάτη και δωρικούς ημικίονες, ενώ το  προσκήνιο 

διαμορφώνεται ως δωρική στοά με μαρμάρινους κίονες και τρεις εισόδους. Το 

θέατρο χαρακτηρίζεται από πολυτέλεια, τόσο στη μορφή των επιμέρους 

στοιχείων του, όσο και στην ποιότητα των υλικών και της κατασκευής του (λευκό 

μάρμαρο).
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Αναπαράσταση του κ οίλου στην ε λληνιστικ ή φάση (θέ ατρο – διάζωμ α – ε πιθέ ατρο)

Λε πτομ έ ρε ια της  αποτύπωσης  των ε πιγραφών πάνω στα ε δώλια

Αναπαράσταση κ λίμ ακ ας  δυτικ ού αναλήμ μ ατος
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Τρισδιάστατη απε ικ όνιση της  ε λληνιστικ ής  κ αι  της  ρωμ αϊκ ής  φάσης

2η  φάση – Α’ Ρωμαϊκή φάση: 

Το θέατρο λειτουργεί παράλληλα ως θέατρο και ως αρένα (1ος  μ.Χ. αι.) , με 

χρήση ξύλινων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων. 

3η φάση – Φάση αρένας: 

Πλήρης μετατροπή του θεάτρου σε αρένα (τέλη 2ου μ.Χ. αι.) , με την αφαίρεση 

των τριών πρώτων ελληνιστικών σειρών εδωλίων και την κατασκευή υψηλού 

ποδίου. Το πόδιο διαμορφώνεται με κατακόρυφη τοποθέτηση των εδωλίων που 

απομακρύνθηκαν και με λίθινους ορθοστάτες ως στηθαίο.  Στην φάση αυτή 

χαράχτηκαν και οι επιγραφές σε όλα σχεδόν τα εδώλια του κοίλου, με 

εκατοντάδες ονόματα Λαρισαίων, υποδηλώνοντας την θέση, τον Τόπο,  του 

πολίτη που αναφέρει η επιγραφή.

4η φάση – Τελευταία φάση αρένας: 

Η κατάσταση στην οποία βρέθηκε το θέατρο κατά την αποκάλυψή του, δηλαδή η 

μορφή του κατά την ύστερη αρχαιότητα, οπότε και άρχισε η σταδιακή επίχωσή 

του. 

Πρόταση Αποκατάστασης

Για την αποκατάσταση του θεάτρου, η μελέτη προτείνει μεταξύ άλλων την 

συμπλήρωση του κοίλου, με τοποθέτηση των ταυτοποιημένων εδωλίων στις 

αρχικές τους θέσεις και όλων των υπολοίπων εδωλίων σε αντίστοιχες θέσεις, 

καθώς και κάποιες απαραίτητες συμπληρώσεις με νέα εδώλια. Επιπλέον, 

προτείνεται η συμπλήρωση τμήματος του διαζώματος, του επιθεάτρου και των 

αναλημμάτων, καθώς και η αποκατάσταση της σκηνής. Για την αποκατάσταση της 

στατικής επάρκειας των πρώτων σειρών εδωλίων που παρουσιάζουν καθίζηση, 

προτείνεται η κατασκευή κρυφού ενισχυτικού τοιχίου από αργολιθοδομή κάτω 

από αυτές.

Πρόταση Αποκ ατάστασης  του κ οίλου κ αι  τρ ισδιάστατη απε ικ όνιση της  πρότασης  (λε υκ ό) σε  σχέ ση 
μ ε  το αρχικ ό μ έ γε θος  του θε άτρου (γκ ρι )
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Το θέ ατρο όπως  ε ίναι  σήμ ε ρα

Τι θα δούμε μετά την αποκατάσταση

Όταν υλοποιηθεί η μελέτη, το θέατρο θα είναι πιο ευανάγνωστο από τον 

επισκέπτη, καθώς θα καλυφθούν οι κενές περιοχές του κοίλου και θα 

αναστηλωθεί μερικώς η σκηνή, ενώ παράλληλα θα έχει μια καλύτερη εικόνα για 

το αρχικό μέγεθος του θεάτρου, με την συμπλήρωση του διαζώματος, του 

επιθεάτρου και των αναλημμάτων.

