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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ  

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 

 

Σήμερα, Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022, έγινε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

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

προβλέπεται και στο άρθρο 15 του Καταστατικού του Σωματείου. 

 

Παρόντες - συνδεδεμένοι ήσαν οι κ.κ.: 

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

2. Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης, 

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

4. Γιώργος Κουρουπός, μέλος, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης, 

5. Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης, 

6. Άρτεμις Τσολάκη, μέλος, παρούσα μέσω τηλεδιάσκεψης, 

7. Γεωργία Μανωλοπούλου, μέλος, παρούσα μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 

Συμμετείχαν, επίσης, η κα Θεοδώρα Πρασίνου, αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού 

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

Σοφικίτου, Διευθύντρια, Ευδόκιμος Φρέγκογλου, Συντονιστής Προγραμμάτων, Μαρία 

Κουρασάνη, Υπεύθυνη Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Χρήστος Χιώτης, Σχεδιαστής Οπτικής 

Επικοινωνίας, Υπεύθυνος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ψηφιακών Εφαρμογών του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» και συνεργάτης του D-Hub. Τέλος, την τηλεδιάσκεψη παρακολούθησαν 

διαδικτυακά οι κ.κ. Νίκος Ιωσήφ, C.E.O. και ιδρυτής της Εταιρείας BRAINS ICS, Γεράσιμος 

Φεσσιάν, Στέλεχος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Μέλος της Εθνικής Αρχής 

Προσβασιμότητας και Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Προσβασιμότητας του ΥΠ.ΠΕ. και 

Κώστας Ζούπης, τακτικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

 

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

Επικεφαλής της Επιτροπής του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας 

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

(Συν. 1). 

 

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

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

Συμβουλίου για την πρόοδο του παραπάνω προγράμματος. 

 

Ο κ. Μπένος ανέφερε εισαγωγικά ότι διανύουμε μια πολύ σημαντική, εργώδη και όμορφη 

εβδομάδα. «Το τελευταίο διάστημα, πρόσθεσε ο πρόεδρος, βρισκόμαστε σε ένα οργασμό εργασιών, 

καθώς ολοκληρώνονται όλες οι μελέτες ήτοι η μελέτη των Υποδομών, για τα Δίκτυα Υγείας και 

Πρόνοιας, για το Νέο Δάσος, για το Ανθρώπινο Δυναμικό, για τον Πολιτισμό, για την Αγροδιατροφή 

και για τον Τουρισμό που έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της 

Βόρειας Εύβοιας, καθώς και το Στρατηγικό Σχέδιο – Masterplan  του Προγράμματος 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Μάλιστα για το Στρατηγικό Σχέδιο – Masterplan 

ετοιμάζουμε και μια ειδική έντυπη έκδοση, ενώ για τις υπόλοιπες μελέτες μια ηλεκτρονική έκδοση. 

 

Την Τρίτη 01 Νοεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί και επισήμως η παράδοση της έντυπης έκδοσης 

του Masterplan  του Προγράμματος στον πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, στην Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας, κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Κωνσταντίνο Τσούλα, 

στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, στις Περιφερειακές και Δημοτικές Αρχές της περιοχής, 

στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στους χορηγούς». 

 

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος έδειξε στα μέλη ένα δείγμα γραφής της έκδοσης και ενημέρωσε τα 

μέλη του Συμβουλίου ότι θα παραλάβουν και εκείνοι από ένα έντυπο αντίγραφο. 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι τη γραφιστική επιμέλεια και εκτύπωση 

της έκδοσης της μελέτης Στρατηγικού Σχεδιασμού, αλλά και τη γραφιστική επιμέλεια της 

ηλεκτρονικής έκδοσης των υπόλοιπων θεματικών μελετών, την έχει αναλάβει ο σταθερός 

συνεργάτης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Κωνσταντίνος Τσιρίκος. Συνεπώς, ο κ. Μπένος 

εισηγήθηκε στα μέλη την ανάθεση από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» του έργου: «ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ 

ΕΥΒΟΙΑΣ», στην Εταιρεία Correto IKE,  με διακριτικό τίτλο «Digiland» που εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον κο Κωνσταντίνο Τσιρίκο.  

 

 



3 
 

«Το αντικείμενο του παραπάνω έργου, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, είναι το εξής: 

 

Α) Τη γραφιστική επιμέλεια και εκτύπωση της έκδοσης της μελέτης Στρατηγικού Σχεδιασμού του 

Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

 

Β) Τη γραφιστική επιμέλεια της ηλεκτρονικής έκδοσης των υπόλοιπων θεματικών μελετών.  

 

Γ) Την παραγωγή του βιβλίου της μελέτης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Προγράμματος 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας σε 100 αντίτυπα. 

 

Δ) Την παραγωγή-κατασκευή σε 50 αντίτυπα κουτιού συσκευασίας με τυπωμένο το καπάκι. 

 

Το κόστος ανάθεσης του παραπάνω έργου θα ανέλθει στο ποσό των 9.468 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αποτελέσει ενιαίο σύνολο με τις δράσεις του προγράμματος 

Crowd Funding “Τα Αγριολούλουδα της Βόρειας Εύβοιας”». 

 

Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου το σχετικό σχέδιο 

σύμβασης (Συν. 1). 

 

Ειδικότερα για τη μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της 

Βόρειας Εύβοιας ο κ. Μπένος πρόσθεσε τα εξής: 

 

«Το εξώφυλλο του Masterplan θα έχει μια φωτογραφία με το καμένο δάσος, όπου έχει αρχίσει να 

φυτρώνει το πράσινο χορτάρι. Στην ίδια φωτογραφία φαίνεται και ο γαλάζιος ουρανός, 

υποδηλώνοντας έτσι την ελπίδα για το μέλλον της Βόρειας Εύβοιας. 

 

Η έκταση του Masterplan θα είναι περίπου 300 σελίδες, καθώς θα έχει εισροές από όλες τις 

θεματικές μελέτες. Σε ξεχωριστό κεφάλαιο θα περιλαμβάνονται τα σχόλια της Δημόσιας 

Διαβούλευσης του Προγράμματος Ανασυγκρότησης, η οποία μάλιστα θα συνοδεύεται από 

φωτογραφικό υλικό υπό μορφή ημερολογίου.  

 

Ένα καινοτομικό κεφάλαιο του Masterplan είναι αυτό της Νέας Στρατηγικής των Εντάξεων 

(κεφάλαιο 6.1. και 6.2). Για πρώτη φορά, ακόμη και για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα, γίνεται απόπειρα 

και διαχωρίζονται τα έργα και σε πλήρως ώριμα, των οποίων η υλοποίηση μπορεί να ξεκινήσει 

άμεσα, αλλά και σε έργα, τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν στο μέλλον, μετά από μικρή ωρίμανσή 

τους. Με τον τρόπο αυτό προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τα εμπόδια και τις αγκυλώσεις που 

προέρχονται από τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και τις εγκυκλίους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Συγκεκριμένα, όλες οι μελέτες που ολοκληρώθηκαν έχουν προτείνει δύο ομάδες έργων και δράσεων: 
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Α) έργα και δράσεις ώριμα, τα οποία φθάνουν μέχρι το επίπεδο σύνταξης τεχνικών δελτίων, 

όπου υπάρχει πλήρως συμπληρωμένο το φυσικό τους αντικείμενο, ο προϋπολογισμός και η 

αντιστοίχισή του σε συγκεκριμένη πηγή χρηματοδότησης, ο φορέας υλοποίησης και ο τελικός 

δικαιούχος. Τα έργα αυτά μπορούν άμεσα να τεθούν σε τροχιά υλοποίησης.  

 

Β) έργα και δράσεις, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν εμφάνισαν υψηλό βαθμό 

ωριμότητας και προϋποθέτουν περαιτέρω προετοιμασία. Τα έργα αυτά προτείνονται από 

τους μελετητές ως “Γενικές Κατευθύνσεις”. 

 

Επιπλέον, στην κατηγορία “Γενικές Κατευθύνσεις” γίνεται διαχωρισμός των έργων – 

δράσεων ως εξής:  

i) Πρόπλασμα Τεχνικού Δελτίου, το οποίο αποτελεί έναν “προθάλαμο ένταξης”, στο 

οποίο εντάσσονται τα έργα που δεν έχουν πλήρη ωρίμανση και επομένως βρίσκονται 

σε αναμονή, ώστε όταν ωριμάσουν οι συνθήκες ένταξής τους, να μπορέσουν άμεσα 

να τεθούν σε τροχιά υλοποίησης. 

ii) Γενικό Περιεχόμενο για έργα/δράσεις που απαιτούν διερεύνηση ως προς την 

ετοιμότητα για ένταξη σε χρηματοδοτικό Πρόγραμμα και κατ’ επέκταση για τη 

βιωσιμότητά τους.  

 

Τέλος, υπάρχει μια τρίτη κατηγορία έργων και δράσεων, για τα οποία απαιτούνται “Θεσμικές 

Ρυθμίσεις”. Για τα έργα αυτά υπάρχει η ανάγκη επέμβασης του Ελληνικού Δημοσίου ή 

άλλων νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με νομοθετικά, κανονιστικά ή 

γενικότερα διοικητικά μέτρα ή υλικές ενέργειες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 

ίδρυση και δημιουργία των ΚΕ.ΧΩ.Π. για τα οποία υπάρχει η ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης. 

Επιπλέον, και οι Ζώνες Βόσκησης χρειάζονται ειδικό νόμο για την εφαρμογή τους. Το 

κείμενο για τις Θεσμικές Παρεμβάσεις επιμελήθηκαν οι αρχαιολόγοι μας, κ.κ. Μαρία 

Σοφικίτου και Μαρία Κουρασάνη, με το νομικό μας κ. Σωτήρη Φωτέα. 

 

Η παράδοση των μελετών και του Masterplan αποτελούν μια μεγάλη στιγμή για το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, 

καθώς ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση του Προγράμματος Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης 

Βόρειας Εύβοιας. Στον κατάλογο των έργων και των δράσεων περιλαμβάνονται 71 έργα και δράσεις 

με τεχνικά δελτία, αλλά και έργα με προπλάσματα τεχνικών δελτίων, έργα που προτείνονται ως 

γενικές κατευθύνσεις και έργα για τα οποία απαιτούνται θεσμικές ρυθμίσεις. Από την επεξεργασία 

των παραπάνω στοιχείων έχουμε δημιουργήσει διαγράμματα – πίτες που αποτυπώνουν τον αριθμό 

των Τεχνικών Δελτίων ανά Έτος Ένταξης, ανά Θεματική Μελέτη, την κατανομή των 

χρηματοδοτήσεων ανά πηγή χρηματοδότησης κ.α.»  

 

Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στον κ. Χρήστο Χιώτη, Σχεδιαστή Οπτικής 

Επικοινωνίας, Υπεύθυνο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ψηφιακών Εφαρμογών του Σωματείου 
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«ΔΙΑΖΩΜΑ» και συνεργάτη του D-Hub, ο οποίος παρουσίασε στα μέλη του Συμβουλίου τα 

διαγράμματα που έχουν δημιουργηθεί. 

 

Ο κ. Μπένος συνέχισε, λέγοντας τα εξής: 

 

«Μεγάλη στιγμή για το πρόγραμμα είναι ότι η υλοποίηση πολλών από τα παραπάνω έργα έχει ήδη 

ξεκινήσει εντός του 2022. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανασκαφική έρευνα στο Απολιθωμένο 

Δάσος της Κερασιάς, η οποία σήμερα είναι σε εξέλιξη. Τα περισσότερα έργα του προγράμματος 

ξεκινούν εντός του 2022 ή εντός του 2023. 

