ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Χ. ΒΑΓΕΝΑ ΚΑΙ Δ.Σ. ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ
1. Οικονομικά Στοιχεία. Αύξηση περιουσίας από την τακτοποίηση των
αυθαιρέτων κτισμάτων ΑΙΓΛΗΣ ποσού άνω των 35 εκατ. ευρώ. Πληρότητα των
χώρων του Ζαππείου από εκδηλώσεις 80%, αύξηση κατά 30% των εσόδων μας
σε σχέση με το 2018.
2. Ανακατασκευή της Παιδικής Χαράς του Ζαππείου Μεγάρου χορηγία του
Θ. Μαρτίνου.
3. Τακτοποίηση αυθαιρέτων ΑΙΓΛΗΣ 3.300 τ.μ. Είμαστε σε προετοιμασία
ανακαίνισης κτηρίων για έξοδο σε διαγωνισμό με ένα κτηριακό συγκρότημα για
πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια πλήρως τακτοποιημένο πολεοδομικά.
4. Αναβάθμιση και ανάδειξη κτηρίου με ανακαινίσεις όλων των χώρων,
ελαιοχρωματισμούς, συντηρήσεις, επισκευή μόνωσης, μεταλλικών και ξύλινων
θυρών.
5. Φωτισμός 25 αγαλμάτων εντός του Κήπου του Ζαππείου, για πρώτη φορά,
χορηγία Ελευθερίας Ντεκώ – Αναβάθμιση φωτισμού εξωτερικού χώρου
Ζαππείου.
6. Απομάκρυνση παλαιού βαριάς μορφής μεταλλικού στεγάστρου από οροφή
Περιστυλίου, Μελέτη για νέο στέγαστρο. Επίσκεψη RENZO PIANO, πρότασή
μας για ανοιγοκλειόμενη οροφή σύμφωνα με διαθήκη Ζάππα.
7. Νέο σύστημα επιτήρησης, με 60 κάμερες νέας τεχνολογίας σε λόφους
Αρδηττού, Άγρα και Κήπο Ζαππείου και πυρασφάλεια για ασφάλεια
επισκεπτών.
8. Επισκευή αποχέτευσης και ύδρευσης. Τακτοποιήθηκε εκκρεμότητα ετών.
9. Απομάκρυνση 48 παλαιών μεταλλικών στύλων από κεντρική όψη Ζαππείου.
10. Αποκατάσταση λειτουργίας σιντριβανιού.
11. Αποκατάσταση εσωτερικού κήπου.
12. Εξ ορθολογισμός & εκσυγχρονισμός τηλεφωνικών γραμμών.
13. Σχεδιασμός και εκτύπωση νέων εντύπων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Έκδοση νέων ενημερωτικών φυλλαδίων για εδώ και στο εξωτερικό Πρεσβείες
και πελάτες.
14. Αλλαγή λογοτύπου Ζαππείου και εταιρικής ταυτότητας αυτού, υλοποίηση
κεντρικής ιστοσελίδας.
15. Αφαίρεση παράνομης ξύλινης κατασκευής 236,00 τ.μ. τοποθετημένης από
ΑΙΓΛΗ, από πρόσοψη Ζαππείου.
16. Απεριόριστες εργασίες σε Κήπο και Λόφους Αρδηττού και Άγρα.
17. Χρηματοδότηση. Πετύχαμε την χρηματοδότηση ποσού 113.000 ευρώ,
προγράμματος ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ της ΓΕΓΕΤ του
ΥΠ.ΠΟ.Α. για καινοτόμες περιβαλλοντολογικές και πολιτιστικές δράσεις.
18. Διαχειριστική Μελέτη Κήπου, Λόφων Αρδηττού & Άγρα, για πρώτη φορά.
19. Συνεργασία με ΕΡΤ - Πραγματοποίηση 3 συναυλιών.
20. Εκδηλώσεις στη μνήμη των Εθνικών Ευεργετών.
21. Συμφωνία με το μουσείο της Ιταλίας στο Reggio Calabria Bronzi di Riace την
απονομή του Διεθνούς Βραβείου Bronzi di Riace σε επιφανείς Έλληνες στο
Περιστύλιο του Ζαππείου το φθινόπωρο. Μοναδικά αγάλματα από το Άργος του
5ου π.Χ. αιώνα, τα οποία βρέθηκαν το 1972 στη θάλασσα της Καλαβρίας.
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