Το θέ ατρο μ ε τά την αποκ ατάστασή του ( φωτορε αλιστικ ή απε ικ όνιση)

Η σκ ηνή μ ε τά την αποκ ατάστασή της  ( φωτορε αλιστικ ή απε ικ όνιση)
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ΤΑ ΒΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

Η εργασία πεδίου, που διήρκησε σχεδόν 8 μήνες, ήταν ιδιαίτερα επίπονη για την 

ομάδα μελέτης, που αποτύπωσε το μνημείο κάτω από δύσκολες καιρικές 

συνθήκες παγετού αλλά και καύσωνα. Η αποτύπωση έγινε με τοπογραφικά 

όργανα – «χτυπήθηκαν» με laser 26.000 σημεία! - και παράλληλη σχεδίαση «στο 

χέρι», σε μεγάλες κλίμακες, για να απεικονιστούν με λεπτομέρεια οι χαράξεις και 

οι λαξεύσεις των αρχαίων τεχνιτών, οι σύνδεσμοι μεταξύ των μαρμάρινων μελών 

αλλά και οι επιγραφές των εδωλίων. 

Βίντεο στο οποίο οι μελετητές θα μιλούν για την εμπειρία τους
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ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

Η υλοποίηση της μελέτης δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την ευγενική χορηγία του 

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, το οποίο προσέφερε 

10.000.000 € και του JM KAPLAN FUND, που διέθεσε 50.000 €.
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ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Θέ μ ης  Μπιλής
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ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

Κατάσταση διατήρησης κατά την έναρξη της μελέτης

Το θέατρο της Πλατιάνας, από τα λιγότερο γνωστά θέατρα, ήταν ουσιαστικά 

άγνωστο στην επιστημονική έρευνα, μέχρι την στιγμή της σύνταξης της μελέτης 

του. Δύσκολα προσβάσιμο, σε μοναδική, απόκρημνη θέση, με ανεμπόδιστη θέα 

προς την κοιλάδα του Αλφειού, το μνημείο βρισκόταν σε κακή κατάσταση, δίνοντας 

την εικόνα ενός μεγάλου ερειπιώνα, γεμάτου θραύσματα λίθων. Η διάβρωση του 

εδάφους, η φύση του ασβεστόλιθου που θρυμματίζεται με την πάροδο του χρόνου, 

ο αρκετά πρόχειρος τρόπος δόμησης, αλλά κυρίως η συστηματική λεηλάτηση του 

θεάτρου με σκοπό την αρπαγή λίθων, αποτέλεσαν τις σημαντικότερες αιτίες 

φθοράς του μνημείου.

Η μελέτη που εκπονήθηκε επομένως είχε ως σκοπό να αποτυπωθεί για πρώτη φορά 

λεπτομερώς το θέατρο, να αποσαφηνιστεί η γεωμετρία του και να γίνει πρόταση 

αποκατάστασής του, δίνοντάς του μια θέση ανάμεσα στα υπόλοιπα αρχαία θέατρα 

της χώρας.

Ιστορικό Ανασκαφών, Μελετών και Εργασιών

(Δεν αναφέρεται το χρονικό ανακάλυψής του στη μελέτη)

Το θέατρο δεν είχε μελετηθεί ποτέ, όπως ήδη αναφέρθηκε. Εργασίες καθαρισμού 

και ανασκαφικής διερεύνησης πραγματοποιήθηκαν με αφορμή την μελέτη, από την 

Ζ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, οι οποίες έδωσαν πολύ 

χρήσιμες πληροφορίες για την μορφή του μνημείου.