 

Ένα άλλο στοιχείο, το οποίο πρέπει να τονιστεί, είναι ότι η Ο.Χ.Ε., μέσω του Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027, 

αντιπροσωπεύει το 3.3. % της συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος της Βόρειας Εύβοιας, 

η οποία ανέρχεται στο ποσό των 380 εκ. ευρώ. Ως πηγή χρηματοδότησης η Ο.Χ.Ε. έχει μεγάλη 

ένταση, είναι πολυσυλλεκτική και μπορεί να συμπαρασύρει και άλλες πηγές χρηματοδότησης. 

 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στη σπουδαία δουλειά των στελεχών του Σωματείου 

“ΔΙΑΖΩΜΑ”, αλλά και της θερμοκοιτίδας D-HUB του Σωματείου. Με τη δουλειά των παιδιών μας 

καταφέραμε να προσθέσουμε ένα ακόμη κεφάλαιο σε κάθε μελέτη, το οποίο ονομάσαμε 

“ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ”, προκειμένου να καταλήξουμε από το θεωρητικό πλαίσιο της κάθε 

μελέτης σε συγκεκριμένα έργα και δράσεις. Επιπλέον, στο κεφάλαιο αυτό περιγράφουμε δράσεις και 

έργα για τη διπλή μετάβαση, πράσινη και ψηφιακή, και για την καινοτομία». 

 

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

του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

  

 

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

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

Μπένο για την ολοκλήρωση του Παραδοτέου Α΄ (1ης έκθεσης εργασιών) του έργου: 

«Παροχή τεχνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της 

Βόρειας Εύβοιας» που εκπόνησε η Εταιρεία ΗΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ο.Ε. Εισήγηση 

από τον κ. Σταύρο Μπένο για την παραλαβή του παραπάνω παραδοτέου. (Συν. 2: Α΄ 

παραδοτέο). 

 

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

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

Συμβουλίου ότι στο πλαίσιο της από 31 Μαρτίου 2022 σύμβασης, με την οποία ανατέθηκε από το 

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην Εταιρεία ΗΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ο.Ε. το έργο «Παροχή τεχνικών 

υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας», ολοκληρώθηκε 

και παραδίδεται το Α΄ Παραδοτέο του έργου. 
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Στο σημείο αυτό, ο κ. Μπένος περιέγραψε συνοπτικά τη δουλειά της Εταιρείας ΗΡΩΝ και του 

μελετητή, κ. Δημήτρη Τσάμη λέγοντας τα εξής: 

 

«Η εν λόγω μελέτη προσφέρει την προσαρμογή και τη μετάβαση από τις μελέτες στους παρακάτω 5 

Αναπτυξιακούς Πυλώνες του Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027: 

1) Προστασία, αποκατάσταση, διατήρηση και ανάδειξη των πόρων του φυσικού 

οικοσυστήματος.  

2) Στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και της επιχειρηματικότητας μέσα από την ενίσχυση 

των υφιστάμενων δραστηριοτήτων, παράλληλα με τη διεύρυνση και διαφοροποίηση του 

παραγωγικού προτύπου, στη βάση ενσωμάτωσης καινοτόμων εργαλείων και αύξησης της 

εξωστρέφειας. 

3) Ενίσχυση της χωρικής συνοχής με την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για την 

αναβάθμιση των λειτουργιών των οικιστικών συγκεντρώσεων και της υπαίθρου. 

4) Προώθηση της νέας ταυτότητας της Βόρειας Εύβοιας μέσω διατήρησης – ανάδειξης - 

προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάπτυξης του τοπικού πνευματικού και 

καλλιτεχνικού κεφαλαίου με καινοτόμες προσεγγίσεις σε σύνδεση με την ανάδειξη των 

φυσικών πόρων και την στήριξη της τοπικής οικονομίας και του τουρισμού. 

5) Διασφάλιση σύγχρονων, ποιοτικών και προσιτών κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών 

για όλους, με έμφαση στην άρση της περιφερειακότητας της περιοχής και απομόνωσης. 

 

Πρόκειται, δηλαδή, για μια πολύ γόνιμη διεργασία, της μετατροπής του πλούτου των προτάσεων των 

επιμέρους μελετών στις προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων». 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος ανέγνωσε στα μέλη το σχετικό σημείωμα της μελετητικής ομάδας: 

 

«Το συμβατικό αντικείμενο της μελέτης κατατείνει στην παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής 

υποστήριξης για τη διασύνδεση και την αποτελεσματική συναρμογή όλων των εκπονούμενων 

μελετών σε ενιαίο προγραμματικό πλαίσιο, με απόληξη την έγκριση Ολοκληρωμένης Χωρικής 

Επένδυσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Στερεά Ελλάδα 2021-2027 για την υλοποίηση του έργου 

της Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Ειδικότερα, το παρόν παραδοτέο σταχυολογεί και 

αποτυπώνει τις στρατηγικές κατευθύνσεις των υπό εκπόνηση μελετών για την Ανασυγκρότηση της 

Βόρειας Εύβοιας.   

 

Επίσης, μας εισάγει στις ειδικότερες προδιαγραφές για την πραγματοποίηση μιας Ο.Χ.Ε., μέσα από 

την παρουσίαση του Κανονιστικού και Προγραμματικού πλαισίου για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές 

Παρεμβάσεις στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, παράλληλα με τα Κριτήρια για τον 

προσδιορισμό χωρικών ενοτήτων εφαρμογής Ο.Χ.Ε., βάσει Κανονιστικού πλαισίου. Ιδιαίτερη αξία 

προκύπτει από την ανάλυση της εμπειρίας και των διδαγμάτων από την υλοποίηση των Ο.Χ.Ε. την 

Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, ώστε να αποφύγουμε λάθη και κακοτοπιές στην νέα Ο.Χ.Ε. 

Βόρειας Εύβοιας. Έπειτα, γίνεται διερεύνηση και καταγράφεται η κάλυψη κριτηρίων επιλογής και 
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καταλληλότητας της Ο.Χ.Ε. και με δεδομένη την επιβεβαίωση καταλληλότητας προσδιορίζεται η 

Αρχιτεκτονική της Στρατηγικής της Ο.Χ.Ε. Ανασυγκρότησης, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα 

των διαδικασιών διαβούλευσης, τις διαγνωσμένες ανάγκες και την πορεία ωρίμανσης των έργων και 

δράσεων. Ακολουθεί στοχευμένη αποτύπωση των παραμέτρων ένταξης της Ο.Χ.Ε. Ανασυγκρότησης 

για τη Βόρεια Εύβοια στο Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα 2021-2027”, ενώ τέλος παρουσιάζεται το 

Πλαίσιο Διακυβέρνησης των Ο.Χ.Ε. στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας την Προγραμματική 

Περίοδο 2021-2027”».  

 

Ο πρόεδρος εν συνεχεία έθεσε υπ’ όψιν των μελών το παραδοτέο του παραπάνω έργου (Συν. 2) 

και εισηγήθηκε στα μέλη την παραλαβή του. 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συνεχάρησαν τη μελετητική εταιρεία για την 

ποιότητα της δουλειάς της, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του προέδρου για την 

παραλαβή του παραπάνω παραδοτέου και τον εξουσιοδότησαν να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

διαδικασίες. 

 

 

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

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

Μπένο για την ολοκλήρωση του έργου «Μελετητικές υπηρεσίες υποστήριξης της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη σύνταξη των 

σχετικών φακέλων της από 1/11/2021 Πρόσκλησης» που εκπόνησε ο κ. Νικόλαος 

Αραχωβίτης, πολιτικός – μηχανικός. Εισήγηση από τον κ. Σταύρο Μπένο για την 

παραλαβή του παραπάνω παραδοτέου. (Συν. 3: παραδοτέο). 

 

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

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

Συμβουλίου ότι ολοκληρώθηκε η εκπόνηση του έργου «Μελετητικές υπηρεσίες υποστήριξης της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη σύνταξη των σχετικών φακέλων 

της από 1/11/2021 Πρόσκλησης» που εκπόνησε ο κ. Νικόλαος Αραχωβίτης, πολιτικός – 

μηχανικός, στο πλαίσιο της από 27 Σεπτεμβρίου 2022 σύμβασης με το «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Ο κ. Μπένος υπενθύμισε στα μέλη ότι η ολοκλήρωση του δεύτερου και τελικού σταδίου της 

Στρατηγικής Μελέτης Υποδομών συμπίπτει χρονικά με τη χρονική περίοδο υποβολής προτάσεων 

προς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 για την εκπόνηση μελετών ωρίμανσης οδικών 

έργων, σύμφωνα με την Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Κωδικός Πρόσκλησης: 85, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 

5130).  
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«Η πρόσκληση αυτή, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, προσφέρει τη δυνατότητα ταχείας ωρίμανσης των 

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

Προγραμματικού Σχεδίου (masterplan) του Προγράμματος “ΕΥΒΟΙΑ ΜΕΤΑ”. Η REGIO άνοιξε 

ειδική γραμμή χρηματοδότησης  για την ανάθεση των μελετών της οδοποιίας.  

 

Ο κ. Αραχωβίτης με την ολοκλήρωση του έργου του υποστήριξε τεχνικά την Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας στη διαδικασία ετοιμασίας και ωρίμανσης των αναγκαίων φακέλων. Τη 14 Οκτωβρίου του 

2022 η Περιφέρεια υπέβαλε στην παραπάνω πρόσκληση όλους τους φακέλους, προκειμένου να 

ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν όλες οι μελέτες των νέων οδικών έργων που προτείνονται από 

τη Στρατηγική Μελέτη Υποδομών (πέραν του τμήματος του κεντρικού οδικού άξονα – κορμού από 

Χαλκίδα μέχρι Στροφυλιά που υλοποιείται υπό την αιγίδα του ΥΠΟΜΕ). Η έγκαιρη εκπόνηση του 

έργου ήταν ένας πραγματικός αγώνας δρόμου». 

 

Ο πρόεδρος εν συνεχεία έθεσε υπ’ όψιν των μελών το παραδοτέο του παραπάνω έργου (Συν. 3) 

και εισηγήθηκε στα μέλη την παραλαβή του. 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συνεχάρησαν τη μελετητική εταιρεία για την 

ποιότητα της δουλειάς της, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του προέδρου για την 

παραλαβή του παραπάνω παραδοτέου και τον εξουσιοδότησαν να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

διαδικασίες. 

 

 

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

Επιτροπής του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρου 

Μπένου για την ακύρωση της σύμβασης που είχε υπογραφεί μεταξύ του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» και της Εταιρίας Δασοτεχνικών Μελετών ΕCOMIND Ε. Καραπιδάκης 

και Συνεργάτες Ε.Ε. για το έργο: «Σήμανση και Ανάδειξη Σηματοδοτημένων 

Πεζοπορικών Διαδρομών στην Περιοχή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού «Τελέθριον Όρος 

& Όρος Λίχα».  

 

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

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο Δήμος 

Ιστιαίας Αιδηψού προτίθεται να καλύψει το κόστος της ανάθεσης για το έργο «Σήμανση και 

Ανάδειξη Σηματοδοτημένων Πεζοπορικών Διαδρομών στην Περιοχή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού 

«Τελέθριον Όρος & Όρος Λίχα».  

 

Συνεπώς, ο κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την ακύρωση της σύμβασης που είχε 

υπογραφεί μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και της Εταιρίας Δασοτεχνικών Μελετών 

ΕCOMIND Ε. Καραπιδάκης και Συνεργάτες Ε.Ε. για την εκπόνηση του παραπάνω έργου. 
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Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του 

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

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρου Μπένου για την ακύρωση της σύμβασης που 

είχε υπογραφεί μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και της Εταιρίας Δασοτεχνικών Μελετών 

ΕCOMIND Ε. Καραπιδάκης και Συνεργάτες Ε.Ε. για το έργο: «Σήμανση και Ανάδειξη 

Σηματοδοτημένων Πεζοπορικών Διαδρομών στην Περιοχή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού 

«Τελέθριον Όρος & Όρος Λίχα». Τέλος, τα μέλη εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες 

τις απαραίτητες διαδικασίες για την ακύρωση της παραπάνω σύμβασης. 

