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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ  

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Τρίτη 19 Απριλίου 2022 

 

Σήμερα, Τρίτη 19 Απριλίου 2022, έγινε μικτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

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

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

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

άρθρο 15 του Καταστατικού του Σωματείου. 

 

Παρόντες – συνδεδεμένοι ήσαν οι κ.κ.: 

1. Σταύρος Μπένος, πρόεδρος, παρών μέσω φυσικής παρουσίας, 

2. Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης, 

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

4. Γιώργος Κουρουπός, μέλος, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης, 

5. Κωνσταντίνος Μπολέτης, μέλος, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης, 

6. Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης, 

7. Άρτεμις Τσολάκη, μέλος, παρούσα μέσω τηλεδιάσκεψης, 

8. Γεωργία Μανωλοπούλου, μέλος, παρούσα μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 

Συμμετείχαν, επίσης οι κ.κ.: Νίκος Ορφανός και Δώρα Πρασίνου, αναπληρωματικά μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», καθώς και τα στελέχη του Σωματείου κ.κ. 

Μαρία Σοφικίτου, Διευθύντρια, Ευδόκιμος Φρέγκογλου, Συντονιστής Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων, Μαρία Κουρασάνη, Υπεύθυνη Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Κατερίνα 

Αβραμοπούλου, Υπεύθυνη Οικονομικής Ανάπτυξης και Βερενίκη Βασιλειάδη, Συντονίστρια 

Προγράμματος Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας. 
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

 

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

της Επιτροπής του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας για 

το παραπάνω πρόγραμμα. 

 

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

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

Συμβουλίου για το παραπάνω πρόγραμμα, αναφέροντας περίπου τα εξής:  

 

«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πιο δημιουργική φάση του προγράμματος Ανασυγκρότησης. 

Έχουμε περάσει από το “δημιουργικό χάος” της Α΄ φάσης του προγράμματος στην απόλυτη τάξη 

και τη συντεταγμένη περίοδο της Β΄ φάσης. Συλλέγουμε “μικρά διαμαντάκια”, μέσα από τη 

διαβούλευση που είναι σε εξέλιξη με τους θεσμούς και τους πολίτες της Βόρειας Εύβοιας, 

προκειμένου να τα μετουσιώσουμε σε έργα και δράσεις και να συγκροτήσουμε το πρόγραμμα της 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.). Επιδιώκουμε κάθε έργο του προγράμματος να 

αντιστοιχηθεί με συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα 

άμεσης υλοποίησής του. 

 

Επιπλέον, καταβάλουμε προσπάθειες, προκειμένου να γίνει η αποδοχή και υιοθέτηση του 

Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας από την τοπική κοινωνία. Βρισκόμαστε σε 

διαρκείς διαβουλεύσεις με την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς τίποτε δεν μπορεί να 

υλοποιηθεί χωρίς την αρωγή τους, αλλά και με την τοπική κοινωνία. 

 

Στο πλαίσιο αυτό την εβδομάδα από 09 έως και 13 Μαΐου 2022 θα βρίσκομαι στη Βόρεια Εύβοια, 

συνοδευόμενος από τους κ.κ. Νίκο Δρακωνάκη, μελετητή της κεντρικής μελέτης για το Masterplan 

του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, Ελισάβετ Πρέζα, υπεύθυνη 

χρηματοδοτήσεων του προγράμματος, Μαίρη Μπελογιάννη, υπεύθυνη εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων του Σωματείου μας, Φαίη Μακαντάση, Επικεφαλής Ερευνών στον ερευνητικό 

οργανισμό διαΝΕΟσις και Ευδόκιμο Φρέγκογλου, Συντονιστή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. Κατά 

τη διάρκεια της επίσκεψής μας θα έχουμε συναντήσεις με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τον 

Περιφερειάρχη, κ. Φάνη Σπανό, με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιώργο Κελαϊδίτη, με τον 

Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας κ. Ευάγγελο Κούκουζα, με τους δύο 

Δημάρχους, κ. Γιάννη Κοντζιά και κ. Γιώργο Τσαπουρνιώτη, με το Μητροπολίτη Χαλκίδας, κ. 

Χρυσόστομο, με το Οικονομικό Επιμελητήριο, με το Εμπορικό Επιμελητήριο και τους Τοπικούς 

Επιχειρηματίες. Επίσης, θα παρακολουθήσουμε δύο ανοικτά Δημοτικά Συμβούλια των δύο τοπικών 

δήμων, Δήμου Λίμνης – Μαντουδίου – Αγ. Άννας και Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού. Τέλος θα 

επισκεφθούμε σχολεία της περιοχής και θα κάνουμε διάλογο με τα παιδιά, προκειμένου να τους 

μιλήσουμε για το πρόγραμμα και να δουν εικόνες από το μέλλον της περιοχής τους. Μάλιστα, θα 
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ετοιμάσουμε και ένα ειδικό ψηφιακό – διαδραστικό παιχνίδι, σε συνεργασία με την κα Μαίρη 

Μπελογιάννη και τον κ. Πάρη Περάκη, web designer. 

 

Επιπλέον, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, καθώς την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 θα πραγματοποιηθεί 

η πανηγυρική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης των Δήμων της 

Ελλάδας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συζητηθεί η διάθεση από την Κ.Ε.Δ.Ε. χρηματικού ποσού, 

ύψους 500.000 ευρώ, για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, καθώς και η έγκριση των 

σχεδίων δύο Προγραμματικών Συμβάσεων. Η πρώτη Προγραμματική Σύμβαση θα έχει ως 

αντικείμενο την “Εμβάθυνση πρότυπων θεσμών πρόσβασης του πολίτη στη δημόσια διοίκηση με την 

καθοριστική συμμετοχή της αυτοδιοίκησης — πιλοτική εφαρμογή στις πληγείσες περιοχές της 

Βόρειας Εύβοιας (πρόγραμμα “politis”)” και η δεύτερη τη σύνταξη ειδικών μελετών από το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την ανασυγκρότηση του δασικού περιβάλλοντος της Βόρειας Εύβοιας. 

Τα σχέδια των παραπάνω συμβάσεων έχει επιμεληθεί ο κ. Φωτέας Σωτήρης, νομικός. 

 

Μέσω της πρώτης Προγραμματικής Σύμβασης η Κ.Ε.Δ.Ε. θα διαθέσει για το πρόγραμμα το ποσό 

των 300.000 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος “ΠΟΛΙΤΗΣ”. Στη σύμβαση θα είναι 

συμβεβλημένοι οι παρακάτω φορείς: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμοι Λίμνης 

– Μαντουδίου – Αγ. Άννας και Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού. Στόχος του προγράμματος θα είναι η 

ψηφιακή επένδυση των τριών νέων δομών που προωθούνται μέσω του Προγράμματος 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, δηλαδή: α) των τεσσάρων (4) «ολιστικών» Κέντρων 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στους δύο συμβαλλόμενους Δήμους, β) των Κέντρων Χωροταξίας 

και Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΧΩ.Π.) και γ) του Διαδημοτικού Αναπτυξιακού Οργανισμού των εδώ 

συμβαλλόμενων Δήμων.  

 

Μέσω της δεύτερης προγραμματικής σύμβασης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ο καθηγητής, κ. 

Παπαδόπουλος Γιάννης (με γνωστικό αντικείμενο “Οικονομική των Επιχειρήσεων Ξύλου και 

Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου”) θα αναλάβουν να εκπονήσουν τις μελέτες εφαρμογής,  προκειμένου 

να ενισχυθούν στο Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας έργα που θα συμβάλλουν 

ουσιαστικά στην αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήματος, στην ανάπτυξη οικονομικών 

δραστηριοτήτων, στην ορθολογική και αειφορική αξιοποίηση των παραγόμενων προϊόντων και 

υπηρεσιών, προσδίδοντάς τους προστιθέμενη αξία, στην στήριξη των τοπικών κοινοτήτων και 

κοινωνικών ομάδων, εξασφαλίζοντας εισόδημα τόσο σε άμεσο όσο και σε μεσο-μακροπρόθεσμο 

χρονικό ορίζοντα, και επιτυγχάνοντας σημαντικά θετικά πολλαπλασιαστικά οφέλη και σε ευρύτερο 

επίπεδο για το σύνολο της χώρας. Πρόκειται για τα παρακάτω επτά (7) Έργα:  

1. Δημιουργία Πανεπιστημιακού Δάσους Β. Ευβοίας 

2. Ορθολογική αξιοποίηση των καμένων κορμών 

3. Ανασύσταση της εκτατικής κτηνοτροφίας 

4. Πρότυπη εγκατάσταση δασογεωργικών συστημάτων σε επιλεγμένες περιοχές. 