Το θέ ατρο πριν την έ ναρξη της  μ ε λέ της
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Η ΜΕΛΕΤΗ

Τεκμηρίωση

Η μορφολογία του θεάτρου είναι στοιχειώδης, χωρίς καθόλου διακοσμητικά 

στοιχεία. Το σχήμα του θεάτρου προσαρμόστηκε στις περιορισμένες δυνατότητες 

που προσέφερε ο χώρος της Ακρόπολης και στην πορεία του χρόνου δέχτηκε 

επεμβάσεις. Το κοίλο του, σχεδόν ημικυκλικό, διαμέτρου 34,50 μ. και η ορχήστρα 

διαμέτρου 12,00 μ., χρονολογούνται  στον 4ο αι. π.Χ. Το κοίλο έχει άνισα μήκη 

αναλημματικών τοίχων παρόδων και με βάση την γεωμετρία του δείχνει να διέθετε 

10 - 12 σειρές καθισμάτων, με μέγιστη χωρητικότητα 850 άτομα. Τα καθίσματα 

διαμορφώνονταν από κτιστές λιθοδομές, πάνω στις οποίες εδράζονταν δύο 

στρώσεις λίθων ή κάποιες φορές ένας ογκώδης. Το σκηνικό οικοδόμημα 

χρονολογείται στα μέσα του 3ου αι. π.Χ., φέρει ρωμαϊκές παρεμβάσεις και 

διασώζεται σε σχετικά καλή κατάσταση. Διασώθηκε πλήρως η κλίμακα ανόδου στον 

δεύτερο όροφο, καθώς και οι δύο ογκώδεις λίθοι που στήριζαν το ανώφλι του 

κεντρικού θυρώματος, οι οποίοι βρέθηκαν διάσπαρτοι. Γενικά, η ποιότητα 

κατασκευής του σκηνικού οικοδομήματος έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την 

πρόχειρη εικόνα του υπόλοιπου κτίσματος.

Αποτύπωση υφιστάμ ε νης  κ ατάστασης  - Κάτοψη  

Άποψη του σκ ηνικ ού οικ οδομ ήμ ατος  κ αι  σχέ διο τομ ής  των κ αθισμ άτων

Α ν ά ρ τ η σ η  μ ε λε τ ώ ν  σ τ ον  ι σ τ ότ οπο τ ου  « Δ ι α ζώ μ α τ ος »                                                               ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΙΑΝΑΣ



Πρόταση αποκατάστασης

Για την αποκατάσταση του θεάτρου, η μελέτη προτείνει καταρχάς την 

αποκατάσταση των καθισμάτων των έξι  πρώτων σειρών, καθώς και δύο επιπλέον 

σειρών καθισμάτων, με χρήση των αρχαίων διάσπαρτων λίθων. Προτείνεται επίσης 

η επίχωση συγκεκριμένων περιοχών εντός και περιμετρικά του κοίλου, η μερική 

αποκατάσταση των κλιμάκων, η ανάταξη μετακινημένων αρχαίων λίθων, η έκθεση 

συγκεκριμένων αρχιτεκτονικών μελών, η συντήρηση επιλεγμένων λίθων και η 

τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων.

Πρόταση αποκ ατάστασης  - Κάτοψη  

Τρισδιάστατη απε ικ όνιση της  πρότασης  αποκ ατάστασης  
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Τι θα δούμε μετά την αποκατάσταση

Όταν ολοκληρωθούν οι ήπιες παρεμβάσεις που προτείνει η μελέτη, η γεωμετρία 

του θεάτρου θα είναι ευκολότερα αντιληπτή, καθώς θα έχουν απομακρυνθεί οι 

λιθοσωροί και θα διακρίνεται σαφέστερα η καμπύλη του κοίλου. Η εικόνα του 

μνημείου θα είναι αυτή ενός πιο «οργανωμένου ερειπίου», χωρίς να διαταράσσεται 

η σχέση του με το φυσικό τοπίο και τον υπόλοιπο χώρο της Ακρόπολης.
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ΤΑ ΒΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

Η εργασία πεδίου …………………………

Βίντεο στο οποίο οι μελετητές θα μιλούν για την εμπειρία τους

ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

…………………………



Εσοδα  ΧΡ 2008-19 ΧΡΗΣΗ 2020 31/12/2020 Έξοδα ΧΡ 2008-19 ΧΡΗΣΗ 2020 31/12/2020

Τακτικές Εισφορές Μελών 446.331,64 € 37.450,00 € 483.781,64 € Έξοδα Ίδρυσης 139,02 0,00 139,02