 

 

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

Επιτροπής του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρου 

Μπένου για την ανάθεση από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» του έργου «Χάρτα Αναγκών στο 

πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας» στην Εταιρεία 

BRAINS INNOVATIVE CONSULTING SERVICES, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. (Συν. 4 σύμβαση)  

 

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

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη εισαγωγικά ότι 

είναι απαραίτητη η ανάθεση μιας ακόμη σύμβασης, με στόχο την ολιστική εφαρμογή των 

προγραμμάτων  «Προσχολική αγωγή και φροντίδα» όλων των παιδιών 0 έως 4 ετών, καθώς και 

«Βοήθεια στο Σπίτι» για όλους τους δικαιούχους. «Φιλοδοξία της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της 

Βόρειας Εύβοιας, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, είναι να επιτύχουμε όλοι οι πολίτες της Βόρειας Εύβοιας 

να απολαύσουν τις δύο σπουδαίες αυτές υπηρεσίες. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαία η ανάθεση 

από το Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ” μιας νέας μελέτης, της “Χάρτας Αναγκών”, η οποία θα αξιοποιεί 

πλήρως το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και θα διευρύνει τα δύο παραπάνω προγράμματα για όλους τους 

δυνητικούς δικαιούχους.  

 

Συνεπώς, η “Χάρτα Αναγκών” θα περιλαμβάνει τα εξής: 

 1. Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης για τους δύο Δήμους: Μαντουδίου – Λίμνης – 

Αγίας Άννας και Ιστιαίας – Αιδηψού. 

 2. Ακριβή υπολογισμό δικαιούχων σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. 

 3. Κάλυψη ΟΛΩΝ των δικαιούχων σε βάθος πενταετίας, με ταυτόχρονη μελέτη και 

αποτύπωση των απαραίτητων δράσεων (διοικητικές πράξεις, υποδομές, ανθρώπινο 

δυναμικό, πόροι κ.ο.κ.). 

 

Η μελέτη αυτή δηλαδή θα εξετάσει τι απαιτείται από πρόσθετες διοικητικές πράξεις και από πλευράς 

υποδομών, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τα προγράμματα “Προσχολική αγωγή και φροντίδα” 

όλων των παιδιών, ηλικίας 0 έως 4 ετών, καθώς και “Βοήθεια στο Σπίτι” για όλους τους 

δικαιούχους στη Βόρεια Εύβοια». 
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Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την ανάθεση από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» του έργου 

«Χάρτα Αναγκών στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας» στην 

Εταιρεία BRAINS INNOVATIVE CONSULTING SERVICES, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, η οποία είναι σύμβουλος του Υπουργείου Υγείας 

και της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Επιπλέον, ο κ. Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το κόστος ανάθεσης της 

παραπάνω μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. «Για 

την κάλυψη του παραπάνω κόστους, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, έχουμε υποβάλει πρόταση 

χρηματοδότησης στην Εταιρεία ELPEN και αναμένουμε την αποδοχή της». 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στον κ. Νίκο Ιωσήφ, C.E.O. και ιδρυτή της Εταιρείας 

BRAINS ICS. Ο κ. Ιωσήφ ευχαρίστησε θερμά το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για τη συνεργασία με 

την Εταιρεία του. Επιπλέον ο κ. Ιωσήφ επισήμανε ότι η πρόκληση κατά την εκπόνηση της εν λόγω 

μελέτης είναι η εκπόνηση του τρίτου παραδοτέου, δηλαδή η αποτύπωση των απαραίτητων 

δράσεων, δηλαδή διοικητικών πράξεων, ανθρώπινου δυναμικού, αλλά κυρίως υποδομών και 

κτιρίων. Τέλος, τόνισε ότι η Εταιρεία του είναι κατάλληλη για την επιτυχή εκπόνηση του 

παραπάνω έργου, αφού είναι και συνεργάτης του Υπουργείου Υγείας (συγκεκριμένα της Γενικής 

Γραμματείας Δημόσιας Υγείας και Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας Υγείας) και της ΗΔΙΚΑ 

Α.Ε. 

 

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

σύμβασης για την εκπόνηση του παραπάνω έργου (Συν. 4). Τέλος, ο κ. Μπένος πρότεινε να είναι 

σύμβουλος για την παρακολούθηση του παραπάνω έργου ο κ. Μάνος Ματσαγγάνης, Καθηγητής 

Δημόσιας Οικονομικής στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου, Επικεφαλής του Παρατηρητηρίου 

Ελληνικής & Ευρωπαϊκής Οικονομίας, ΕΛΙΑΜΕΠ, ο οποίος έχει εκπονήσει (μαζί με άλλους) και 

τη μελέτη για την ενεργοποίηση των κοινωνικών δικτύων και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας 

στην Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας. 

 

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

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

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρου Μπένου για την ανάθεση από το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» του έργου «Χάρτα Αναγκών στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της 

Βόρειας Εύβοιας» στην Εταιρεία BRAINS INNOVATIVE CONSULTING SERVICES, 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Επιπλέον, ενέκριναν 

ομόφωνα το σχέδιο της σχετικής σύμβασης (Συν. 4) και εξουσιοδότησαν, τέλος, τον πρόεδρο να 

προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή της. 
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6. Εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της 

Επιτροπής του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρου 

Μπένου για την ανάθεση από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» του έργου: «Έκθεση 

Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Βόρειας Εύβοιας» στην ατομική επιχείρηση “Χρήστος 

Χιώτης”. (Συν. 5 σύμβαση). 

 

Εισαγωγικά ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής του 

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

ότι οι κ.κ. Ευδόκιμος Φρέγκογλου, Συντονιστής Προγραμμάτων και Χρήστος Χιώτης, Σχεδιαστής 

Οπτικής Επικοινωνίας, Υπεύθυνος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ψηφιακών Εφαρμογών του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» εκπόνησαν για τις ανάγκες του προγράμματος «ΝΕΑ ΖΩΗ» μια έκθεση 

για τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα της Βόρειας Εύβοιας. «Σκοπός της έκθεσης, πρόσθεσε ο 

πρόεδρος, ήταν να διερευνήσει κατά πόσο η κοινότητα Αχλάδι, όπου προτείνουμε να υλοποιηθεί το 

πρόγραμμα “ΝΕΑ ΖΩΗ”, μπορεί να υποστηρίξει τις νέες υποδομές (γρήγορο ίντερνετ). Επιθυμία 

μας είναι με το πρόγραμμα αυτό είναι να καταστήσουμε το Αχλάδι έναν ολιστικού και αειφόρου 

μοντέλου προορισμό που θα προσελκύει νέα ζευγάρια, οικογένειες, ψηφιακούς νομάδες (digital 

nomads), συνταξιούχους, συλλόγους και επισκέπτες». 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στον κ. Χρήστο Χιώτη, ο οποίος παρουσίασε την έκθεση, 

λέγοντας τα εξής: «Οι εξεταζόμενοι Δήμοι της Βόρειας Εύβοιας (ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - 

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ και ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ) εξυπηρετούνται από τα δίκτυα που αναπτύσσουν οι 

πάροχοι, αλλά με ταχύτητες που δεν φτάνουν την ονομαστική ταχύτητα των 24Mpbs, καθώς και με 

τις υποδομές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου Rural broadband. Εν συνεχεία, 

αποτυπώθηκαν σε χάρτη τα σημεία που υπάρχουν καμπίνες οπτικής ίνας, αλλά και σε πίνακα οι 

οικισμοί που μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις υποδομές του Rural Broadband. Επιπλέον, έγινε ο 

υπολογισμός των δυνητικών νέων συνδέσεων με πραγματική ταχύτητα 50Mbps-100Mbps. 

Προκειμένου να αποκτήσουν υπηρεσίες οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να συμβληθούν με έναν από 

τους παρόχους υπηρεσιών λιανικής.  

 

Το έργο “Rural Broadband - Ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε “λευκές” αγροτικές περιοχές” 

είναι μια εθνική πρωτοβουλία που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς 

πόρους και βραβεύτηκε στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Ευρυζωνικότητας 2017. 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη και λειτουργία δημόσιων ευρυζωνικών υποδομών 

υψηλής ταχύτητας, σε “λευκές” αγροτικές και νησιωτικές περιοχές της χώρας, με προϋπόθεση την 

τεχνολογική ουδετερότητα και προοπτική αξιοποίησής τους από τηλεπικοινωνιακούς παρόχους του 

ιδιωτικού τομέα. Μέσω των υποδομών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου, 525.000 πολίτες 

σε 5.077 οικισμούς αγροτικών και παραμεθόριων ορεινών και νησιωτικών περιοχών της χώρας 

απέκτησαν πρόσβαση σε υπηρεσίες ταχύτητας τουλάχιστον 30 Mbps. 
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Επιπλέον, μελετήσαμε και τις τελευταίες δράσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (π.χ. 

Ανάπτυξη Υποδομών Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας, επικαιροποίηση του Εθνικού Ευρυζωνικού 

Πλάνου, σταδιακή κατάργηση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου χαλκού και αντικατάστασή του από 

τα δίκτυα νέας γενιάς με οπτικές ίνες).  

 

Τέλος, προτείνουμε τη δράση “Superfast North Evia”, η οποία θα αφορά στην παροχή σύνδεσης 

στο διαδίκτυο σε υπερυψηλές, πραγματικές ταχύτητες στους πολίτες και στις επιχειρήσεις (δυνητικά 

ωφελούμενους) που κατοικούν σε κοινότητες των Δήμων ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ και ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 

- ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ της Βόρειας Εύβοιας. 

 

Η πρότασή μας είναι να επιδοτηθεί η επιπλέον παροχή γρήγορης ταχύτητας με τη μορφή ενός 

κουπονιού (Voucher), με το οποίο ο χρήστης θα εξακολουθεί να πληρώνει την ίδια τιμή, αλλά για 

αναβαθμισμένες υπηρεσίες τις οποίες θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος, ανάλογα με τις 

ανάγκες του, τις υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν και τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο που τις παρέχει.  

 

Η επιδότηση (κάλυψη της διαφοράς) για τους δύο Δήμους προτείνουμε να διαρκέσει 4 χρόνια και το 

κόστος της (το οποίο προϋπολογίζουμε ότι και για τους δύο Δήμους θα ανέλθει στο ποσό των 

1.241.472 ευρώ) να καλυφθεί από το πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα 2021-2027” - ΟΧΕ Βόρειας 

Εύβοιας. 

 

Σκοπός της δράσης είναι να δημιουργήσει μια δυναμική στο να αναπτυχθει μια αγορά που θα 

αναβαθμίσει και τις υπαρχουσες ταχύτητες στην ευρύτερη περιοχη και εν τέλει να δημιουργηθεί ένας 

ελκυστικός προορισμός για τουρίστες και ψηφιακούς νομάδες από όλο τον κόσμο, μέσω της 

βελτίωσης της συνδεσιμότητας και την παροχή υπηρεσιών υψηλής χωρητικότητας. 