5. Καθορισμός μέτρων διαχείρισης θηρεύσιμων και προστατευόμενων ειδών άγριας 

πανίδας μετά από δασικές πυρκαγιές 
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6. Οικονομική αποτίμηση της αξίας του δάσους με αναλύσεις κόστους – οφέλους για τις 

προτάσεις του νέου παραγωγικού μοντέλου και της αναπτυξιακής δομής της περιοχής 

7. Διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων για την ενίσχυση του προγράμματος ΣτηρίΖΟΥΜΕ 

Βόρεια Εύβοια. 

 

Παράλληλα το τελευταίο διάστημα είναι σε εξέλιξη και οι διαβουλεύσεις για το σχεδιασμό και τη 

σύσταση ενεργειακής κοινότητας στη Βόρεια Εύβοια. Στόχος μας είναι να μεταφέρουμε την έννοια 

της ενεργειακής κοινότητας στο πρόγραμμα της Βόρειας Εύβοιας, να κινητοποιήσουμε τους 

ανθρώπους και την τοπική κοινωνία (Δήμους, επαγγελματίες, νοικοκυριά) να συγκροτήσουν μια 

κοινότητα και να παράξουν βιώσιμη ενέργεια, αξιοποιώντας ανανεώσιμες πηγές όπως η βιομάζα, η 

γεωθερμία κ.α. Στην ομάδα εργασίας συμμετέχουν το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και 

Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Ελληνική 

Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), ο Διαχειριστής του Ελληνικού 

Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.). 

 

Επιπλέον, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η 8η  Συνάντηση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με τα 

Εταιρικά του Μέλη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 έως την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022 στην 

Αιδηψό, με κεντρικό μήνυμα “Η Βόρεια Εύβοια ξαναγεννιέται και παράγει” και θα είναι 

επικεντρωμένη στην επιχειρηματικότητα, ως κινητήρια δύναμη για την αειφόρο και βιώσιμη 

ανάπτυξη της περιοχής της Βόρειας Εύβοιας.  

 

Ένα ακόμη σημαντικό γεγονός των τελευταίων ημερών είναι ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

ολοκλήρωσε τη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού της, με διακριτικό τίτλο: “ΣΚΑΠΑΝΗ”. 

Σήμερα μάλιστα θα έχουμε και την 1η τηλεδιάσκεψη μαζί τους, καθώς η “ΣΚΑΠΑΝΗ” θα είναι ο 

βασικός πυλώνας του προγράμματος Ανασυγκρότησης και δικαιούχος πολλών έργων της Ο.Χ.Ε. 

Βόρειας Εύβοιας. 

 

Κλείνοντας, θα ήθελα να συνοψίσω ότι όλη η προίκα του Διαζώματος, ό,τι παράγουμε βιωματικά 

και πνευματικά το εναποθέτουμε στο Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας». 

 

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

που συντελείται καθημερινά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.  
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2. Έγκριση του προϋπολογισμού των εξόδων της επίσκεψης του προέδρου του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής του προγράμματος 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρου Μπένου και κλιμακίου του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στη Βόρεια Εύβοια, η οποία θα πραγματοποιηθεί 

από Δευτέρα 09 έως και Τρίτη 13 Μαΐου 2022.  

 

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

Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση του 

παρακάτω οικονομικού προϋπολογισμού των εξόδων της επίσκεψης του προέδρου του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας 

Εύβοιας, κ. Σταύρου Μπένου και κλιμακίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στη Βόρεια Εύβοια, η 

οποία θα πραγματοποιηθεί από Δευτέρα 09 έως και Τρίτη 13 Μαΐου 2022. 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ 

  

ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ 1.000,00 € 

  

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 800,00 € 

  

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 700,00 € 

  

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 5.000,00 € 

  

ΣΥΝΟΛΟ  7.500,00 € 

 

«Το κλιμάκιο του Διαζώματος, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, θα αποτελείται από εμένα και τους κ.κ. Νίκο 

Δρακωνάκη, μελετητή της κεντρικής μελέτης για το Masterplan του Προγράμματος Ανασυγκρότησης 

της Βόρειας Εύβοιας, Ελισάβετ Πρέζα, υπεύθυνη χρηματοδοτήσεων του προγράμματος, Μαίρη 

Μπελογιάννη, υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Σωματείου μας, Φαίη Μακαντάση, 

Επικεφαλής Ερευνών στον ερευνητικό οργανισμό διαΝΕΟσις και Ευδόκιμο Φρέγκογλου, 

Συντονιστή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων».  

 

Τα μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του προέδρου του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας 

Εύβοιας, κ. Σταύρου Μπένου και κλιμακίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στη Βόρεια Εύβοια, η 

οποία θα πραγματοποιηθεί από Δευτέρα 09 έως και Τρίτη 13 Μαΐου 2022. 
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3. Ενημέρωση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της 

Επιτροπής, κ. Σταύρου Μπένου για την πρόθεση διάθεσης χορηγίας, ύψους 

20.000 ευρώ, με επίκεντρο τους «φωτοδότες» της Αγροδιατροφής, από την 

εταιρεία Eurochem. 

 

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

Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία 

Eurochem που δραστηριοποιείται στην παραγωγή λιπασμάτων είναι πρόθυμη να διαθέσει στο 

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» χορηγία, ύψους 20.000 ευρώ, με επίκεντρο τους «φωτοδότες» της 

Αγροδιατροφής του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

 

«Τους έχουμε προτείνει, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, να εμπλακούν σε δράσεις, όπως η συγκρότηση του 

cluster επιχειρήσεων αγροδιατροφής στη Βόρεια Εύβοια, η δημιουργία Επισκέψιμων 

Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων, η διοργάνωση Εβδομάδας και Έκθεσης προϊόντων Βόρειας 

Εύβοιας». 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, ευχαρίστησαν θερμά την εταιρεία Eurochem για 

την πρόθεσή της να συμβάλει στο πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, 

διαθέτοντας χορηγία, ύψους 20.000 ευρώ, με επίκεντρο τους «φωτοδότες» της Αγροδιατροφής. 

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

διαδικασίες για την αποδοχή και αξιοποίηση της παραπάνω χορηγίας. 

 

 

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

Επιτροπής, κ. Σταύρου Μπένου για την υπογραφή της σύμβασης εκκαθάρισης 

του έργου «Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία χώρου καινοτομίας στο 

πλαίσιο της ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας» μεταξύ του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου – Ειδικού  Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας και του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση» 

(Συν. 1). 

 

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

Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος υπενθύμισε στα μέλη ότι είναι σε 

εξέλιξη η διαδικασία για τη λύση των συμβάσεων με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Ειδικό  

Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας και το «Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων 

Επικοινωνιών και Υπολογιστών» για τα έργα «Εκπόνηση μελετών α) για τη δημιουργία χώρου 

καινοτομίας και β) για το Ψηφιακό Κύμα και την Πράσινη Ζώνη στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης 

της Βόρειας Εύβοιας», την ανάθεση των οποίων χρηματοδοτούσε το «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη 

Σ. Λάτση», με το ποσό των 200.000 ευρώ.  
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«Μάλιστα, πρόσθεσε ο πρόεδρος, μετά τα παραπάνω υπήρχε μια θετική οικονομική συνέπεια για το 

Ίδρυμα (καθώς από τις 200.000 ευρώ διέθεσε μόνο το ποσό των 60.000 ευρώ) και ως εκ τούτου 

είναι πρόθυμο να διαθέσει στο “ΔΙΑΖΩΜΑ” δωρεά, ύψους 40.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση των 

δράσεων του D-HUB.  

 

Με τη λύση των παραπάνω συμβάσεων, η θερμοκοιτίδα D-HUB του Διαζώματος θα αναλάβει να 

εξειδικεύσει τα παραπάνω έργα, δηλαδή τη δημιουργία χώρου καινοτομίας, το Ψηφιακό Κύμα και 

την Πράσινη Ζώνη, αξιοποιώντας ως θεωρητικό υπόβαθρο τα πρώτα παραδοτέα του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του “Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων 

Επικοινωνιών και Υπολογιστών”. Ο νομικός μας, κ. Σωτήρης Φωτέας έχει προετοιμάσει τα σχετικά 

σχέδια σύμβασης εκκαθάρισης των δύο έργων». 

 

Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την υπογραφή της σύμβασης εκκαθάρισης 

του έργου «Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία χώρου καινοτομίας  στο πλαίσιο της 

ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας» μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου – Ειδικού  Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και του «Κοινωφελούς 

Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση». Ο πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών το σχέδιο της σύμβασης 

(Συν. 1)». 

 

Αμέσως μετά ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Πρόδρομο Τσιαβό, νομικό, τακτικό μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου και συντονιστή εκ μέρους του Διαζώματος του παραπάνω κύκλου 

μελετών. Μάλιστα ο πρόεδρος επισήμανε ότι η συνεισφορά του κ. Τσιαβού στο να επιλυθεί 

αρμονικά η εκπόνηση του παραπάνω έργου ήταν πολύ σημαντική. 