Εισφορές Τακτικών Μελών 446.331,64 € 37.450,00 € 483.781,64 € Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης 139,02 139,02

0,00 €

Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ 59.942,93 € 2.310,00 € 62.252,93 €

Δωρεές Μελών-Φίλων 59.942,93 € 2.310,00 € 62.252,93 €

Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα Πάγια 17.065,19 1.961,50 19.026,69

0,00 € Η/Υ και Εξοπλισμός 15.747,19 1.961,50 17.708,69

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

0,00 € Έξοδα μίσθωσης ακινήτων 91.833,92 7.983,16 99.817,08

0,00 € Μίσθωση ακινήτων (έδρα )

0,00 € Ενοίκια 81.872,20 7.200,00 89.072,20

Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή  Εταιρικών Μελών-Χορηγίες 1.804.555,16 € 230.021,15 € 2.034.576,31 € Κοινόχρηστα 8.460,72 783,16 9.243,88

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 304.922,95 € 304.922,95 € Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ) 1.501,00 1.501,00

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 102.150,00 € 102.150,00 €

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 55.940,21 € 2.145,15 € 58.085,36 € 'Εξοδα λειτουργίας 252.099,80 39.936,72 292.036,52

ELPEN A.E ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 101.500,00 € 10.000,00 € 111.500,00 € Εξοδα λειτουργίας 

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ  Α.Ε. 37.200,00 € 12.400,00 € 49.600,00 € Δ.Ε.Η 18.555,00 1.600,00 20.155,00

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 77.200,00 € 12.400,00 € 89.600,00 € Ο.Τ.Ε 29.379,52 1.679,00 31.058,52

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ 70.000,00 € 12.400,00 € 82.400,00 € COSMOTE 5.502,34 380,97 5.883,31

ΤΕΜΕS-COSTA NAVARINO  Α.Ε. 60.000,00 € 5.000,00 € 65.000,00 € Ε.Υ.Δ.Α.Π 584,00 43,00 627,00

FOURLIS A.E 50.000,00 € 5.000,00 € 55.000,00 € Επισκευές Συντήρησεις 5.091,08 24.096,77 29.187,85

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 42.280,00 € 42.280,00 € ΄Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας 15.868,98 775,94 16.644,92

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 45.000,00 € 45.000,00 € Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά 28.226,42 806,12 29.032,54

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ  Α.Ε. 30.950,00 € 6.200,00 € 37.150,00 € Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες 25.006,08 4.286,46 29.292,54

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 49.540,00 € 6.200,00 € 55.740,00 € Ταχυδρομικά -Μεταφορικά 26.189,49 1.425,44 27.614,93

ΚΟΣΜΟΤΕ 89.400,00 € 18.600,00 € 108.000,00 € Διάφορα Εξοδα λειτουργίας 12.916,16 727,20 13.643,36

ΒΙΚΟΣ Α.Ε 35.000,00 € 5.000,00 € 40.000,00 € Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή 4.418,07 908,92 5.326,99

ZARA  Α.Ε. 35.000,00 € 5.000,00 € 40.000,00 € Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη 64.566,18 2.206,90 66.773,08

ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε. 39.000,00 € 5.000,00 € 44.000,00 € Συνδρομές σε συλλόγους 11.284,95 1.000,00 12.284,95

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  Α.Ε. 44.000,00 € 5.000,00 € 49.000,00 € Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές 4.511,53 4.511,53

ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 27.400,00 € 3.000,00 € 30.400,00 € 0,00 0,00

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 50.800,00 € 5.000,00 € 55.800,00 € 0,00 0,00

INTERAMERICAN  Α.Ε. 21.000,00 € 3.000,00 € 24.000,00 €  Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων 835.020,96 60.900,86 895.921,82