 

Ωφελούμενοι της δράσης είναι όλοι οι πολίτες, καθώς και οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να 

αποκτήσουν διαδικτυακή σύνδεση υπερυψηλής ταχύτητας». 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Φρέγκογλου έλαβε το λόγο, ο οποίος πρόσθεσε ότι για την εκπόνηση της 

παραπάνω έκθεσης προέβησαν σε όλες τις απαραίτητες διαβουλεύσεις με τα αρμόδια Υπουργεία, 

καθώς και με την Εταιρεία FastTelecom. Επιπλέον, ανέφερε ότι από πλευράς ωρίμανσης του 

παραπάνω έργου έφτασαν μέχρι το επίπεδο εκπόνησης τεχνικού δελτίου. 

 

Αμέσως μετά το λόγο έλαβε ο κ. Μπένος, ο οποίος εισηγήθηκε στα μέλη την διάθεση στον κ. 

Χιώτη μιας επιπλέον αμοιβής, ύψους 3.000 ευρώ μέσω της ανάθεσης από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» του 

έργου: «Έκθεση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Βόρειας Εύβοιας». Ακολούθως, ο κ. Μπένος έθεσε 

υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου ένα σχέδιο της σχετικής σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ 

του Σωματείου και της ατομικής επιχείρησης “Χρήστος Χιώτης” (Συν. 5). 
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Στο σημείο αυτό, το λόγο έλαβε ο κ. Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο 

οποίος συνεχάρη τους κ.κ. Ευδόκιμο Φρέγκογλου και Χρήστο Χιώτη για την ποιότητα της 

δουλειάς τους. 

 

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

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

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρου Μπένου για την ανάθεση από το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» του έργου «Έκθεση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Βόρειας Εύβοιας» στην ατομική 

επιχείρηση “Χρήστος Χιώτης”. Επιπλέον, ενέκριναν ομόφωνα το σχέδιο της σχετικής σύμβασης 

(Συν. 5) και εξουσιοδότησαν, τέλος, τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες 

για την υπογραφή της. 

 

 

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

Επιτροπής του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρου 

Μπένου για τη συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης 

Χαλκίδας «Το Αλωνάκι» και το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» της εκδήλωσης «Πέτρα που 

θέλει να κυλά» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Συν. 6). 

 

Εισαγωγικά ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής του 

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

ότι ο Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας «Το Αλωνάκι» υπέβαλε αίτημα 

(Συν. 6) στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για τη συνδιοργάνωση με το Σωματείο της εκδήλωσης «Πέτρα που 

θέλει να κυλά» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 

 

«Η εκδήλωση, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, αποτελεί το τρίτο μέρος της πρότασης “Ο πολιτισμός της 

Ελιάς και του ελαιόλαδου στη Βόρεια Εύβοια” στα πλαίσια της πρόσκλησης του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού για δράσεις ανάδειξης και διαφύλαξης στοιχείων άυλης πολιτιστικής 

κληρονομιάς, στοιχείων που είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς, η οποία και εγκρίθηκε από το Υπουργείο. Η εκδήλωση αυτή, ύστερα από επικοινωνία 

που είχαμε με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023». 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη τη συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Ελληνικής 

Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας «Το Αλωνάκι» και το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» της 

εκδήλωσης «Πέτρα που θέλει να κυλά» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 

 

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

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

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρου Μπένου για τη συνδιοργάνωση της παραπάνω 
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εκδήλωσης και τον εξουσιοδότησαν να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη 

διοργάνωσή της. 

 

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

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

Μπένο για τη διάθεση χορηγίας από το Ίδρυμα με την επωνυμία «John S. Latsis 

Public Benefit Foundation» / Ίδρυμα Λάτση, ύψους 20.000 ευρώ, για την κάλυψη 

μέρους του κόστους της διοργάνωσης του 1ου Διεπιστημονικού Σχολείου για την 

Περιβαλλοντική Κρίση – ISEC, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 17-22 Δεκεμβρίου 

2022 στα Λουτρά Αιδηψού της Βόρειας Εύβοιας. Εισήγηση για την έγκριση του 

σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού που θα υπογραφεί μεταξύ του Σωματείου και του 

Ιδρύματος (Συν. 7). 

 

Αρχικά, ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής του 

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

ότι το Ίδρυμα «John S. Latsis Public Benefit Foundation» / Ίδρυμα Λάτση προτίθεται να διαθέσει 

χορηγία, ύψους 20.000 ευρώ στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την κάλυψη μέρους του κόστους 

της διοργάνωσης του 1ου Διεπιστημονικού Σχολείου για την Περιβαλλοντική Κρίση – ISEC. 

 

Ο κ. Μπένος υπενθύμισε στα μέλη τα εξής: «Το 1ο Διεπιστημονικό Σχολείο για την Περιβαλλοντική 

Κρίση – ISEC θα πραγματοποιηθεί στις 17-22 Δεκεμβρίου 2022 στα Λουτρά Αιδηψού της Βόρειας 

Εύβοιας, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του Ινστιτούτου για την Προώθηση της Έρευνας και της 

Εκπαίδευσης Τεχνών, Επιστημών και Τεχνολογίας (ARISTEiA-Institute for the Advancement of 

Research and Education in Arts, Sciences, and Technology) των Η.Π.Α. και της Επιτροπής 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Κεντρικός στόχος του Προγράμματος είναι η διεπιστημονική 

προσέγγιση της περιβαλλοντικής κρίσης μέσα από τη σύνθεση διαφόρων επιστημών που 

περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων από τη Βιολογία, τις Περιβαλλοντικές Επιστήμες και 

την Ιατρική έως τη Νομική, τις Οικονομικές και τις Κοινωνικές Επιστήμες. Στο πρόγραμμα θα 

συμμετέχουν 16 διδάσκοντες από την Ελλάδα, τις Η.Π.Α. και την Ευρώπη και προσφέρεται χωρίς 

δίδακτρα για 30 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του 

εξωτερικού που θα επιλεγούν με κριτήριο την αριστεία. Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” χρηματοδοτεί τη 

διοργάνωση του παραπάνω προγράμματος. Το συνολικό κόστος του ανέρχεται στο ποσό των 40.000 

ευρώ. Για την εξασφάλιση και του υπόλοιπου ποσού είμαστε σε διαβούλευση και με άλλους πιθανούς 

χορηγούς». 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση του σχετικού ιδιωτικού 

συμφωνητικού που πρέπει να υπογραφεί μεταξύ του Σωματείου και του Ιδρύματος, το οποίο και 

έθεσε υπ’ όψιν τους (Συν. 7). 
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Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, ευχαρίστησαν θερμά το Ίδρυμα «John S. Latsis 

Public Benefit Foundation» / Ίδρυμα Λάτση για τη μεγάλη συμβολή του στο πρόγραμμα 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Επιπλέον, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του 

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

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρου Μπένου για την υπογραφή του σχετικού 

ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του Σωματείου και του Ιδρύματος. Τέλος, ενέκριναν ομόφωνα 

το σχέδιο του σχετικού συμφωνητικού (Συν. 7) και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε 

όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή του. 

 

 

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

Επιτροπής του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρου 

Μπένου για την ανάθεση από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» του έργου: «Καθολική 

Προσβασιμότητα των Α.Μ.Ε.Α. στη ζώνη Ανάπλασης της Αιδηψού» στον κ. Φεσσιάν 

Γεράσιμο (Συν. 8). 

 

Αρχικά, ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής του 

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

ότι ο κ. Γεράσιμος Φεσσιάν, Στέλεχος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Μέλος της Εθνικής 

Αρχής Προσβασιμότητας και Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Προσβασιμότητας του ΥΠ.ΠΕ. 

είναι πρόθυμος να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη βελτίωση των θεμάτων 

προσβασιμότητας στη λουτρόπολη της Αιδηψού.   

 

Εν συνεχεία, ο κ Μπένος έδωσε το λόγο στον κ. Φεσσιάν, ο οποίος ανέφερε περίπου τα εξής: 

«Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την αλυσίδα προσβασιμότητας της πόλης της Αιδηψού, τόσο για 

τον τουρίστα – επισκέπτη της, όσο και για το μόνιμο κάτοικό της. Η πόλη το έχει πραγματικά αυτό 

ανάγκη. Στόχος μας είναι να μεταφέρουμε στην Αιδηψό τις καλές πρακτικές του προγράμματος 

Access City Award της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. ειδική πρόσβαση σε καταστήματα, ειδικές 

τουαλέτες για εμποδιζόμενα άτομα κ.α.). Για την εκπόνηση του παραπάνω έργου είμαστε ήδη σε 

συνεργασία με τη μελετητική ομάδα του συγκοινωνιολόγου, κ. Κωνσταντίνου Ζέκκου». 

 

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

«Καθολική Προσβασιμότητα των Α.Μ.Ε.Α. στη ζώνη Ανάπλασης της Αιδηψού» στον κ. Φεσσιάν 

Γεράσιμο, και έθεσε υπ’ όψιν τους το σχέδιο της σχετικής σύμβασης (Συν. 8). «Το κόστος 

ανάθεσης του παραπάνω έργου, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ. Το 

Σωματείο μας θα πρέπει να πληρώνει και τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του κ. Φεσσιάν στην 

Αιδηψό». 

 

Αμέσως μετά, το λόγο έλαβε η κα Γεωργία Μανωλοπούλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 

η οποία επισήμανε ότι γνωρίζει προσωπικά τον κ. Φεσσιάν και είναι εξαιρετικός. Ακολούθως, 



16 
 

καλωσόρισε τον κ. Φεσσιάν στην οικογένεια του Διαζώματος και δήλωσε πρόθυμη να τον 

βοηθήσει σε οτιδήποτε χρειαστεί. 

 

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

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

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρου Μπένου για την ανάθεση από το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» του έργου: «Καθολική Προσβασιμότητα των Α.Μ.Ε.Α. στη ζώνη Ανάπλασης της 

Αιδηψού» στον κ. Φεσσιάν Γεράσιμο. Επιπλέον, ενέκριναν ομόφωνα το σχέδιο της σχετικής 

σύμβασης (Συν. 8) και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

διαδικασίες για την υπογραφή του. Τέλος, όρισαν την κα Γεωργία Μανωλοπούλου ως σύνδεσμο 

του Συμβουλίου με τον κ. Φεσσιάν. 

 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

1. Συζήτηση της πρότασης του αντιπροέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. 

Πέτρου Θέμελη για τη δημιουργία του Νέου Μουσείου Αρχαίας Μεσσήνης εντός του 

αρχαιολογικού χώρου και συγκεκριμένα στον αρχαίο Ναό της Ίσιδας. 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος ανέφερε εισαγωγικά ότι κατά τη 

διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης όλα τα μέλη του Σωματείου έζησαν συγκλονιστικές στιγμές. «Η 

έκθεση για τον κ. Θέμελη και την Αρχαία Μεσσήνη στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, πρόσθεσε ο κ. 

Μπένος, οι μουσικές εκδηλώσεις που επιμελήθηκε ο κ. Κουρουπός και διάνθισαν το τριήμερό μας, 

οι ομιλίες, ιδιαίτερα του κ. Θέμελη, η ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Μεσσήνης ήταν όλα 

σπουδαίες εμπειρίες που μοιραστήκαμε όλοι όσοι συμμετείχαμε στη Γενική Συνέλευση». 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στον κ. Πέτρο Θέμελη, αντιπρόεδρο του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», για να παρουσιάσει την πρόταση που διατύπωσε κατά τη διάρκεια της Γενικής 

Συνέλευσης για τη δημιουργία του Νέου Μουσείου Αρχαίας Μεσσήνης εντός του αρχαιολογικού 

χώρου και συγκεκριμένα στον αρχαίο Ναό της Ίσιδας. 