 

Ο κ. Τσιαβός τόνισε ότι θα αξιοποιηθεί ως θεωρητικό υπόβαθρο το πρώτο παραδοτέο της μελέτης 

για τη δημιουργία χώρου καινοτομίας που εκπόνησε και παρέδωσε στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» η ομάδα 

μελετητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Συμπλήρωσε δε ότι η εμπλοκή από εδώ και 

στο εξής της ομάδας του D-HUB στην υλοποίηση του παραπάνω έργου θα είναι η απόδειξη της 

δυναμικής που έχει αναπτύξει τόσο το Σωματείο, όσο και η θερμοκοιτίδα. 

 

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

προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της 

Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρου Μπένου για την υπογραφή της σύμβασης εκκαθάρισης του έργου 

«Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία χώρου καινοτομίας  στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης της 

Βόρειας Εύβοιας» μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

– Ειδικού  Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. 

Λάτση». 

 

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

πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο για την υπογραφή της. 
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5. Εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της 

Επιτροπής, κ. Σταύρου Μπένου για την υπογραφή της σύμβασης εκκαθάρισης 

του έργου «Εκπόνηση μελετών για το Ψηφιακό Κύμα και την Πράσινη Ζώνη 

στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας» μεταξύ του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», του «Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων 

Επικοινωνιών και Υπολογιστών» (ΕΠΙΣΕΥ) και του «Κοινωφελούς 

Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση» (Συν. 2). 

 

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

Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος, σε συνέχεια του προηγούμενου 

θέματος, εισηγήθηκε στα μέλη την υπογραφή της σύμβασης εκκαθάρισης του έργου «Εκπόνηση 

μελετών για το Ψηφιακό Κύμα και την Πράσινη Ζώνη στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης της Βόρειας 

Εύβοιας» μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», του «Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 

Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών» (ΕΠΙΣΕΥ) και του «Κοινωφελούς Ιδρύματος 

Ιωάννη Σ. Λάτση» και έθεσε υπ’ όψιν των μελών το σχέδιο της σχετικής σύμβασης (Συν. 2). 

 

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

προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της 

Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρου Μπένου για την υπογραφή της σύμβασης εκκαθάρισης του έργου 

«Εκπόνηση μελετών για το Ψηφιακό Κύμα και την Πράσινη Ζώνη στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης 

της Βόρειας Εύβοιας» μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», του «Ερευνητικού Πανεπιστημιακού 

Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών» (ΕΠΙΣΕΥ) και του «Κοινωφελούς 

Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση». 

 

 

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

Επιτροπής, κ. Σταύρου Μπένου για τη διάθεση από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» του 

ποσού των 2.500 ευρώ στο φιλοζωικό σωματείο για την προστασία των 

ιπποειδών Rancheros. 

 

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

Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το φιλοζωικό 

σωματείο για την προστασία των ιπποειδών Rancheros, το οποίο έχει την έδρα του στην Αγία 

Άννα στη Βόρεια Εύβοια, αδυνατεί ανταπεξέλθει στο θέμα της τροφής των ζώων και ζήτησε τη 

συνδρομή του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».  

 

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε τη διάθεση από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» του ποσού των 2.500 ευρώ 

στο φιλοζωικό σωματείο για την προστασία των ιπποειδών Rancheros. 
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Τα μέλη του Σωματείου, μετά από συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του 

προέδρου του κ. Σταύρου Μπένου για τη διάθεση από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» του ποσού των 2.500 ευρώ 

στο φιλοζωικό σωματείο για την προστασία των ιπποειδών Rancheros. 

 

 

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

7. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο 

για τη διάθεση χορηγίας, ύψους 20.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 

από το «Κτήμα Γεροβασιλείου», για τη συνδιοργάνωση με το Σωματείο της 

8ης Συνάντησης των Εταιρικών Μελών. Εισήγηση του προέδρου για την 

έγκριση και υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού (Συν. 3). 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το 

«ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», εταιρικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», μετά από σχετικό 

αίτημα που αποστείλαμε, προτίθεται να διαθέσει χορηγία, ύψους 20.000 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για τη συνδιοργάνωση της 8ης Συνάντησης 

των Εταιρικών Μελών. «Η συνάντηση αυτή, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, θα πραγματοποιηθεί από την 

Παρασκευή 3 έως την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022 στα Λουτρά Αιδηψού, όπου θα παρουσιαστεί η 

μεγάλη και σπουδαία συμβολή των Εταιρικών Μελών του Σωματείου και όλου του Χορηγικού 

Κινήματος της χώρας στην οικοδόμηση και υλοποίηση του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της 

Βόρειας Εύβοιας». 

 

Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος έθεσε υπ’ όψιν των μελών το σχέδιο του σχετικού συμφωνητικού 

(Συν. 3)» που πρέπει να υπογραφεί μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και του «Κτήματος 

Γεροβασιλείου» και εισηγήθηκε στα μέλη την υπογραφή του.  

 

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

χορηγία και ευχαρίστησαν θερμά το «Κτήμα Γεροβασιλείου» για τη συμβολή στην ενίσχυση των 

δράσεων του Σωματείου. Επίσης, ενέκριναν ομόφωνα το σχέδιο του σχετικού συμφωνητικού και 

εξουσιοδότησαν, τέλος, τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο για την υπογραφή του. 

 

 

8. Αποδοχή της χορηγίας του «ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», ύψους 3.000 

ευρώ, ως προκαταβολή της χορηγίας για τη συνδιοργάνωση της 8ης 

Συνάντησης των Εταιρικών Μελών. 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το 

«ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», εταιρικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», διέθεσε προς το 

Σωματείο χορηγία, ύψους 3.000 ευρώ, ως προκαταβολή για τη συνδιοργάνωση της 8ης 

Συνάντησης των Εταιρικών Μελών. 
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Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας του «ΚΤΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», ύψους 3.000 ευρώ, ως προκαταβολής για τη συνδιοργάνωση της 8ης 

Συνάντησης των Εταιρικών Μελών. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το «ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» για τη συμβολή 

του στην ενίσχυση των δράσεων του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο 

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

 

 

9. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε., ύψους 5.000 ευρώ, ως 

ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. 

 

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

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

ευρώ, για το έτος 2022. 

 

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

Εταιρείας ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. για τη συμβολή της 

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

τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

 

10. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας ΤΙΤΑΝ Α.Ε., ύψους 12.400 ευρώ, ως 

ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. 

 

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

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή της προς το Σωματείο, ύψους 12.400 

ευρώ, για το έτος 2022. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 12.400 ευρώ, της 

Εταιρείας ΤΙΤΑΝ Α.Ε., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία ΤΙΤΑΝ Α.Ε. για τη συμβολή της στην 

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

απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 
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11. Αποδοχή της χορηγίας του Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, ύψους 20.000 ευρώ, 

ως Α΄ δόση για την ενίσχυση των δράσεων της Θερμοκοιτίδας D-HUB του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το 

Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, εταιρικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», διέθεσε προς 

το Σωματείο χορηγία, ύψους 20.000 ευρώ, για την ενίσχυση των δράσεων της θερμοκοιτίδας (D-

HUB) του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος 

Ιωάννη Σ. Λάτση, ύψους 20.000 ευρώ, ως χορηγίας για την ενίσχυση των δράσεων της 

θερμοκοιτίδας (D-HUB) του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

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

συμβολή του στην ενίσχυση των δράσεων της θερμοκοιτίδας (D-HUB) του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 

την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

 

12. Έγκριση του Οικονομικού και Διαχειριστικού Απολογισμού του Μη 

Κερδοσκοπικού Σωματείου έως και 31 Μαρτίου 2022 (Συν. 4). 

 

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

Διαχειριστικού Απολογισμού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έως και 31 Μαρτίου 2022 (Συν. 4). 

 

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

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έως και 31 Μαρτίου 2022. 

 

 

13. Έγκριση νέων μελών: 

 

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

αίτησης του παρακάτω φυσικού προσώπου για την εγγραφή του στο «ΔΙΑΖΩΜΑ»: 

 

 Βερενίκη Βασιλειάδη, στέλεχος επικοινωνίας - πολιτιστικής Διαχείρισης, ως τακτικό 

μέλος. 