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 39.840,00 € 5.000,00 € 44.840,00 € Κόστος μισθοδοσίας 616.835,73 42.350,76 659.186,49

ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ 55.000,00 € 5.000,00 € 60.000,00 € Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ) 218.185,23 18.550,10 236.735,33

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ 30.000,00 € 10.000,00 € 40.000,00 € 0,00 0,00

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ 30.000,00 € 5.000,00 € 35.000,00 €  Φ.Π.Α. 51.484,99 36.187,88 87.672,87

Σ.Ε.Β. 20.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 € Φ.Π.Α. 36.187,88 36.187,88

ΣΑΝΗ Α.Ε. 12.000,00 € 3.000,00 € 15.000,00 € 0,00

APIVITA ΑΕΒΕ 9.000,00 € 3.000,00 € 12.000,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων 96.680,00 2.500,00 99.180,00

ΣΕΤΕ 12.000,00 € 3.000,00 € 15.000,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων 96.680,00 2.500,00 99.180,00

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ  Α.Ε. 10.000,00 € 2.000,00 € 12.000,00 €

ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ 37.200,00 € 6.200,00 € 43.400,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 735.285,25 162.125,02 897.410,27

ΗΠΕΙΡΟΣ  ΑΕΒΕ 12.804,00 € 3.000,00 € 15.804,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 686.055,97 3.000,00 689.055,97

ΟΠΤΙΜΑ ΑΕΒΕ 12.804,00 € 3.038,00 € 15.842,00 € Εθνική Τράπεζα,Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού 18.600,00 24.800,00 43.400,00

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ 12.804,00 € 3.038,00 € 15.842,00 € Ίδρυμα Μποδοσάκη,μελέτες Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας 11.160,00 11.160,00

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 15.000,00 € 3.000,00 € 18.000,00 € Νέα Οδός,Δράσεις στις Πολιτ. Διαδρομές Ηπείρου και Στερεάς 37.200,00 37.200,00

ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 27.800,00 € 5.000,00 € 32.800,00 € Ίδρυμα Ι.Λάτσης για το D.M.O. της Πολιτ/κών Διαδρομών 11.280,00 3.720,00 15.000,00

ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 6.200,00 € 6.200,00 € 12.400,00 € Εθνική Τράπεζα,χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας 0,00

EUROBANK  ERGASIAS 11.200,00 € 10.000,00 € 21.200,00 € Κεντρική Οδός,Δράσεις στη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας 8.189,28 7.319,16 15.508,44

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

ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 9.000,00 € 3.000,00 € 12.000,00 € Ίδρυμα Π@Α Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης 19.977,99 19.977,99

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ  Α.Ε. 17.400,00 € 6.200,00 € 23.600,00 € Ίδρυμα Μποδοσάκη,για κάλυψη εξόδων του Dhub 7.500,00 7.500,00

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 6.000,00 € 6.000,00 € Πρόγραμμα Vodafone defference (Ηλίας Χάντζος) 12.062,72 12.062,72

ΟΜΙΛΟΣ QUEST 15.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 € Αιγέας ΑΜΚΕ,Μάρκετινκ Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου 8.000,00 8.000,00

ΓΣΕΒΕΕ 9.000,00 € 3.000,00 € 12.000,00 € Τσιμέντα Τιτάν Α.Ε.,για το Πρόγραμμα 'Η Τριλογία της Αθήνας' 6.400,00 6.400,00

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 3.000,00 € 3.000,00 € Ιδρ. Σταύρος Νιάρχος,φόρος μελετών Αρχ.θεάτρου Κασσώπης 2.145,15 2.145,15

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  Α.Ε. 5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος 89.467,53 1.270,69 90.738,22

FREZYDERM  A.E. 3.720,00 € 3.720,00 € Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος 1.270,69 1.270,69

SYMBEEOSIS  AE 3.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 0,00 0,00

1.499.632,21 € 1.499.632,21 € Εξοδα προβολής & διαφήμισης 31.775,84 902,12 32.677,96

Μεταβιβαστικές εισροές 849.707,87 € 145.562,72 € 995.270,59 € Διαδραστικές εφαρμογές 0,00