 

Ο κ. Πέτρος Θέμελης ανέφερε περίπου τα εξής: «Η πρόταση αφορά τη δημιουργία ενός Νέου 

Μουσείου για τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης, το οποίο, όμως θα βρίσκεται εντός 

του ίδιου του χώρου και συγκεκριμένα στον αρχαίο Ναό της Ίσιδας. Πολύ κοντά στο Θέατρο, 

σύμφωνα με τον περιηγητή Παυσανία, βρισκόταν το Ιερό των Αιγύπτιων θεών, του Σάραπη, θεού 

χθόνιου, του Κάτω Κόσμου, και της Ίσιδας, η λατρεία της οποίας απλώθηκε σε ολόκληρη τη 

Mεσόγειο στα χρόνια των Πτολεμαίων (3ος -1ος αι. π.Χ.). Η μεγάλη αυτή θεά της Αιγύπτου, ιδιαίτερα 

δημοφιλής στην ύστερη αρχαιότητα, εικονίζεται συνήθως να κρατά στο αριστερό χέρι το γεμάτο 
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καρπούς κέρας της Aμάλθειας, το οποίο συμβολίζει τον πλούτο, την αφθονία, την ευημερία και την 

καλή υγεία των ανθρώπων.  

 

Ο Nαός της Ίσιδας ανασκάπτεται τα τελευταία έτη και υπολογίζουμε ότι η ανασκαφή του θα 

ολοκληρωθεί μετά από δύο έτη. Η έρευνα έχει φέρει στο φως μεγάλη υπόγεια στοά σχήματος “Π” 

αμέσως νότια από την σκηνή του Θεάτρου. Πρόκειται για ένα τεράστιο κτίριο, στο οποίο μπορεί να 

στεγαστεί (αφού πρώτα αποκαλυφθεί πλήρως και αποκατασταθεί) ένα Νέο Μουσείο για την Αρχαία 

Μεσσήνη. Η πρόταση αυτή έχει τεθεί και υπ’ όψιν της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, τα στελέχη 

της οποίας είναι κατ’ αρχήν θετικά.  

 

Ωστόσο, παράλληλα είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την επέκταση του Παλαιού Μουσείου του 

αρχαιολογικού χώρου, το οποίο είχε κατασκευασθεί από τον Αναστάσιο Ορλάνδο. Στα νότια αυτού 

σχεδιάζεται η προσθήκη μιας νέας πτέρυγας. 

 

Εμείς, λοιπόν, προτείνουμε να διατηρηθεί και το Παλαιό Μουσείο, το οποίο θα είναι 

λειτουργικότερο μετά την επέκτασή του, και πλάι σε αυτό να εξελιχθεί και ένα Νέο Μουσείο. Για τη 

μετατροπή του Ισείου σε μουσείο θα χρειαστεί η εκπόνηση των σχετικών μελετών και εκεί θα 

χρειαστεί και η συνδρομή του Διαζώματος». 

 

Ακολούθως, το λόγο έλαβε ο κ. Βασίλης Λαμπρινουδάκης, Γενικός Γραμματέας του Σωματείου, 

ο οποίος τόνισε ότι πρόκειται για μια εξαιρετική πρόταση, η οποία μάλιστα εμπίπτει στο πλαίσιο 

της ανάδειξης και της βιωσιμότητας των μνημείων. 

 

Αμέσως μετά, το λόγο έλαβε και η κα Μανωλόπουλου Γεωργία, μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου, η οποία πρόσθεσε ότι η ομιλία του κ. Θέμελη στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας 

Μεσσήνης, όπου διατυπώθηκε και η πρόταση αυτή, ήταν πραγματική έμπνευση για όλους.  

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη να είναι σε ετοιμότητα το 

Σωματείο, πάντα σε συνεργασία με τον κ. Πέτρο Θέμελη, προκειμένου, όταν χρειαστεί, να 

δρομολογήσει τις διαδικασίες για την ανάθεση όλων των απαιτούμενων μελετών μετατροπής του 

αρχαίου Ναού της Ίσιδας σε Νέο Μουσείο Αρχαίας Μεσσήνης. 

 

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

του αντιπροέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Πέτρου Θέμελη για τη δημιουργία του Νέου 

Μουσείου Αρχαίας Μεσσήνης εντός του αρχαιολογικού χώρου και συγκεκριμένα στον αρχαίο 

Ναό της Ίσιδας. Τέλος, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του προέδρου το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» να είναι σε εγρήγορση, σε συνεργασία με τον κ. Πέτρο Θέμελη, προκειμένου να 

δρομολογήσει τις διαδικασίες για την ανάθεση όλων των απαιτούμενων μελετών. 
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2. Συζήτηση της πρότασης που διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της 15ης Γενικής 

Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» από τον κ. Κώστα Ζούπη, τακτικό μέλος 

του Διαζωμάτος, με θέμα την οργάνωση ενός «διαζωματικού» ταξιδιού στη Μικρά 

Ασία το 2024. 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος ανέφερε εισαγωγικά ότι κατά τη 

διάρκεια της 15ης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» διατυπώθηκε από το τακτικό 

μέλος του Σωματείου μια πρόταση, με θέμα την οργάνωση ενός «διαζωματικού» ταξιδιού στη 

Μικρά Ασία το 2024. «Η πρόταση αυτή, πρόσθεσε ο πρόεδρος, εγκρίθηκε ομόφωνα από το σώμα 

της Γενικής Συνέλευσης των μελών μας. Για τη συζήτηση, λοιπόν, της παραπάνω πρότασης 

καλέσαμε σήμερα να παρακολουθήσει το συμβούλιο μας ο κ. Κώστας Ζούπης».  

 

Αμέσως μετά, ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στον κ. Ζούπη για να παρουσιάσει στα μέλη την 

πρότασή του. Ο κ. Ζούπης ανέφερε περίπου τα εξής: «Καλησπέρα σε όλους, ευχαριστώ που μου 

δώσατε την ευκαιρία να παρακολουθήσω το συμβούλιο. Λόγω πανδημίας είχαμε τρία χρόνια να 

συναντηθούμε δια ζώσης τα μέλη του Διαζώματος και είναι κάτι που μας έλειψε. Αρχικά, είχα 

προτείνει να δημιουργηθεί ένα εντευκτήριο, όπου θα μπορούσαμε να συναντιόμαστε από κοντά τα 

μέλη του Σωματείου. Επιπλέον, καθώς έχουμε σχεδόν επισκεφθεί σχεδόν όλα τα αρχαία θέατρα στην 

Ελλάδα, πρότεινα να επισκεφθούμε και τα αρχαία ελληνικά θέατρα εκτός Ελλάδας, αρχής γενομένης 

της Μικράς Ασίας». 

 

Στο σημείο αυτό το λόγο έλαβε ο κ. Σταύρος Μπένος, ο οποίος ανέφερε ότι θα πρέπει η 

διοργάνωση ενός τέτοιου ταξιδιού να έχει «ΔΙΑΖΩΜΑΤΙΚΟ» χαρακτήρα. «Θα πρέπει, εξήγησε 

ο κ. Μπένος, να γίνει μεγάλη προετοιμασία ώστε ένα τέτοιο ταξίδι να αφήσει το αποτύπωμά του και 

να μην είναι απλά ένα τουριστικό ταξίδι. Θα πρέπει, δηλαδή, να έχουμε κοιτάξει όλες τις διακρατικές 

συμφωνίες, να έχουμε έρθει σε συνεννόηση με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες της χώρας, με το 

Υπουργείο Εξωτερικών, να συναντήσουμε τους Δημάρχους στα μέρη αυτά, να έρθουμε σε επαφή με 

την τοπική κοινωνία. Το ταξίδι μας θα πρέπει να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα και να αφήσει τη 

σφραγίδα του στον τόπο που θα επισκεφθούμε. Για το σχεδιασμό και την προετοιμασία μιας τέτοιας 

επίσκεψης, προτείνω να ορίσουμε ως επικεφαλής τον κ. Βασίλη Λαμπρινουδάκη, γενικό γραμματέα 

του Συμβουλίου μας, ο οποίος έχει εμπειρία στο σχεδιασμό τέτοιων ταξιδιών». 

 

Ο κ. Βασίλης Λαμπρινουδάκης ανέφερε στα μέλη ότι αφού κάνει μια πρώτη επαφή με το ελληνικό 

Υπουργείο Εξωτερικών και συγκεκριμένα με την κα Θεοδώρα Γκότα, Εμπειρογνώμονα  

Σύμβουλο Α΄, της Διεύθυνσης Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων και θα επανέλθει να 

τους ενημερώσει. Επιπλέον, ο κ. Λαμπρινουδάκης πρόσθεσε ότι και η Σικελία είναι μια καλή 

προοπτική επίσκεψης, την οποία πρέπει επίσης να διερευνήσουν. Τέλος, επισήμανε ότι είναι 

ορθότερο να μιλούν για «ελληνορωμαϊκά» θέατρα και όχι για «ελληνικά», καθώς τα περισσότερα 

μνημεία έχουν και ρωμαϊκή φάση. 
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Αμέσως μετά, το λόγο έλαβε ο κ. Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

ο οποίος επισήμανε ότι το θέμα τέθηκε στη σωστή του διάσταση, καθώς δίδεται η ευκαιρία 

διερεύνησης της οπτικής του Σωματείου μας και εκτός Ελλάδας. Τόνισε και ο κ. Θέμελης ότι μια 

τέτοια προσπάθεια θα πρέπει να έχει θεσμικό χαρακτήρα. 

 

Επιπλέον, το λόγο έλαβε η κα Γεωργία Μανωλοπούλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η 

οποία πρόσθεσε ότι σε ημερίδα ο καθηγητής, Γιάννης Πίκουλας είχε κάνει χαρτογράφηση των 

θεάτρων και των μονοπατιών – διαδρομών στη Μικρά Ασία.  

 

Συνοψίζοντας, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη: α) την υιοθέτηση της πρότασης που 

διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της 15ης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» από 

τον κ. Κώστα Ζούπη, τακτικό μέλος του Διαζωμάτος, με θέμα την οργάνωση ενός «διαζωματικού» 

ταξιδιού στη Μικρά Ασία το 2024, β) την οργάνωση μιας ομάδας συντονισμού του ταξιδιού, με 

επικεφαλής τον κ. Βασίλη Λαμπρινουδάκη.  

 

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

πρόταση. Τέλος, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του προέδρου για: α) την υιοθέτηση της 

πρότασης που διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της 15ης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» από τον κ. Κώστα Ζούπη, τακτικό μέλος του Διαζωμάτος, με θέμα την οργάνωση 

ενός «διαζωματικού» ταξιδιού στη Μικρά Ασία το 2024, β) την οργάνωση μιας ομάδας 

συντονισμού του ταξιδιού, με επικεφαλής τον κ. Βασίλη Λαμπρινουδάκη. 

 

 

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

για την μεταφορά του μουσικού έργου, με τίτλο: «Η ΣΤΟΑ ΤΩΝ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ, ΜΙΑ 

ΚΑΝΤΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ», το οποίο παρουσιάστηκε στην Αρχαία 

Μεσσήνη κατά τη διάρκεια της ΙΕ΄ Γενικής Συνέλευσης του Διαζώματος, στο 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κατά την χειμερινή περίοδο 2022-2023. 

 

Σε συνέχεια της ΙΕ΄ της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ο πρόεδρος του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την μεταφορά του μουσικού 

έργου, με τίτλο: «Η ΣΤΟΑ ΤΩΝ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ, ΜΙΑ ΚΑΝΤΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ», 

το οποίο παρουσιάστηκε στην Αρχαία Μεσσήνη κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, στο Μέγαρο 

Μουσικής Αθηνών κατά την χειμερινή περίοδο 2022-2023. 