 

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

 

Μαρία Σοφικίτου 

 

 

 

 

 

                 Ο πρόεδρος                                                             Ο γενικός γραμματέας 

 

 

 

 

 

 

            Σταύρος Μπένος                                                    Βασίλης Λαμπρινουδάκης  
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Επισυναπτόμενο 1ο: 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

Σήμερα, (...), στην Αθήνα, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων μερών: 

 Αφενός, του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Διάζωμα», το οποίο εδρεύει 

στην Αθήνα και επί της οδού Μπουμπουλίνας 30, με Α.Φ.Μ. 998191496 /Δ.Ο.Υ  Δ΄ Αθηνών και 

εκπροσωπείται νομίμως από τον Πρόεδρο αυτού κ. Σταύρο Μπένο, που για συντομία θα καλείται 

ο «Εργοδότης». 

Αφετέρου, του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Ειδικός  

Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (για συντομία ΕΜΠ-ΕΛΚΕ) το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, 

στην οδό Πατησίων 42, Τ.Κ. : 106 82 (φορολογική έδρα) με ΑΦΜ: 099793475, Δ.Ο.Υ.: Δ’ 

ΑΘΗΝΩΝ και έχει Διοικητικές Υπηρεσίες στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ.: 157 80 – 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (Διεύθυνση Επικοινωνίας) ή το «Ε.Μ.Π.» και το οποίο 

εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια 

Βίου Εκπαίδευσης του ΕΜΠ καθ. Ιωάννη Κ. Χατζηγεωργίου, ο οποίος ορίστηκε σύμφωνα με την 

διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με αρ. πρωτ. 164073/Ζ1/21-10-

2019, ΦΕΚ 878/ΥΟΔΔ/22-10-2019 και την πράξη Πρύτανη 347/2019, όπως αυτή επικυρώθηκε 

με την απόφαση του θέματος 5 της 1οης/2019 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΕΜΠ και 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4482Β’/09-12-2019., και που για συντομία θα καλείται ο «Μελετητής». 

Και ως εκ τρίτου συμβαλλόμενου: 

Του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «John S. Latsis Public Benefit 

Foundation» που εδρεύει στο Βαντούτς του Λίχτενσταϊν και διατηρεί γραφείο στην Κηφισιά 

Αττικής επί της οδού Δηλιγιάννη, αρ. 59με ΑΦΜ: 998966780- ΔΟΥ Κηφισιάς, που 

εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την κ. Ευαγγελία Λιανού και την κ. 

Αγγελική Κοντοπούλου, που για συντομία θα καλείται «Δωρητής»,   

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

*** 

Ι. Τα μέρη έχουν συνάψει την από 1.12.2021 μεταξύ τους σύμβαση με αντικείμενο την 

«Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία χώρου καινοτομίας  στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης της 

Βόρειας Εύβοιας»  και με τις εδώ αναφερόμενες ιδιότητες (εφεξής η «Αρχική Σύμβαση»). 

ΙΙ. Σε αναφορά προς αυτήν, ήδη τα ως άνω μέρη, αφού έλαβαν υπόψη τους: 

i. Την πρόοδο εκπόνησης του ανατεθειμένου μελετητικού αντικειμένου της Αρχικής 

Σύμβασης υπό το πρίσμα των εκεί οριζόμενων προθεσμιών, 

ii. Τη φύση, τις προδιαγραφές και την εξελικτική διαμόρφωση του υπό σύνταξη Παραδοτέου 

Ι της Αρχικής Σύμβασης, 



 
 

14 
 

iii. Τη σχετική γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης Εκτέλεσης και Παραλαβής του 

άρθρου ΙΙΙ.5 της Αρχικής Σύμβασης, την οποία και αναγνωρίζουν άνευ αιρέσεων ως 

εύλογη και δίκαιη, σύμφωνα με την οποία: 

 

«Από την παρακολούθηση και έλεγχο της πορείας διαμόρφωσης και εκπόνησης του 

μελετητικού αντικειμένου προκύπτει ότι πρόκειται για μια πολύ αξιόλογη μελέτη που στην 

πρώτη φάση της ολοκλήρωσης του Παραδοτέου Ι, έχει ορίσει τις στρατηγικές κατευθύνσεις 

που πρέπει να ακολουθηθούν.  Με βάση τις συναντήσεις και την εξέλιξη όλων των 

υπολοίπων μελετών έχουν προκύψει ανάγκες για τον άμεσο προσδιορισμό και 

τη διαστασιολόγηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων, σε συνέργεια με τις άλλες μελέτες.   

Με αυτά τα δεδομένα και προς το σκοπό εξοικονόμησης χορηγικών πόρων για το 

εγχείρημα, η Επιτροπή εισηγείται την τροποποίηση της σύμβασης, την αναθεώρηση των 

συμβατικών παροχών σε αντιστοιχία με το αναθεωρημένο συνολικό πλάνο δράσης και την 

ολοκλήρωση του  αντικειμένου της  με τη παράδοση των στρατηγικών κατευθύνσεων του 

Παραδοτέου Ι.», 

αποφάσισαν τα εξής: 

α)  Η Αρχική Σύμβαση καταργείται, της παρούσας νοούμενης ως αντίθετης 

συμβατικής πράξης. Καταργούνται ειδικότερα όλα τα Παραδοτέα, οι συμβατικές προθεσμίες και 

οι συμβατικές παροχές που εκεί προβλέπονται, πλην αντίθετης ειδικότερης ρύθμισης στην 

παρούσα σύμβαση. Διατηρούνται σε ισχύ, πέραν των ερμηνευτικών και αξιολογικών 

κατευθύνσεων που περιέχονται στο Προοίμιο και σε λοιπά μέρη της Αρχικής Σύμβασης (π.χ. 

ΙΙ.Α), μόνο οι δευτερογενείς συμβατικές υποχρεώσεις μη χρηματικής φύσεως που κατατείνουν 

στην εκκαθάριση και στην εμπιστευτικότητα του συμβατικού δεσμού, οι οποίες και μετενεργούν.  

β) Το αναφερόμενο στην Αρχική Σύμβαση ως Παραδοτέο Ι, το οποίο έχει παραδοθεί 

προκριματικώς και για τη διενέργεια προκαταρκτικού ελέγχου ήδη από την  01/03/2022 

παραδίδεται τελικά και θεωρείται ότι έχει παραληφθεί ως το μόνο Παραδοτέο (εφεξής «Τελικό 

Παραδοτέο») από την ίδια Επιτροπή Παρακολούθησης Εκτέλεσης και Παραλαβής της Αρχικής 

Σύμβασης κατά τον εκεί αναφερόμενο τρόπο. 

γ) Ως εύλογο αντάλλαγμα, σε αντικατάσταση κάθε άλλης πρόβλεψης της Αρχικής 

Σύμβασης, τα μέρη θεωρούν το εξής: 

 Το ήδη προκαταβληθέν ποσό 10.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (20% 

του αντικειμένου). 

 Ποσό 5.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (10% του αντικειμένου), το 

οποίο και θα καταβληθεί με την παράδοση του Τελικού Παραδοτέου. 

Με την καταβολή των ως άνω ποσών, η σύμβαση (Αρχική, όπως καταργείται τροποποιούμενη 

από την παρούσα) θεωρείται συνολικά εκκαθαρισμένη κατά τις χρηματικές παροχές της. Ρητά 

ορίζεται ότι στην αξία της διακρατούμενης προκαταβληθείσας-με την υπογραφή της Αρχικής 

Σύμβασης-παροχής εμπίπτει το συνολικό αντάλλαγμα του Παραδοτέου Ι, τροποποιούμενης της 

σχετικής χρονικής κατανομής της Αρχικής Σύμβασης.  
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Ρητά διευκρινίζεται ότι και οι καταβολές του Δωρητή ευθυγραμμίζονται πλήρως με το 

αναθεωρημένο πρόγραμμα καταβολών της παρούσας σύμβασης και απαλλάσσεται αυτός κάθε 

άλλης δηλωθείσας μονομερώς χαριστικής παροχής του, άλλως ανακαλεί αυτές (όχι προφανώς 

λόγω υπαιτιότητας του δωρεοδόχου, αλλά ενόψει των αντικειμενικών συνθηκών έκλειψης του 

αντικειμένου τους). 

 δ) Το Τελικό Παραδοτέο μπορεί να αξιοποιηθεί-χωρίς άλλο αντάλλαγμα 

μεταβίβασης δικαιωμάτων πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας-από τον Εργοδότη και τον 

Δωρητή για την εκπόνηση νέου, διευρυμένου, επαυξημένου ή επάλληλου μελετητικού 

αντικειμένου ή άλλου προϊόντος διανοίας για τους σκοπούς που αναφέρονται στην Αρχική 

Σύμβαση, χωρίς άλλη συμμετοχή του Μελετητή.  

Ρητά ορίζεται ότι ο σκοπός δωρεάς προς δημόσιο φορέα κατά το άρθρο 2Α του Ν.3316/2005 ή 

κάθε άλλη εφαρμοστέα διάταξη της κείμενης νομοθεσίας διατηρείται και μετενεργεί.  