Μεταβιβαστικές εισροές 742.107,87 € 15.062,72 € 757.170,59 € Ανάπτυξη Ιστοσελίδας 192,00 192,00

ΕθνικήΤράπεζα,χορηγία για τη κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 24.800,00 € 24.800,00 € Προβολή Διαζώματος 710,12 710,12

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

Νέα Οδός,Δράσεις για τις Πολιτ. Διαδρομές Ηπείρου,Στερεάς 37.200,00 € 37.200,00 € 0,00 0,00

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

Ίδρυμα Μποδοσάκη,μελέτη Πολιτ.Διαδρομής Εγνατίας Οδού 12.000,00 € 12.000,00 € ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 450.318,61 6.676,88 456.995,49

Ιδρυμα Ι.Λάτσης,για το D.M.O. Πολιτιστικών Διαδρομών 15.000,00 € 15.000,00 € Γενικές Συνελεύσεις εως και 2019 450.318,61 450.318,61

Ίδρυμα Ι.Λάτσης,για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 30.000,00 € 30.000,00 € ΙΓ΄Γεν.Συνέλευση στην Αθήνα 6.676,88 6.676,88

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

Τσιμέντα Τιτάν Α.Ε.,για το πρόγραμμα "Η Τριλογία της Αθήνας' 12.400,00 € 12.400,00 € Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις 278.738,84 27.454,89 306.193,73

Ίδρυμα Μποδοσάκη,για κάλυψη εξόδων του Dhub 7.500,00 € 7.500,00 € Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις 173.511,07 173.511,07

Αιγέας ΑΜΚΕ, Μάρκετινκ της Πολιτ/ικής Διαδρομής Νάξου 8.000,00 € 8.000,00 € 1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών 28.418,53 28.418,53

Νέα Οδός,Ψηφιακά Τριλογίας της Αθήνας 24.800,00 € 24.800,00 € 2.Εκδόσεις Διαζώματος 76.076,44 2.586,40 78.662,84

Διάφορα έσοδα 6.273,00 € 3,75 € 6.276,75 € 3.Μεταφράσεις κειμένων 732,80 2.002,65 2.735,45

Τόκοι καταθέσεων 3,75 € 3,75 € 4.Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας,Επίσκεψη Θεσσαλονίκη 1.770,59 1.770,59

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

Επιστροφές διαθεσίμων 25.578,85 € 0,00 € 25.578,85 € 6.Ημερίδα στη Καλαμάτα,πρόγραμμα Μορέας 184,22 184,22

0,00 € 7.Ημερίδα στη Λαμία,Πρόγραμμα Οιδίπους 366,10 366,10

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

Σύνολο Εσόδων 3.192.389,45 € 415.347,62 € 3.607.737,07 € 9,Συμμετοχή Διαζώματος στην Αρχιτεκτονική μελέτη Κασσώπης 3.053,81 3.053,81

Χρηματικά Διαθέσιμα Υπόλοιπο 137,05 € 10,Μισθοδοσία προσωπικού Δομής D.M.O. Ηπείρου 13.543,59 13.543,59

Ταμείο στο Διάζωμα 137,05 € 11.Δημιουργία ψηφιακών εργαλείων της Πολ.Διαδρομής Ηπείρου 2.480,00 2.480,00

Λογαριασμοί Καταθέσεων 0,00 € 163.848,78 € 0,00

Τράπεζα ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ 0,00

ΑLPHA BANK               12.927,84 € 12.927,84 € Λοιπές Εκδηλώσεις 157.890,61 899,00 158.789,61

Eurobank Ergasias         39.785,12 € 39.785,12 € Εκδηλώσεις 157.890,61 157.890,61

Εθνική Τράπεζα              43.538,40 € 43.538,40 € Έβδομη συνάντηση του Διαζώματος με τα Eταιρικά του Μέλη 682,00 682,00

Τράπεζα Αττικής           6.274,08 € 6.274,08 € Έκτη συνάντηση Άνω Διαζώματος 217,00 217,00