 

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

προέδρου για την μεταφορά του μουσικού έργου, με τίτλο: «Η ΣΤΟΑ ΤΩΝ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ, ΜΙΑ 

ΚΑΝΤΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ», το οποίο παρουσιάστηκε στην Αρχαία Μεσσήνη κατά 

τη διάρκεια της ΙΕ΄ Γενικής Συνέλευσης του Διαζώματος, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κατά 

την χειμερινή περίοδο 2022-2023. Τέλος, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο να 

προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαβουλεύσεις για τη διοργάνωση της παραπάνω εκδήλωσης. 
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4. Ενημέρωση από τον κ. Ευδόκιμο Φρέγκογλου για την πρόοδο των 

Πολιτιστικών Διαδρομών που παρακολουθεί το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

(Πολιτιστική Διαδρομή Πύργων Μάνης και Πολιτιστική – Περιβαλλοντική 

Διαδρομή Στερεάς Ελλάδας «ΟΙΔΙΠΟΥΣ»). 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος έδωσε το λόγο στον κ. Ευδόκιμο 

Φρέγκογλου, Συντονιστή Προγραμμάτων, ο οποίος παρουσίασε στα μέλη του Συμβουλίου την 

πρόοδο των Πολιτιστικών Διαδρομών που παρακολουθεί το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και 

συγκεκριμένα της Πολιτιστικής Διαδρομής των Πύργων της Μάνης και της Πολιτιστικής – 

Περιβαλλοντικής Διαδρομής Στερεάς Ελλάδας «ΟΙΔΙΠΟΥΣ». Ο κ. Φρέγκογλου ανέφερε περίπου 

τα εξής: 

 

«Στο πρόγραμμα Πολιτιστικής – Περιβαλλοντικής Διαδρομής Στερεάς Ελλάδας “ΟΙΔΙΠΟΥΣ” 

έπρεπε να υποβληθούν τα τεχνικά δελτία στη σχετική πρόσκληση για τις Υποδομές, με τίτλο: 

“Παρεμβάσεις ανάδειξης σημείων ενδιαφέροντος της “Πολιτιστικής, Περιβαλλοντικής, 

Τουριστικής Διαδρομής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” που είχε προκηρυχθεί. Στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης αυτής υπεβλήθησαν επιτυχώς τα τεχνικά δελτία για το έργο της σήμανσης της διαδρομής 

και για το Μουσείο των Θερμοπυλών. Επιπλέον, καταφέραμε, μετά από πολλές γραφειοκρατικές 

αγκυλώσεις, να ολοκληρώσουμε το θέμα της έγκρισης της μελέτης των Κυκλοφοριακών 

Παρεμβάσεων στην Ερέτρια από το Υπουργείο Πολιτισμού και το Δημοτικό Συμβούλιο, και να 

υποβάλουμε το τεχνικό δελτίο. Στις προσκλήσεις για τα έργα του marketing και της 

επιχειρηματικότητας (Κινητοποίησης των Παραγωγικών Δυνάμεων) έχουν ήδη υποβληθεί τα 

τεχνικά δελτία και τώρα αναμένουμε να βγουν οι προκηρύξεις των έργων. 

 

Στο πρόγραμμα Πολιτιστική Διαδρομή των Πύργων της Μάνης υπεβλήθη το τεχνικό δελτίο. Σε 

συνέχεια αυτού, ο Δήμος Δυτικής Μάνης προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για την υλοποίηση των 

δράσεων marketing της πολιτιστικής διαδρομής των Πύργων της Μάνης, εκτιμώμενης αξίας 

400.000 ευρώ». 

 

Ακολούθως, το λόγο έλαβε ο κ. Μπένος, ο οποίος επισήμανε ότι μέσω των προγραμμάτων αυτών 

και την καθημερινή προσπάθεια που καταβάλει το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανοίγει ο δρόμος για την 

υλοποίηση των ήπιων δράσεων (soft ενεργειών) των Ολιστικών Προγραμμάτων Πολιτιστικού 

Τουρισμού. «Οι δράσεις αυτές, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, θα προσδώσουν λειτουργικότητα στα 

παραπάνω προγράμματα». 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την πρόοδο των Πολιτιστικών 

Διαδρομών που παρακολουθεί το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ».  
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5. Αποδοχή της χορηγίας του Ιδρύματος «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν 

Κωνσταντακόπουλου», ύψους 72.040 ευρώ, για την ανάθεση της μελέτης 

Αγροδιατροφής στη Βόρεια Εύβοια στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης 

της Βόρειας Εύβοιας. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το Ίδρυμα «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν 

Κωνσταντακόπουλου», εταιρικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε χορηγία προς το 

Σωματείο, ύψους 72.040 ευρώ, για την ανάθεση της μελέτης Αγροδιατροφής στη Βόρεια Εύβοια 

στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 72.040 ευρώ, του 

Ιδρύματος «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου», για την ανάθεση της μελέτης 

Αγροδιατροφής στη Βόρεια Εύβοια στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας 

Εύβοιας. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το Ίδρυμα «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν 

Κωνσταντακόπουλου» για τη συμβολή του στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και 

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

παραπάνω χορηγίας. 

 

 

6. Αποδοχή της χορηγίας του Ιδρύματος Ιωάννη Λάτση, ύψους 20.000 ευρώ, για 

την ενίσχυση της δράσης της Θερμοκοιτίδας D-HUB του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το Ίδρυμα Λάτση, εταιρικό μέλος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε χορηγία προς το Σωματείο, ύψους 20.000 ευρώ, για την ενίσχυση της 

δράσης της Θερμοκοιτίδας D-HUB του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 20.000 ευρώ, του 

Ιδρύματος Ιωάννη Λάτση, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το Ίδρυμα Λάτση για τη συμβολή του στην 

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

απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 
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7. Αποδοχή της χορηγίας του Sani Resort, ύψους 3.000 ευρώ, ως ετήσιας 

συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το Sani Resort, εταιρικό μέλος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή του προς το Σωματείο, ύψους 3.000 ευρώ, για το 

έτος 2022. 

 

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

Resort, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το Sani Resort για τη συμβολή του στην ενίσχυση 

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

ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

 

8. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας COSMΟΤΕ Κινητές Τηλεπικοινωνίες 

A.E., ύψους 3.000 ευρώ, για την ενίσχυση του προγράμματος Crowd Funding «ΤΑ 

ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» στο πλαίσιο του προγράμματος 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία COSMΟΤΕ Κινητές Τηλεπικοινωνίες 

A.E., Εταιρικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» κατέθεσε το ποσό των 3.000 ευρώ, για την 

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

στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

 

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

Εταιρείας COSMΟΤΕ Κινητές Τηλεπικοινωνίες A.E. για την ενίσχυση του προγράμματος Crowd 

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

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία COSMΟΤΕ Κινητές Τηλεπικοινωνίες 

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. 
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9. Αποδοχή της χορηγίας διαφόρων καταθετών, ύψους 594,53 ευρώ, για την 

ενίσχυση του προγράμματος Crowd Funding «ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ 

ΕΥΒΟΙΑΣ» στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

 

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

ποσό των 594,53 ευρώ, ως χορηγία για την ενίσχυση του προγράμματος Crowd Funding «ΤΑ 

ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης 

της Βόρειας Εύβοιας. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 594,53 ευρώ, διαφόρων 

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

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

 

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

προγράμματος Crowd Funding «ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» και 

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

παραπάνω χορηγίας. 

 

 

10. Έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1 Ιανουαρίου 

έως την 30 Σεπτεμβρίου του 2022 (Συν. 8). 

 

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

του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού του Σωματείου από 1 Ιανουαρίου έως την 30 

Σεπτεμβρίου του 2022  (Συν. 8). 

 

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

1 Ιανουαρίου έως την 30 Σεπτεμβρίου του 2022. 

 

 

11. Αποδοχή Νέων Μελών: 

 

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

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

στο «ΔΙΑΖΩΜΑ»:  

 Μαυρικάκης Μηνάς, ιδιωτικός υπάλληλος, ως τακτικό μέλος. 

 Πετσάλη Αμαλία, ελεύθερος επαγγελματίας, ως τακτικό μέλος. 

 Δεδούλη Μαρίνα, ψυχολόγος, 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  

 

 

 
 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 

«ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - MASTERPLAN ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ 

ΕΥΒΟΙΑΣ» 

 

 

ΕΡΓΟΔΌΤΗΣ : ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

  

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Εταιρεία Correto IKE,  «Digiland» 

 

 

 

 

 

 

 

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

«ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, …… Οκτωβρίου του έτους 2022, μετά την υπ’ αριθμόν 1 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022, οι 

κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

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

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

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

καλούμενο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και 

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

εδρεύει στην Πάτρα, επί της οδού Ηλείας, αριθμός 3, Τ.Κ. 26225, με Α.Φ.Μ. 800552945, 

Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΑΣ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Κωνσταντίνο Τσιρίκο,  εφ’ εξής 

καλούμενο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 

 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

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

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

συνοχή και την τοπική οικονομία.  

 

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

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

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

 

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

έργο της ανασυγκρότησης της περιοχής στον κ. Σταύρο Μπένο, πρόεδρο του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

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

αναγέννηση της περιοχής ενώπιον του Πρωθυπουργού και των συνεργατών του. Από τότε δεν έχει 

χαθεί ούτε μία ώρα. 

 

Με όχημα τον πολιτισμό και τη μαγεία των συνεργειών άρχισε η οικοδόμηση ενός ολιστικού, 

ανθρωποκεντρικού προγράμματος που αξιοποιεί το πνευματικό και επιχειρησιακό κεκτημένο της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».  

 

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

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

καθημερινότητα του πολίτη έως το επιχειρείν, τον αξιακό και επιχειρησιακό κορμό του Ε.Σ.Π.Α. 

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

 

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

συγκεκριμένα η μελέτη των Υποδομών, για τα Δίκτυα Υγείας και Πρόνοιας, για το Νέο Δάσος, 

για τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια των δύο Δήμων, για το Ανθρώπινο Δυναμικό, για τον 

Πολιτισμό και την Παιδεία, για την Αγροδιατροφή, για τον Τουρισμό, για το Ψηφιακό Κύμα, για 

την Πράσινη Ζώνη και για το Χώρο Καινοτομίας, όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα: 

 

 
 

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

Στρατηγικού Σχεδιασμού (Master Plan). 

 

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

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

στο κράτος. 

 

Η μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού (Master Plan), μετά από ειδική γλωσσική και γραφιστική 

επιμέλεια, θα εκδοθεί σε έντυπη μορφή από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». Οι υπόλοιπες θεματικές 
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μελέτες, μετά από ειδική γλωσσική και γραφιστική επιμέλεια, θα αποτελέσουν μια ηλεκτρονική -  

ψηφιακή έκδοση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

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

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - 

MASTERPLAN ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ». 

 

Το έργο περιλαμβάνει:  

Α) τη γραφιστική επιμέλεια και εκτύπωση της έκδοσης της μελέτης Στρατηγικού Σχεδιασμού του 

Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

Β) τη γραφιστική επιμέλεια της ηλεκτρονικής έκδοσης των υπόλοιπων θεματικών μελετών, ήτοι 

της μελέτης των Υποδομών, για τα Δίκτυα Υγείας και Πρόνοιας, για το Νέο Δάσος, για το 

Ανθρώπινο Δυναμικό, για τον Πολιτισμό, για την Αγροδιατροφή και για τον Τουρισμό που έχουν 

ανατεθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

 

Αναλυτικότερα: 

 

Το έργο περιλαμβάνει:  

 

Α) Τη γραφιστική επιμέλεια και εκτύπωση της έκδοσης της μελέτης Στρατηγικού Σχεδιασμού του 

Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας 

 

Β) Τη γραφιστική επιμέλεια της ηλεκτρονικής έκδοσης των υπόλοιπων θεματικών μελετών, ήτοι 

της μελέτης των Υποδομών, για τα Δίκτυα Υγειας και Πρόνοιας, για το Νέο Λάσος, για το 

Ανθρώπινο Δυναμικό, για τον Πολιτισμό, για την Αγροδιατροφή και για τον Τουρισμό που έχουν 

ανατεθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.  