ε)  Το σύνολο των ανωτέρω συμφωνιών νοείται για τα μέρη ως αζήμιο και 

απαλλαγμένο εκατέρωθεν από το στοιχείο της υπαιτιότητας. Η παρούσα διευθέτηση δεν αποτελεί 

αναγνώριση πλημμελούς εκπλήρωσης συμβατικής υποχρέωσης για κανένα από τα μέρη, τα οποία 

και, τηρουμένων των όρων της παρούσας σύμβασης, δεν διατηρούν εκατέρωθεν καμία αξίωση ή 

άλλη απαίτηση.  

 

 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Για τον Εργοδότη    Για τον Μελετητή (Ε.Μ.Π.- ΕΛΚΕ) 

 

 

 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» Ο Αντιπρύτανης  

Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης  

Σταύρος Μπένος    Καθηγητής Ιωάννης Κ. Χατζηγεωργίου 
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Για τον Δωρητή 

 

1. κ. Ευαγγελία Λιανού                 2. κ. Αγγελική Κοντοπούλου 

 

Νόμιμος Εκπρόσωπος     Νόμιμος Εκπρόσωπος  
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Επισυναπτόμενο 2ο 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

Σήμερα, (...), στην Αθήνα, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων μερών: 

 Αφενός, του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Διάζωμα», το οποίο εδρεύει 

στην Αθήνα και επί της οδού Μπουμπουλίνας 30, με Α.Φ.Μ. 998191496 /Δ.Ο.Υ  Δ΄ Αθηνών και 

εκπροσωπείται νομίμως από τον Πρόεδρο αυτού κ. Σταύρο Μπένο, που για συντομία θα καλείται 

ο «Εργοδότης». 

Αφετέρου, του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ερευνητικό 

Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών» (ΕΠΙΣΕΥ), που 

εδρεύει στην Αθήνα, και επί της οδού Πατησίων 42, 106 82, με ΑΦΜ: 090162593, ΔΟΥ : Δ’ 

Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Ιωάννη Βασιλείου, Διευθυντή του ΕΠΙΣΕΥ, 

Ομότιμο Καθηγητή ΕΜΠ και που για συντομία θα καλείται ο «Μελετητής». 

Και ως εκ τρίτου συμβαλλόμενου: 

Του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «John S. Latsis Public Benefit 

Foundation» που εδρεύει στο Βαντούτς του Λίχτενσταϊν και διατηρεί γραφείο στην Κηφισιά 

Αττικής επί της οδού Δηλιγιάννη, αρ. 59με ΑΦΜ: 998966780- ΔΟΥ Κηφισιάς, που 

εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την κ. Ευαγγελία Λιανού και την κ. 

Αγγελική Κοντοπούλου, που για συντομία θα καλείται «Δωρητής»,   

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

*** 

Ι. Τα μέρη έχουν συνάψει την από 22.11.2021 μεταξύ τους σύμβαση με αντικείμενο την 

«Εκπόνηση μελετών για το Ψηφιακό Κύμα και την Πράσινη Ζώνη  στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης 

της Βόρειας Εύβοιας» και με τις εδώ αναφερόμενες ιδιότητες (εφεξής η «Αρχική Σύμβαση»). 

ΙΙ. Σε αναφορά προς αυτήν, ήδη τα ως άνω μέρη, αφού έλαβαν υπόψη τους: 

iv. Την πρόοδο εκπόνησης του ανατεθειμένου μελετητικού αντικειμένου της Αρχικής 

Σύμβασης υπό το πρίσμα των εκεί οριζόμενων προθεσμιών, 

v. Τη φύση, τις προδιαγραφές και την εξελικτική διαμόρφωση του υπό σύνταξη Παραδοτέου 

Ι της Αρχικής Σύμβασης, 

vi. Τη σχετική γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης Εκτέλεσης και Παραλαβής του 

άρθρου ΙΙΙ.5 της Αρχικής Σύμβασης, την οποία και αναγνωρίζουν άνευ αιρέσεων ως 

εύλογη και δίκαιη, σύμφωνα με την οποία: 

 

«Από την παρακολούθηση και έλεγχο της πορείας διαμόρφωσης και εκπόνησης του 

μελετητικού αντικειμένου προκύπτει ότι πρόκειται για μια πολύ αξιόλογη μελέτη που στην 

πρώτη φάση της ολοκλήρωσης του Παραδοτέου Ι, έχει ορίσει τις στρατηγικές κατευθύνσεις 

που πρέπει να ακολουθηθούν.  Με βάση τις συναντήσεις και την εξέλιξη όλων των 
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υπολοίπων μελετών έχουν προκύψει ανάγκες για τον άμεσο προσδιορισμό και 

τη διαστασιολόγηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων, σε συνέργεια με τις άλλες μελέτες.   

Με αυτά τα δεδομένα και προς το σκοπό εξοικονόμησης χορηγικών πόρων για το 

εγχείρημα, η Επιτροπή εισηγείται την τροποποίηση της σύμβασης, την αναθεώρηση των 

συμβατικών παροχών σε αντιστοιχία με το αναθεωρημένο συνολικό πλάνο δράσης και την 

ολοκλήρωση του  αντικειμένου της  με τη παράδοση των στρατηγικών κατευθύνσεων του 

Παραδοτέου Ι.», 

 

αποφάσισαν τα εξής: 

α)  Η Αρχική Σύμβαση καταργείται, της παρούσας νοούμενης ως αντίθετης 

συμβατικής πράξης. Καταργούνται ειδικότερα όλα τα Παραδοτέα, οι συμβατικές προθεσμίες και 

οι συμβατικές παροχές που εκεί προβλέπονται, πλην αντίθετης ειδικότερης ρύθμισης στην 

παρούσα σύμβαση. Διατηρούνται σε ισχύ, πέραν των ερμηνευτικών και αξιολογικών 

κατευθύνσεων που περιέχονται στο Προοίμιο και σε λοιπά μέρη της Αρχικής Σύμβασης (π.χ. 

ΙΙ.Α), μόνο οι δευτερογενείς συμβατικές υποχρεώσεις μη χρηματικής φύσεως που κατατείνουν 

στην εκκαθάριση και στην εμπιστευτικότητα του συμβατικού δεσμού, οι οποίες και μετενεργούν.  

β)   Το αναφερόμενο στην Αρχική Σύμβαση ως Παραδοτέο Ι, το οποίο έχει παραδοθεί 

προκριματικώς και για τη διενέργεια προκαταρκτικού ελέγχου ήδη από την  01/03/2022 

παραδίδεται τελικά και θεωρείται ότι έχει παραληφθεί ως το μόνο Παραδοτέο (εφεξής «Τελικό 

Παραδοτέο») από την ίδια Επιτροπή Παρακολούθησης Εκτέλεσης και Παραλαβής της Αρχικής 

Σύμβασης κατά τον εκεί αναφερόμενο τρόπο.  

γ) Ως εύλογο αντάλλαγμα, σε αντικατάσταση κάθε άλλης πρόβλεψης της Αρχικής 

Σύμβασης, τα μέρη θεωρούν το εξής: 

 Το ήδη προκαταβληθέν ποσό 30.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (20% 

του αντικειμένου). 

 Ποσό 15.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (10% του αντικειμένου), το 

οποίο και θα καταβληθεί με την παράδοση του Τελικού Παραδοτέου. 

Με την καταβολή των ως άνω ποσών, η σύμβαση (Αρχική, όπως καταργείται τροποποιούμενη 

από την παρούσα) θεωρείται συνολικά εκκαθαρισμένη κατά τις χρηματικές παροχές της. Ρητά 

ορίζεται ότι στην αξία της διακρατούμενης προκαταβληθείσας-με την υπογραφή της Αρχικής 

Σύμβασης-παροχής εμπίπτει το συνολικό αντάλλαγμα του Παραδοτέου Ι, τροποποιούμενης της 

σχετικής χρονικής κατανομής της Αρχικής Σύμβασης.  

Ρητά διευκρινίζεται ότι και οι καταβολές του Δωρητή ευθυγραμμίζονται πλήρως με το 

αναθεωρημένο πρόγραμμα καταβολών της παρούσας σύμβασης και απαλλάσσεται αυτός κάθε 

άλλης δηλωθείσας μονομερώς χαριστικής παροχής του, άλλως ανακαλεί αυτές (όχι προφανώς 

λόγω υπαιτιότητας του δωρεοδόχου, αλλά ενόψει των αντικειμενικών συνθηκών έκλειψης του 

αντικειμένου τους). 
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 δ) Το Τελικό Παραδοτέο μπορεί να αξιοποιηθεί-χωρίς άλλο αντάλλαγμα 

μεταβίβασης δικαιωμάτων πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας-από τον Εργοδότη και τον 

Δωρητή για την εκπόνηση νέου, διευρυμένου, επαυξημένου ή επάλληλου μελετητικού 

αντικειμένου ή άλλου προϊόντος διανοίας για τους σκοπούς που αναφέρονται στην Αρχική 

Σύμβαση, χωρίς άλλη συμμετοχή του Μελετητή.  