Τράπεζα Πειραιώς          61.214,25 € 61.214,25 € Διάφορα Έξοδα 6.446,39 705,57 7.151,96

PAY PAL 109,09 € 109,09 € Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα 705,57 705,57

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

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  163.985,83 € Σύνολο Εξόδων 3.094.246,95 349.504,29 3.443.751,24

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΌ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/12/2020



Μελέτες Αδιάθετο

Ύψος κατάθεσης Εξοδα Θεάτρων Υπόλοιπο

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

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

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

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

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

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

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

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

9 Αρχαίο Θέατρο Χερσονήσου 200,00 € 200,00

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

11 Αρχαίο Θέατρο Απτέρας 700,00 € 700,00

12 Αρχαίο Θέατρο Βεργίνας 420,00 € 420,00

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

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

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

16 Αρχαίο Θέατρο Οινιάδων 400,00 € 400,00

17 Αρχαίο Θέατρο Στράτου 346,00 € 346,00

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

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

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

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

22 Αρχαίο Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών 8.250,00 € 6.416,00 1.834,00

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

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

25 Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης 885,00 € 885,00

26 Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών 27.096,60 € 8.075,93 19.020,67

27 Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης 1.400,00 € 1.400,00

28 Αρχαίο Θέατρο Θήρας 400,00 € 400,00

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

30 Αρχαίο Θέατρο Θορικού 715,00 € 715,00

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

32 Αρχαίο Θέατρο Αιγείρας 230,00 € 230,00

33 Αρχαίο Θέατρο Τραχωνων 1.370,00 € 1.370,00

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

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

36 Αρχαίο Θέατρο Φερών 3.110,00 € 3.110,00

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

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

39 Αρχαίο Θέατρο Αμφιαρείου 1.270,10 € 1.270,10

40 Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης 1.160,00 € 1.160,00

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

42 Αρχαίο Θέατρο Λευκάδας 200,00 € 200,00

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

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

45 Αρχαίο Θέατρο Πλατιάνας 4.500,00 € 4.500,00

46 Αρχαίο Θέατρο Μιεζας 350,00 € 350,00

47 Αρχαίο Θέατρο Λίνδου 350,00 € 350,00

48 Αρχαίο Θέατρο Καβιρείου 3.690,00 € 3.690,00

49 Αρχαίο Θέατρο Γυθείου 550,00 € 550,00

50 Αρχαίο Θέατρο Σάμου 400,00 € 400,00

51 Αρχαίο Θέατρο  Ιεράπετρας 100,00 € 100,00

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

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

54 Μικρό Θέατρο Αμβρακίας 100,00 € 100,00

55 Αρχαίο Θέατρο Λάρισας Α΄ 54.097,10 € 53.593,53 503,57

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

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

58 Τελεστήριο Ελευσίνας 118,00 € 118,00

59 Αρχαίο Ωδείο Πάτρας 100,00 € 100,00

60 Αρχαίο Ωδείο Κορίνθου 125,00 € 125,00

61 Αρχαίο θέατρο Μαρώνειας 1.000,00 € 1.000,00

62 Αρχαίο θέατρο Τανάγρας 150,00 € 150,00

63 Αρχαίο θέατρο Λεωντίου 100,00 € 100,00

Τόκοι καταθέσεων-φόρος,τραπεζικά έξοδα 5.995,88 € 5.393,56 602,32

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

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ 946.556,03 € 834.758,92 111.797,11

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΣΥΝΟΛΑ

ALPHA BANK 11.052,62 11.052,62

ΤΡΑΠΕΖΑ   ΑΤΤΙΚΗΣ 11.648,94 11.648,94

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 28.362,18 28.362,18

EUROBANK 8.863,83 8.863,83

ΤΡΑΠΕΖΑ   ΠΕΙΡΑΙΩΣ 51.869,54 51.869,54

0,00

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΡΑΣΗ ΥΕΑΘ 111.797,11 0,00 111.797,11

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΓΙΑ ΤH ΔΡΑΣΗ Υ.Ε.Α.Θ ΤΗΝ  31/12/2020