 

Γ) Την παραγωγή του βιβλίου της μελέτης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Προγράμματος 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας σε 100 αντίτυπα με προδιαγραφές 192 σελίδες έγχρωμες 

εσωτερικά στα 140 γρ. γραφής, με σκληρό κάλυμμα έγχρωμο για το εξώφυλλο, βιβλιοδεσία 

κολλητό-μαστό.  

 

Δ) Την παραγωγή-κατασκευή σε 50 αντίτυπα κουτιού συσκευασίας με τυπωμένο το καπάκι. 

 

 

 

 



29 
 

ΑΡΘΡΟ 2  ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Ο χρόνος υλοποίησης του παραπάνω έργου ορίζεται στις 15 ημέρες. Ως χρόνος έναρξης του έργου 

θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (25η Οκτωβρίου 2022). 

 

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

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

προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, 

κατά την κρίση του εργοδότη.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση του παραπάνω έργου ορίζεται στο ποσόν των 9.468 

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 

Η παραπάνω αμοιβή θα καταβληθεί σε δόσεις, ως ακολούθως: 

● 50% με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. 

● 50% με την ολοκλήρωση του έργου. 

 

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

 

 

ΑΡΘΡΟ 4  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

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

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

σύμβασης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

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

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

σε άλλο Ανάδοχο. 
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ΑΡΘΡΟ 6 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 

 

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

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

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

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

του. 

 

ΑΡΘΡΟ 7  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

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

οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου παντός άλλου 

αποδεικτικού μέσου.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

 

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

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

πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

 

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

διαφοράς  ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 

 

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

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

ένα έκαστος εξ’ αυτών. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

 

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ: 

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 

 

 

 

Για τον Ανάδοχο: 

Σταύρος Μπένος Κωνσταντίνος Τσιρίκος 
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Επισυναπτόμενο 2ο / Παραδοτέο Τσάμη 
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Επισυναπτόμενο 3ο / Pdf παραδοτέο Αραχωβίτη 
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Επισυναπτόμενο 4ο:   

 

 

 
 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 

«ΧΑΡΤΑ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» 

 

 

ΕΡΓΟΔΌΤΗΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

  

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Εταιρεία BRAINS INNOVATIVE CONSULTING SERVICES, 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

«ΧΑΡΤΑ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, … Οκτωβρίου του έτους 2022, μετά την υπ’ αριθμόν 4 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022, οι 

κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

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

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

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

καλούμενο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και 

 αφ’ ετέρου η Εταιρεία BRAINS INNOVATIVE CONSULTING SERVICES, 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, η οποία εδρεύει 

στο Παλαιό Φάληρο επί της οδού Κοραή 26 με ΑΦΜ 801751907, που υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. 

Γλυφάδας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διαχειριστή αυτής κο Νίκο Ιωσήφ εφ’ εξής 

καλούμενο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» 

 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Η Βόρεια Εύβοια διαθέτει ένα εξαιρετικής ποιότητας φυσικό περιβάλλον, το οποίο καταστράφηκε 

σε σημαντικό βαθμό από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021. Η καταστροφή επηρέασε 

αρνητικά την ταυτότητα της περιοχής ως οικιστικού πλέγματος και τουριστικού προορισμού ήπιας 

μορφής, ενταγμένου σε ένα υψηλής αισθητικής φυσικό τοπίο και επίσης περιόρισε δραστικά το 

μέρος του τοπικού παραγωγικού συστήματος που εξαρτιούνταν από το δάσος (ξυλεία, ρητίνη, 

μελισσοκομεία) ή τις παρακείμενες καλλιέργειες που κάηκαν. 

 

Σε συνέχεια της τιμητικής πρόσκλησης που δέχθηκε από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. 

Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος ορίστηκε 

επικεφαλής του καινοτόμου σχεδίου για την Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας. Το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», αξιοποιώντας την Πνευματική – Επιστημονική – Βιωματική και Επιχειρησιακή 

του Προίκα, υποστηρίζει το ολιστικό πρόγραμμα για την Ανασυγκρότηση της περιοχής της 

Βόρειας Εύβοιας. Το πρόγραμμα αυτό είναι οραματικό και καινοτόμο και δίνει το έναυσμα για να 

μεταδοθεί από τη Βόρεια Εύβοια σε όλη τη χώρα ένα ευρύ μεταρρυθμιστικό σχέδιο.  

 

Η Βόρεια Εύβοια χρειάζεται ένα σχέδιο ανάπτυξης το οποίο θα δίνει μια νέα προοπτική μετά την 

καταστροφή και την ελπίδα ότι ένα περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμο και καλύτερο μέλλον 
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είναι εφικτό για την περιοχή. Ένα σχέδιο ανάπτυξης το οποίο θα βασίζεται στους κύριους άξονες 

της Ευρωπαϊκής στρατηγικής (smart, green, place-based) για μια ήπιας μορφής ανάπτυξη, η οποία 

θα αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες, θα προωθεί την κοινωνική συνοχή και θα βασίζεται στην 

εδαφικότητα και την τοπική συμμετοχή για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων. 

 

Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος ανατέθηκαν από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» 13 μελέτες 

που αναφέρονται σε όλες τις πτυχές του δημόσιου και ιδιωτικού βίου (για την αναγέννηση του 

Νέου Δάσους, τον Πολιτισμό και την Παιδεία, τις υποδομές, τα Δίκτυα Υγείας και Πρόνοιας, το 

Ανθρώπινο Δυναμικό, την Αγροδιατροφή, τον Τουρισμό, τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια), καθώς 

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

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

τους. 

 

Ειδικότερα η μελέτη για την Υγεία και τα Κοινωνικά Δίκτυα προτείνει μια σημαντική δέσμη 

παρεμβάσεων που θα βελτιώσουν δραστικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής. 

Συγκεκριμένα για το ξαναζωντάνεμα της περιοχής έχει κομβική σημασία ο εμπλουτισμός των 

κοινωνικών δομών που ήδη λειτουργούν, με σκοπό τη δημιουργία ενός εκτεταμένου, υψηλής 

ποιότητας πλέγματος τοπικών υπηρεσιών (υγείας και ψυχικής υγείας, βρεφονηπιακών σταθμών, 

σχολείων, κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων, δικτύων «βοήθεια στο σπίτι», ανοιχτής 

φροντίδας ηλικιωμένων κ.α.). 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω δύο μελετών και με στόχο την εξειδίκευσή τους είναι αναγκαία η 

εκπόνηση μιας «ΧΑΡΤΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ». 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

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

ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ». 

 

Η «Χάρτα Αναγκών» που θα εκπονηθεί από τον Ανάδοχο θα αξιοποιεί πλήρως το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο, προκειμένου να επιτευχθεί η «Προσχολική αγωγή και φροντίδα» όλων των παιδιών 0 

έως 4 ετών, καθώς και η εξασφάλιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για όλους τους 

δικαιούχους.  

 

Στόχος είναι τα προγράμματα «Προσχολικής Αγωγής» και «Βοήθεια στο Σπίτι» να διαπνέονται 

από ολιστικό πνεύμα και μετά την πιλοτική εφαρμογή τους στη Βόρεια Εύβοια να μεταδοθούν ως 

μεταρρυθμίσεις και καλές πρακτικές σε όλη την υπόλοιπη χώρα. 
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Η «Χάρτα Αναγκών» θα περιλαμβάνει τα εξής παραδοτέα: 

 

Παραδοτέο Α΄: Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης για τους δύο Δήμους: Μαντουδίου – 

Λίμνης – Αγίας Άννας και Ιστιαίας – Αιδηψού. 

 

Παραδοτέο Β΄: Ακριβής υπολογισμός δυνητικών δικαιούχων σύμφωνα με την υφιστάμενη 

νομοθεσία. 

 

Παραδοτέο Γ΄: Προτάσεις για την κάλυψη ΟΛΩΝ των δυνητικών δικαιούχων σε βάθος 

πενταετίας, με ταυτόχρονη μελέτη και αποτύπωση των απαραίτητων δράσεων (διοικητικές 

πράξεις, υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό, πόροι κ.ο.κ.).  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2  ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Ο χρόνος υλοποίησης του παραπάνω έργου ορίζεται στους 4 μήνες. Ως χρόνος έναρξης του έργου 

θεωρείται η υπογραφή της παρούσης σύμβασης. 

 

Το Α΄ παραδοτέο θα ολοκληρωθεί σε 2 μήνες μετά την έναρξη του έργου / υπογραφή της 

σύμβασης. 

 

Τα Β΄ και Γ΄ παραδοτέα θα ολοκληρωθούν σε 2 μήνες μετά την ολοκλήρωση του Α΄ παραδοτέου. 

 

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

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

προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, 

κατά την κρίση του εργοδότη.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση του παραπάνω έργου ορίζεται στο ποσόν των 20.000 

ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 

Η παραπάνω αμοιβή θα καταβληθεί τμηματικώς στις παρακάτω δόσεις: 

 

 30% με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, 

 30% με την ολοκλήρωση του Α΄ παραδοτέου. 

 40% με την ολοκλήρωση των Β΄ και Γ΄ παραδοτέων. 
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Η αμοιβή δεν υπόκειται σε κρατήσεις, εκτός τυχόν παρακράτησης φόρου. 

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

1. τον κ. Σταύρο Μπένο, Πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

2. την κα Μαρία Σοφικίτου, Διευθύντρια του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

3. τον κ. Ευδόκιμο Φρέγκογλου, συντονιστή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

 

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.  
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ΑΡΘΡΟ 8  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

 

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

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

πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

 

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

διαφοράς  ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 

 

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

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

ένα έκαστος εξ’ αυτών. 

 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

 

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ: 

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 

 

 

 

Για τον Ανάδοχο: 

Ο Διαχειριστής 

Σταύρος Μπένος Νίκος Ιωσήφ 
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Επισυναπτόμενο 5ο:   

 
 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 

«ΈΚΘΕΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ 

ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» 

 

 

ΕΡΓΟΔΌΤΗΣ : ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

  

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΙΩΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

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

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, … Οκτωβρίου του έτους 2022, μετά την υπ’ αριθμόν 5 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022, οι 

κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

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

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

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

καλούμενο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και 

 αφ’ ετέρου η 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: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Η Βόρεια Εύβοια διαθέτει ένα εξαιρετικής ποιότητας φυσικό περιβάλλον, το οποίο καταστράφηκε 

σε σημαντικό βαθμό από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021. Η καταστροφή επηρέασε 

αρνητικά την ταυτότητα της περιοχής ως οικιστικού πλέγματος και τουριστικού προορισμού ήπιας 

μορφής, ενταγμένου σε ένα υψηλής αισθητικής φυσικό τοπίο και επίσης περιόρισε δραστικά το 

μέρος του τοπικού παραγωγικού συστήματος που εξαρτιούνταν από το δάσος (ξυλεία, ρητίνη, 

μελισσοκομεία) ή τις παρακείμενες καλλιέργειες που κάηκαν. 

 

Η Βόρεια Εύβοια χρειάζεται ένα σχέδιο ανάπτυξης το οποίο θα δίνει μια νέα προοπτική μετά την 

καταστροφή και την ελπίδα ότι ένα περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμο και καλύτερο μέλλον 

είναι εφικτό για την περιοχή. 