Ρητά ορίζεται ότι ο σκοπός δωρεάς προς δημόσιο φορέα κατά το άρθρο 2Α του Ν.3316/2005 ή 

κάθε άλλη εφαρμοστέα διάταξη της κείμενης νομοθεσίας διατηρείται και μετενεργεί.  

ε)  Το σύνολο των ανωτέρω συμφωνιών νοείται για τα μέρη ως αζήμιο και 

απαλλαγμένο εκατέρωθεν από το στοιχείο της υπαιτιότητας. Η παρούσα διευθέτηση δεν αποτελεί 

αναγνώριση πλημμελούς εκπλήρωσης συμβατικής υποχρέωσης για κανένα από τα μέρη, τα οποία 

και, τηρουμένων των όρων της παρούσας σύμβασης, δεν διατηρούν εκατέρωθεν καμία αξίωση ή 

άλλη απαίτηση.  

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Για τον Εργοδότη      Για τον Μελετητή 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»   Ιωάννης Βασιλείου 

Σταύρος Μπένος       Νόμιμος Εκπρόσωπος   

 

 

 

Για τον Δωρητή 

 

 

2. κ. Ευαγγελία Λιανού                 2. κ. Αγγελική Κοντοπούλου 

 

Νόμιμος Εκπρόσωπος     Νόμιμος Εκπρόσωπος  
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Επισυναπτόμενο 3ο:  

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

Στην Αθήνα σήμερα, ……….. Απριλίου 2022, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

 

1. το «Κτήμα Γεροβασιλείου» που εδρεύει …… επί της οδού ………., αρ. ….. με Α.Φ.Μ. 

……., Δ.Ο.Υ. …… και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν συμφωνητικό από τον/την κ. / 

κα ……………, εφ’ εξής αποκαλούμενη  «Η Εταιρεία», 

 

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

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

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

Συμβαλλόμενος», 

 

συμφώνησαν και συναποδέχθησαν τα εξής: 

 

Άρθρο 1 

Περιγραφή αντικειμένου 

 

1. Το «Κτήμα Γεροβασιλείου»: 

………………… (λίγα λόγια) 

 

 

2. Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»: 

 

Ο «Δεύτερος Συμβαλλόμενος» είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που έχει ως βασικό του 

στόχο τη συμβολή στην προστασία και την ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης 

(θεάτρων, ωδείων, σταδίων, αμφιθεάτρων). Επίσης, το «Σωματείο», αξιοποιώντας πλέον τα 

αποτελέσματα της απόλυτης συνέργειας μεταξύ των πολιτών, των φορέων, των θεσμών του 

κράτους, των χορηγών και των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, συμμετέχει στο 

σχεδιασμό καινοτόμων  προγραμμάτων Πολιτιστικών Διαδρομών, Αρχαιολογικών – 

Περιβαλλοντικών Πάρκων, τα οποία σταδιακά επεκτείνονται σε όλες σχεδόν τις Περιφέρειες της 

χώρας μας.  

 

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ», λοιπόν, υποκινεί καθημερινά τις δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας και δρα ως 

καταλύτης στην ανάπτυξη συνεργειών, οι οποίες στοχεύουν στην ένταξη των μνημείων στο 

κέντρο της ζωής και στη σύνδεσή τους με την επιχειρηματικότητα, την παραγωγή του 

πρωτογενούς τομέα και τον ψηφιακό κόσμο.  
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3. Το πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας: 

 

Στο πλαίσιο αυτό το Σωματείο, αξιοποιώντας την Πνευματική – Επιστημονική – Βιωματική και 

Επιχειρησιακή υποδομή του υποστηρίζει το Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, μετά 

τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021.  

 

Το πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας έχει ολιστικό και ανθρωποκεντρικό 

χαρακτήρα και το όχημα για την υλοποίησή του είναι το σπουδαίο εργαλείο των Ολοκληρωμένων 

Χωρικών Επενδύσεων (Ο.Χ.Ε.), που αποτελεί μαζί με τη διπλή μετάβαση (Πράσινη και Ψηφιακή) 

και με τη δημιουργία ενός χώρου καινοτομίας από την καθημερινότητα του πολίτη έως το 

επιχειρείν, τον αξιακό και επιχειρησιακό κορμό του ΕΣΠΑ 2021-2027.  

 

4. Ο θεσμός των Εταιρικών Μελών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»: 

 

Τα Εταιρικά Μέλη είναι ένας θεσμός, ο οποίος γεννήθηκε μαζί με το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και αντανακλά 

τις συνέργειες μεταξύ του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Σκοπός του είναι η εμβάθυνση και η 

προβολή του θεσμού της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και η δημιουργία ισχυρότερων δεσμών 

με την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας μας. Έτσι, το «ΔΙΑΖΩΜΑ» απηύθυνε πρόσκληση 

προς τις οικονομικές δυνάμεις της Ελλάδας. Στόχος ήταν η δημιουργία μιας ωραίας συνεργασίας 

για την αναβάθμιση του χορηγικού θεσμού και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς και η 

εμπλοκή των εταιρειών – επιχειρήσεων σε μείζονα προγράμματα ανάδειξης των μνημείων. Για 

την προώθηση του θεσμού των Εταιρικών Μελών του κάθε χρόνο το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

διοργανώνει την καθιερωμένη του συνάντηση με τα Εταιρικά του Μέλη.  

 

5. Η 8η Συνάντηση των Εταιρικών Μελών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στη Βόρεια Εύβοια: 

 

Φέτος, το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και μετά από απόφαση της 14ης Γενικής του Συνέλευσης, αποφάσισε να 

πραγματοποιήσει την 8η Συνάντηση των Εταιρικών Μελών στη Βόρεια Εύβοια και συγκεκριμένα 

από την Παρασκευή 3 έως την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022 στα Λουτρά Αιδηψού, όπου θα 

παρουσιαστεί η μεγάλη και σπουδαία συμβολή των Εταιρικών Μελών του Σωματείου και όλου 

του Χορηγικού Κινήματος της χώρας στην οικοδόμηση και υλοποίηση του Προγράμματος 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

 

Συγκεκριμένα, η παραπάνω εκδήλωση θα έχει ως κεντρικό μήνυμα «Η Βόρεια Εύβοια 

ξαναγεννιέται και παράγει» και θα είναι επικεντρωμένη στην επιχειρηματικότητα και την 

αγροδιατροφή, ως κινητήρια δύναμη για την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής της 

Βόρειας Εύβοιας. Η περιοχή της Βόρειας Εύβοιας και συγκεκριμένα της Αιδηψού συνδυάζει 

αρμονικά τη συμβίωση της παραγωγής ποιοτικών τοπικών προϊόντων, με υπηρεσίες αναψυχής σε 

ένα φροντισμένο φυσικό περιβάλλον και  με συνθήκες διαβίωσης εργαζομένων και κατοίκων που 

ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις της αειφορίας και της πράσινης ανάπτυξης. 
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Στόχος της παραπάνω εκδήλωσης είναι να αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν 

στη Βόρεια Εύβοια η γεωργία, η κτηνοτροφία, η δασοκομία και η αλιεία και πως ο ρόλος της 

αγροδιατροφής πρέπει να ενδυναμωθεί και να συνεχισθεί. Η ανάπτυξη παραγωγικών αλυσίδων 

αξίας, καθώς και η χρήση συστημάτων αναγνώρισης της ποιότητας και της ταυτότητας τοπικών 

διατροφικών προϊόντων θα έχουν θετική επίπτωση στην τοπική οικονομία. Επιπλέον, φιλοδοξία 

του προγράμματος είναι  η σύζευξη του τουρισμού με τον αγροδιατοφικό τομέα με ποικίλες 

δράσεις και η προώθηση του πολιτισμού της αγροδιατροφής της Βόρειας Εύβοιας. 

 

Ενδεικτικά αναφέρεται ένα εύρος των δράσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανασυγκρότησης 

που προγραμματίζονται: 

 

1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός αγροδιατροφικού τομέα (γεωργία Ακριβείας). 

2. Ενεργειακή κοινότητα Β. Εύβοιας. 

3. Συμβολαιακά Προγράμματα. 

4. Μελισσοκομικό πάρκο. 

5. Ίδρυση Γεωργικής Σχολής του ΥΠΑΑΤ/ΕΛΓΟ στην Ιστιαία. 

6. Φεστιβάλ Γεύσης. 

7. Εβδομάδα και Έκθεση προϊόντων Β. Εύβοιας. 

8. Δράσεις Β2Β. 

9. Επιδεικτικά Αγροκτήματα και επιχειρήσεις. 

10. Cluster επιχειρήσεων Αγροδιατροφής. 

11. Κατασκευή Αντιδιαβρωτικής και αντιχειμαρρικής προστασίας "Κρύα Βρύση". 

 

Με το παρόν συμφωνητικό «Η Εταιρεία» αναλαμβάνει να συνδιοργανώσει με το Σωματείο την 

8η Συνάντηση των Εταιρικών Μελών, η οποία έχει ως στόχο την προώθηση των παραπάνω 

δράσεων επιχειρηματικότητας και αγροδιατροφής, με την καταβολή χορηγίας, ύψους 20.000 

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

 

Άρθρο 2 

 

Τρόπος Πληρωμής 

 

Το ως άνω ποσό των 20.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) θα κατατεθεί στον παρακάτω 

λογαριασμό του Σωματείου στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 

 Αρ. Λογαριασμού: 5026-038350-177  -  IBAN: GR 88 0172 0260 0050 2603 8350 177 - 

SWIFT/BIC: PIRBGRAA 

 

Για την καταβολή του προαναφερόμενου ποσού το Σωματείο υποχρεούται στην έκδοση του 

αντίστοιχου νόμιμου παραστατικού. 
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Άρθρο 3 

 

Αντισταθμίσματα και υποχρεώσεις του δεύτερου συμβαλλόμενου 

 

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

δυνατή διαφάνεια και προβολή με τους ακόλουθους τρόπους: 

 

 προβολή της χορηγίας στην ιστοσελίδα του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ www.diazoma.gr σε δύο 

ενότητες: ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΛΗ, ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ. 

 προβολή της χορηγίας στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Ανασυγκρότησης Βόρειας 

Εύβοιας “EVOIA-META” : https://evoia-meta.gov.gr/  

 αναφορά της χορηγίας στο ενημερωτικό υλικό της 8ης Συνάντησης των Εταιρικών Μελών 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» που θα διανεμηθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών της. 

 προβολή ενημερωτικού βίντεο για το όραμα και την αποστολή του Κτήματος 

Γεροβασιλείου στην 8η Συνάντηση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με τα Εταιρικά του 

Μέλη. 

 

Άρθρο 4 

 

Σε περίπτωση υπαίτιας αθέτησης, υπαναχώρησης ή πλημμελούς εκτέλεσης οποιουδήποτε όρου 

του παρόντος συμφωνητικού, το μη υπαίτιο μέρος έχει δικαίωμα να ζητήσει κάθε θετική ή 

αποθετική ζημία που θα υποστεί. 

 

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

αρμόδια καθίστανται αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας. 

 

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

έλαβε κάθε μέρος και τα οποία υπογράφονται ως εξής: 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την «Εταιρεία» Για το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

  

  

  

  

  

…….. 

 

 Σταύρος  Μπένος 

 Πρόεδρος 

http://www.diazoma.gr/
https://evoia-meta.gov.gr/
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Επισυναπτόμενο 4ο: Οικονομικός Απολογισμός 

 

 

 

 



Εσοδα  ΧΡ 2008-21 ΧΡΗΣΗ 2022 31/3/2022 Έξοδα ΧΡ 2008-21 ΧΡΗΣΗ 2022 31/3/2022

Τακτικές Εισφορές Μελών 519.181,64 € 3.100,00 € 522.281,64 € Έξοδα Ίδρυσης 139,02 0,00 139,02

Εισφορές Τακτικών Μελών 519.181,64 € 3.100,00 € 522.281,64 € Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης 139,02 139,02

Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ 62.566,93 € 14,00 € 62.580,93 € Πάγια 22.155,34 0,00 22.155,34

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

Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα 4,00 € Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων 1.511,44 1.511,44

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 4,00 € 4,00 € Έξοδα μίσθωσης ακινήτων 107.899,63 2.227,77 110.127,40

Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή  Εταιρικών Μελών-Χορηγίες 2.254.376,31 € 65.370,00 € 2.319.746,31 € Μίσθωση ακινήτων (έδρα )

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 551.716,31 € 551.716,31 € Ενοίκια 96.272,20 1.800,00 98.072,20

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 102.150,00 € 102.150,00 € Κοινόχρηστα ,Εγγυήσεις (Ενοικίων ,ΔΕΔΗΕ) 11.627,43 427,77 12.055,20

ΚΟΣΜΟΤΕ 126.600,00 € 18.600,00 € 145.200,00 € 'Εξοδα λειτουργίας 312.445,20 6.066,49 318.511,69

ELPEN A.E ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 121.500,00 € 5.000,00 € 126.500,00 € Εξοδα λειτουργίας 

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ  Α.Ε. 62.000,00 € 62.000,00 € Δ.Ε.Η 21.917,00 881,00 22.798,00

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 102.000,00 € 12.400,00 € 114.400,00 € Ο.Τ.Ε 32.788,52 577,00 33.365,52

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ 94.800,00 € 94.800,00 € COSMOTE 6.476,23 84,66 6.560,89

ΤΕΜΕS-COSTA NAVARINO  Α.Ε. 70.000,00 € 70.000,00 € Ε.Υ.Δ.Α.Π 649,00 10,00 659,00

FOURLIS A.E 60.000,00 € 5.000,00 € 65.000,00 € Επισκευές Συντήρησεις-Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα 46.522,91 176,08 46.698,99

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 48.480,00 € 48.480,00 € ΄Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας 17.661,39 106,14 17.767,53

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  Α.Ε. 15.000,00 € 8.650,00 € 23.650,00 € Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά 30.722,33 282,14 31.004,47

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ  Α.Ε. 43.350,00 € 43.350,00 € Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες 31.329,74 609,83 31.939,57

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 61.940,00 € 61.940,00 € Ταχυδρομικά -Μεταφορικά 28.661,49 419,66 29.081,15

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 60.800,00 € 60.800,00 € Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές 5.352,25 252,96 5.605,21

ΒΙΚΟΣ Α.Ε 45.000,00 € 45.000,00 € Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή 6.591,05 6.591,05

ZARA  Α.Ε. 45.000,00 € 45.000,00 € Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη 71.488,34 2.667,02 74.155,36

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

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

ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 33.400,00 € 3.000,00 € 36.400,00 €  Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων 999.967,56 29.921,31 1.029.888,87

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ 40.000,00 € 40.000,00 € Κόστος μισθοδοσίας 732.603,75 19.268,92 751.872,67

INTERAMERICAN  Α.Ε. 27.000,00 € 27.000,00 € Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ) 267.363,81 10.652,39 278.016,20

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 49.840,00 € 49.840,00 €  Φ.Π.Α. 117.599,92 56.603,96 174.203,88

ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ 65.000,00 € 65.000,00 € Φ.Π.Α. 56.603,96 56.603,96

ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. 49.600,00 € 49.600,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων 101.180,00 0,00 101.180,00

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

Σ.Ε.Β. 30.000,00 € 30.000,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 1.246.507,27 271.278,79 1.517.786,06

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

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

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

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

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

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

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

ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 18.600,00 € 18.600,00 € Ίδρυμα ι.Λάτσης για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 60.000,00 15.000,00 75.000,00

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

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

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

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

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

0,00 € Αθηναική Ζυθοποιία,μελέτες Ειδικών Πολ/κών Σχεδίων Β.Εύβοιας 30.576,00 51.744,00 82.320,00

0,00 € Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,μελέτες αγροδιατροφής Β.Εύβοιας 36.020,02 36.020,02

0,00 € ΕΛΠΕΝ Α.Ε.μελέτη για τα Ειδικά Πολ/μικά Σχέδια Β.Εύβοιας 50.344,00 50.344,00

0,00 € Ελβάλ Χαλκόρ Α.Ε.μελέτη για το Νέο Δάσος Β.Εύβοιας 28.000,00 28.000,00

Μεταβιβαστικές εισροές 1.678.536,58 € 307.640,00 € 1.986.176,58 € Ελβάλ Χαλκόρ Α.Ε.μελέτη για Τα Έργα Φωτοδότες Β.Εύβοιας 5.580,00 13.020,00 18.600,00

Μεταβιβαστικές εισροές 936.870,59 € 936.870,59 € Ιντεραμέρικαν Α.Ε.,μελέτη για το Πολιτισμό Β.Εύβοιας 4.960,00 9.920,00 14.880,00

ΕθνικήΤράπεζα,χορηγία για τη κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 49.600,00 € 49.600,00 € Ο.Τ.Ε.,Έξοδα μετακινήσεων,ημερίδων για Βόρεια Εύβοια 30.242,09 9.757,91 40.000,00