 

Ένα σχέδιο ανάπτυξης το οποίο θα βασίζεται στους κύριους άξονες της Ευρωπαϊκής στρατηγικής 

(smart, green, place-based) για μια ήπιας μορφής ανάπτυξη, η οποία θα αξιοποιεί τις σύγχρονες 

τεχνολογίες, θα προωθεί την κοινωνική συνοχή και θα βασίζεται στην εδαφικότητα και την τοπική 

συμμετοχή για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων. 

 

Ένα πρόγραμμα ΟΛΙΣΤΙΚΟ και ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟ με ΌΧΗΜΑ το σπουδαίο εργαλείο των 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ο.Χ.Ε.), που δεσπόζει στο Ε.Σ.Π.Α. 2021-
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2027 και που θα αξιοποιεί την Πνευματική – Επιστημονική – Βιωματική και Επιχειρησιακή 

Προίκα του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, η οποία άνοιξε τις νέες Λεωφόρους των Ολιστικών Προγραμμάτων 

στην Πατρίδα μας, με τις Πολιτιστικές Διαδρομές. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

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

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ». 

 

Συγκεκριμένα η παραπάνω έκθεση θα καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση του 

τηλεπικοινωνιακού δικτύου (παροχή υπηρεσιών υψηλής χωρητικότητας) των δύο δήμων της 

Βόρειας Εύβοιας, Δήμων ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ και ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ 

ΑΝΝΑΣ, καθώς και προτάσεις για την αναβάθμιση της σύνδεσης στο διαδίκτυο  στις κοινότητες 

των παραπάνω δήμων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2  ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Ο χρόνος υλοποίησης του παραπάνω έργου ορίζεται στον 1 μήνα. Ως χρόνος έναρξης του έργου 

θεωρείται η υπογραφή της παρούσης σύμβασης. 

 

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

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

προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, 

κατά την κρίση του εργοδότη.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση του παραπάνω έργου ορίζεται στο ποσόν των 3.000 

ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 

Η παραπάνω αμοιβή θα καταβληθεί με την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε κρατήσεις, εκτός τυχόν παρακράτησης φόρου. 
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ΑΡΘΡΟ 4  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

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

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

σύμβασης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

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

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

σε άλλο Ανάδοχο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 

 

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

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

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

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

του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

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

οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου παντός άλλου 

αποδεικτικού μέσου.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

 

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

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

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

διαφοράς  ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 

 

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

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

ένα έκαστος εξ’ αυτών. 

 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

 

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ: 

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 

 

 

 

Για τον Ανάδοχο: 

Σταύρος Μπένος Χιώτης Χρήστος 
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Επισυναπτόμενο 6ο:  pdf / Αίτημα από «Αλωνάκι» 
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Επισυναπτόμενο 7ο:   

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα, ….. Οκτωβρίου 2022, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων μερών: 

 

Αφενός,  

Αφενός το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «John S. Latsis Public Benefit Foundation», 

που εδρεύει στο Βαντούτς του Λίχτενσταϊν, διατηρεί γραφείο στην Κηφισιά Αττικής, 

Δηλιγιάννη 59, Κεφαλάρι, Τ.Κ. 14562, έχει Α.Φ.Μ. 998966780, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. 

Κηφισιάς και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον/την κ. ….., 

αποκαλείται δε στο εξής για συντομία «Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση», 

Και αφετέρου,  

Του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο εδρεύει στην 

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

εκπροσωπούμενου νομίμως από τον Πρόεδρο αυτού, κ. Σταύρο Μπένο, εφεξής καλούμενο 

«Σωματείο ή ΔΙΑΖΩΜΑ », 

 

  συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:  

 

Άρθρο 1 

Περιγραφή αντικειμένου 

 

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση, το οποίο έχει ως καταστατικό σκοπό, μεταξύ άλλων, την 

ενίσχυση καινοτόμων δράσεων για την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη, υποστηρίζει 

οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που έχουν την τεχνογνωσία και τη δυνατότητα 

παρέμβασης στον τομέα αυτόν. 

 

Από την άλλη πλευρά το «Σωματείο», αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της απόλυτης 

συνέργειας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά και των δυνατοτήτων που 

προσφέρουν τα νέα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία (όπως η 

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση, η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη κ.ά.), συμβάλλει στην 

υλοποίηση καινοτόμων και ολιστικών προγραμμάτων. Στόχος των παραπάνω προγραμμάτων 

είναι αφενός η συντήρηση και αποκατάσταση των μνημείων, αφετέρου η σύνδεσή τους με την 

αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
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Μέχρι σήμερα το «Σωματείο» έχει αναπτύξει τις παρακάτω τέσσερις (4) κατηγορίες Ολιστικών 

Προγραμμάτων: 

 

1. Πολιτιστικές Διαδρομές και Πάρκα. 

2. Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ». 

3. Πρόγραμμα Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού. 

4. Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

 

Τα ολιστικά αυτά προγράμματα είναι ένας ύμνος στις συνέργειες, ένας διαδραστικός χάρτης, ο 

οποίος με προσεκτικά σχεδιασμένα βήματα οδηγεί στην «κοινωνικοποίηση» των μνημείων. 

Ένα τολμηρό εγχείρημα που ενσωματώνει και ενδυναμώνει όλο το αξιακό περιεχόμενο της 

εποχής μας: το όραμα για καινοτόμο, αειφόρο, βιώσιμη, πράσινη, ψηφιακή, κοινωφελή 

διαχείριση του πολιτιστικού μας αποθέματος. 

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας οργανώνεται το 1ο 

Διεπιστημονικό Σχολείο για την Περιβαλλοντική Κρίση – ISEC στις 17-22 Δεκεμβρίου 2022 

στα Λουτρά Αιδηψού της Βόρειας Εύβοιας ως αποτέλεσμα συνεργασίας του Ινστιτούτου για 

την Προώθηση της Έρευνας και της Εκπαίδευσης Τεχνών, Επιστημών και Τεχνολογίας 

(ARISTEiA-Institute for the Advancement of Research and Education in Arts, Sciences, and 

Technology) των Η.Π.Α. και της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

 

Κεντρικός στόχος του Προγράμματος είναι η διεπιστημονική προσέγγιση της περιβαλλοντικής 

κρίσης μέσα από τη σύνθεση διαφόρων επιστημών που περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα 

αντικειμένων από τη Βιολογία, τις Περιβαλλοντικές Επιστήμες και την Ιατρική έως τη Νομική, 

τις Οικονομικές και τις Κοινωνικές Επιστήμες.  

 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 16 διδάσκοντες από την Ελλάδα, τις Η.Π.Α. και την Ευρώπη και 

προσφέρεται χωρίς δίδακτρα για 30 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές από 

πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού που θα επιλεγούν με κριτήριο την αριστεία. 

Επίσης, περιλαμβάνει επιστημονικές διαλέξεις, ενότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων και 

επαγγελματικής συμβουλευτικής για την επόμενη γενιά επιστημόνων, οι οποίοι θα εργαστούν 

σε ερευνητικά projects με στόχο να σχεδιάσουν λύσεις σε πολύπλοκα προβλήματα που 

σχετίζονται με το περιβάλλον και την επίδραση σε όλες τις παραμέτρους της ανθρώπινης ζωής. 

 

Η Βόρεια Εύβοια επιλέχθηκε ως τόπος φιλοξενίας του Προγράμματος λόγω του ιδιαίτερου 

περιβαλλοντικού και οικονομικού αποτυπώματος της οικολογικής καταστροφής των 

πυρκαγιών του 2021 στην περιοχή. Επιπλέον, τα θέματα που καλύπτει το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κλιματική κρίση, τη ρύπανση του αέρα, των 

υδάτων και του εδάφους, τη δημόσια υγεία, την ενέργεια, την οικονομική αειφορία και την 

επισιτιστική κρίση. 
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Με το παρόν συμφωνητικό το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση ως Χορηγός αναλαμβάνει να 

καλύψει μέρος του κόστους της διοργάνωσης του 1ου Διεπιστημονικού Σχολείου για την 

Περιβαλλοντική Κρίση – ISEC στις 17-22 Δεκεμβρίου 2022 στα Λουτρά Αιδηψού της Βόρειας 

Εύβοιας και να παράσχει ως χορηγία για το σκοπό αυτό το ποσό των 20.000 ευρώ στο 

«Σωματείο» με αποκλειστικό σκοπό τη διοργάνωση του παραπάνω συνεδρίου. Για την 

ενημέρωση του χορηγού μπορούν να κατατίθενται τα αντίστοιχα παραστατικά/τιμολόγια. 

 

Το «Σωματείο» θα μεριμνά για την εμφανή μνεία του Χορηγού σε όλα τα έντυπα και 

ηλεκτρονικά μέσα που αφορούν το 1ο Διεπιστημονικό Σχολείο για την Περιβαλλοντική Κρίση 

– ISEC. Στη σχετική μνεία, θα αναγράφεται το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση ως Χορηγός.  

 

Άρθρο 2 

Τρόπος Πληρωμής 

 

Το ως άνω ποσό των 20.000 ευρώ θα κατατεθεί στον παρακάτω λογαριασμό του Σωματείου 

στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 

 

Αρ. Λογ/σμού: 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 (τιμολόγιο). Η καταβολή θα γίνει εντός …. ημερών από 

την υπογραφή  της σύμβασης και την έκδοση του τιμολογίου. 

 

Άρθρο 3  

Εφαρμοστέο Δίκαιο-Επίλυση Διαφορών  

 

Το παρόν Συμφωνητικό διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά που ήθελε ανακύψει 

από την εφαρμογή ή/και την ερμηνεία του θα επιλύεται σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική 

νομοθεσία. 

 

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

συμφωνητικό, αποκλειστικά αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

 

Άρθρο 4 

Γενικοί Όροι 

 

Το παρόν συμφωνητικό υπερισχύει οποιασδήποτε προηγούμενης διαπραγμάτευσης,  

αλληλογραφίας ή συμφωνίας που σχετίζεται με αυτό, είτε έγγραφης είτε προφορικής. 
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Οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος συμφωνητικού συνομολογούνται στο σύνολο τους 

ως ουσιώδεις και δύνανται να τροποποιηθούν μόνο ρητά και εγγράφως. Aνταπόδειξη κατά των 

όρων και των προϋποθέσεων του παρόντος ή ως προς την ύπαρξη επιπρόσθετης συμφωνίας, 

επιτρέπεται μόνο εγγράφως και αποκλείεται κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο 

συμπεριλαμβανομένου του όρκου. 

 

Σε καμία περίπτωση η παράλειψη ή καθυστέρηση άσκησης των νόμιμων ή συμβατικών 

δικαιωμάτων οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως παραίτηση 

από τα εν λόγω δικαιώματα. Η ακυρότητα οποιουδήποτε όρου ή προϋπόθεσης της παρούσας 

δεν συνεπάγεται ακυρότητα ολόκληρου του συμφωνητικού, το οποίο θα παραμείνει σε ισχύ 

και θα είναι δεσμευτικό για τα συμβαλλόμενα μέρη σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους όρους και 

προϋποθέσεις. 

 

Άρθρο 5 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ  

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

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

ελευθερώνονται αµοιβαία από τις  υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τη σύμβαση και ο 

αποδέκτης της χορηγίας οφείλει να επιστρέψει το ποσό της χορηγίας ακέραιο. 

 

 

Σε πίστωση των ως άνω συμφωνηθέντων συντάχθηκε και υπογράφεται το παρόν σε δύο όμοια 

αντίτυπα, από τα οποία κάθε μέρος έλαβε ένα. 

 

 

 

Για τη Χορηγό Για το Σωματείο 

 

 

 

 

 Σταύρος Μπένος 
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Επισυναπτόμενο 8ο: excel οικονομικά 

 

 