Κεντρική Οδός,Δράσεις για τη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας 18.600,00 € 18.600,00 € ΙΚΕΑ House Market,μελέτη για το Νέο Δάσος Βόρειας Εύβοιας 56.000,88

Ίδρυμα j m Kaplan,Πρόγραμμα ΄΄Τριλογία της Αττικής΄΄ 81.665,99 € 81.665,99 € Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος,Τουρισμός Β.Εύβοιας 18.000,00

Unisystems A.E. για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 12.400,00 € 12.400,00 € Ζάρρα Ελλάς,μελέτες Ειδικών Πολ/κών Σχεδίων Βόρειας Εύβοιας 75.516,00

Ίδρυνα Ι.Λάτσης,για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 60.000,00 € 15.000,00 € 75.000,00 €

Νέα Οδός,Έξοδα Εταιρικών Μελών,Μελέτη Φύση&Πολιτισμός 37.200,00 € 37.200,00 €

Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,Κάλυψη εξόδων Γεν.Συνέλευσης 40.000,00 € 40.000,00 €

Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.,Μάρκετινκ Πολ.Διαδρομής Νάξου 14.000,00 € 14.000,00 €

Αιγέας ΑΜΚΕ,Μελέτη Marketing Τριλογίας Αττικής 10.000,00 € 10.000,00 €

IKEA House Market,μελέτη για το Νέο Δάσος Β.Εύβοιας 100.000,00 € 100.000,00 €

ΕΛΠΕΝ Α.Ε.,μελέτη για τα Ειδικά Πολ/μικά Σχέδια Β.Εύβοιας 50.000,00 € 50.000,00 € Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος 90.738,22 0,00 90.738,22

Ελβάλ Χαλκόρ Α.Ε.,μελέτη για το Νέο Δάσος Β.Εύβοιας 43.400,00 € 43.400,00 € Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος 0,00

Ελβάλ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.,μελέτη για Τα Έργα Φωτοδότες Β.Εύβοιας 18.600,00 € 18.600,00 € Εξοδα προβολής & διαφήμισης 33.851,04 662,05 34.513,09

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

Αθναική  Ζυθοποιία,μελέτες Ειδ.Πολ.Σχεδίων Β.Εύβοιας 124.000,00 € 124.000,00 € Ανάπτυξη Ιστοσελίδας 370,00 370,00

Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,μελέτες αγροδιατροφής  Β.Εύβοιας 36.000,00 € 70.040,00 € 106.040,00 € Προβολή Διαζώματος 292,05 292,05

ΟΤΕ,  Έξοδα μετακινήσεων ,ημερίδων για Βόρεια Εύβοια 40.000,00 € 40.000,00 € ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 476.872,48 0,00 476.872,48

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

Ζάρρα Ελλάς,μελέτες Ειδικών Πολ/κών Σχεδίων Β.Εύβοιας 124.000,00 € ΙΕ΄Γεν.Συνέλευση 0,00

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος,Τουρισμός Β.Εύβοιας 30.000,00 € Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις 347.199,39 14.786,55 361.985,94

Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις 200.833,31 200.833,31

1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών 29.418,53 29.418,53

2.Εκδόσεις Διαζώματος 79.145,44 79.145,44

3.Μεταφράσεις κειμένων 6.520,00 1.035,44 7.555,44

0,00 € 4.Ψηφιακές εφαρμογές Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης 500,01 500,01

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

Τόκοι καταθέσεων 0,00 € 6.Μισθοδοσία Θερμοκοιτίδας Διαζώματος 18.842,11 3.253,17 22.095,28

Επιστροφές διαθεσίμων 25.903,38 € 0,00 € 25.903,38 € 7.Master Plan  Τριλογίας Αττικής 1.440,00 1.440,00

8.Έξοδα μετακινήσεων, ημερίδων,site , για τη Βόρεια Εύβοια 7.661,93 7.661,93

Σύνολο Εσόδων 4.546.842,95 € 376.124,00 € 4.922.966,95 € 9.Επιμέλεια GROWD FUNDING για μελέτες Βόρειας Εύβοιας 936,00 936,00

Χρηματικά Διαθέσιμα Υπόλοιπο 360,97 € 0,00

Ταμείο στο Διάζωμα 360,97 € 0,00

Λογαριασμοί Καταθέσεων 0,00 € 505.222,95 € 0,00

Τράπεζα ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ 0,00

ΑLPHA BANK               152.564,92 € 152.564,92 € Λοιπές Εκδηλώσεις 171.282,81 0,00 171.282,81

Eurobank Ergasias         6.205,93 € 6.205,93 € Εκδηλώσεις 171.282,81 171.282,81

Εθνική Τράπεζα              62.655,34 € 62.655,34 € Όγδοη συνάντηση του Διαζώματος με τα Eταιρικά του Μέλη 0,00

Τράπεζα Αττικής           15.100,10 € 15.100,10 € Έβδομη συνάντηση Άνω Διαζώματος 0,00

Τράπεζα Πειραιώς          268.410,81 € 268.410,81 € Διάφορα Έξοδα 7.862,90 135,33 7.998,23

PAY PAL 285,85 € 285,85 € Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα 135,33 135,33

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  505.583,92 € Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών 0,00

To μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2021 ανέρχεται στο ποσό των  ευρώ . 511.142,17 € Σύνολο Εξόδων 4.035.700,78 381.682,25 4.417.383,03

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΌ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/03/2022



Μελέτες Αδιάθετο

Ύψος κατάθεσης Εξοδα Θεάτρων Υπόλοιπο

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

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

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

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

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

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

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

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

9 Αρχαίο Θέατρο Χερσονήσου 200,00 € 200,00

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

11 Αρχαίο Θέατρο Απτέρας 700,00 € 700,00

12 Αρχαίο Θέατρο Βεργίνας 420,00 € 420,00

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

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

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

16 Αρχαίο Θέατρο Οινιάδων 400,00 € 400,00

17 Αρχαίο Θέατρο Στράτου 346,00 € 346,00

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

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

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

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

22 Αρχαίο Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών 8.450,00 € 6.416,00 2.034,00

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

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

25 Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης 885,00 € 885,00

26 Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών 30.425,56 € 26.737,93 3.687,63

27 Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης 1.400,00 € 1.400,00

28 Αρχαίο Θέατρο Θήρας 400,00 € 400,00

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

30 Αρχαίο Θέατρο Θορικού 715,00 € 715,00

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

32 Αρχαίο Θέατρο Αιγείρας 240,00 € 240,00

33 Αρχαίο Θέατρο Τραχωνων 1.370,00 € 1.370,00

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

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

36 Αρχαίο Θέατρο Φερών 3.110,00 € 3.110,00

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

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

39 Αρχαίο Θέατρο Αμφιαρείου 1.520,10 € 1.520,10

40 Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης 2.160,00 € 2.160,00

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 4.600,00 € 4.600,00

46 Αρχαίο Θέατρο Μιεζας 350,00 € 350,00

47 Αρχαίο Θέατρο Λίνδου 350,00 € 350,00

48 Αρχαίο Θέατρο Καβιρείου 3.690,00 € 3.690,00

49 Αρχαίο Θέατρο Γυθείου 1.320,00 € 1.320,00

50 Αρχαίο Θέατρο Σάμου 400,00 € 400,00

51 Αρχαίο Θέατρο  Ιεράπετρας 100,00 € 100,00

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

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

54 Μικρό Θέατρο Αμβρακίας 100,00 € 100,00

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

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

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

58 Τελεστήριο Ελευσίνας 188,00 € 188,00

59 Αρχαίο Ωδείο Πάτρας 100,00 € 100,00

60 Αρχαίο Ωδείο Κορίνθου 125,00 € 125,00

61 Αρχαίο θέατρο Μαρώνειας 1.000,00 € 1.000,00

62 Αρχαίο θέατρο Τανάγρας 150,00 € 150,00

63 Αρχαίο θέατρο Λεωντίου 100,00 € 100,00

64 Αρχαίο θέατρο Άσκρης 50,00 € 50,00

Τόκοι καταθέσεων-φόρος,τραπεζικά έξοδα 5.996,43 € 5.499,04 497,39

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

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ 952.795,54 € 853.910,27 98.885,27

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΣΥΝΟΛΑ

ALPHA BANK 11.562,82 11.562,82

ΤΡΑΠΕΖΑ   ΑΤΤΙΚΗΣ 17.551,94 17.551,94

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 24.306,65 24.306,65

EUROBANK 883,79 883,79

ΤΡΑΠΕΖΑ   ΠΕΙΡΑΙΩΣ 44.580,07 44.580,07

0,00

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΡΑΣΗ ΥΕΑΘ 98.885,27 0,00 98.885,27

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΓΙΑ ΤH ΔΡΑΣΗ Υ.Ε.Α.Θ ΤΗΝ  31/3/2022


