
Καθηγητής Πέτρος Θέμελης, Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης 
 

22 Ιανουαρίου 2011 
 
 
 
Θέμα:  Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης της από 4/02/2010      Προγραμματικής Σύμβασης 
για το έργο  “Αποκατάσταση αρχαίου Θεάτρου Μεγαλόπολης”. 
 
 
Την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου και ώρα 11.30, στο Δημαρχείο Μεγαλόπολης, έλαβε χώρα η πρώτη 

συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου “Αποκατάσταση του αρχαίου Θεάτρου 

Μεγαλόπολης”, η οποία συστήθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 9 της από 4 Φεβρ. 2010 Προγραμματικής 

Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης και του Υπουργείου Πολιτισμού.  

Στη συνεδρίαση μετείχαν:  

α) ο Πρόεδρος της Επιτροπής, καθηγητής Πέτρος Θέμελης,  

β) η Ά. Καραπαναγιώτου, Προϊσταμένη της ΛΘ´ ΕΠΚΑ. 

γ) η Α. Μιλτιάδου, Προϊσταμένη της ΔΜΜΠΚ του ΥΠΠΟΤ. 

Έλαβαν επίσης μέρος ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης Παναγιώτης Μπούρας, ο  Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου Μεγαλόπολης, ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Μεγαλόπολης Δ. Ζιρώ, ο 

αρχιτέκτων μηχανικός K. Μπινιάρης, και η αρχαιολόγος της ΔΑΜ του ΥΠΠΟΤ Σ. Σπυροπούλου που 

εκτελούσε και χρέη γραμματέως. 

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν: 

1.                  Από τον Πρόεδρο της Ε.Ε. περιγράφηκε το εκτελεσθέν κατά το 2010 έργο στα κατά χώραν 

σωζόμενα εδώλια των τριών πρώτων σειρών της πρώτης από ανατολικά κερκίδας (αρ. Θ) του 

Θεάτρου (=εξυγίανση υπεδάφους, ανάταξη λίθων, συμπλήρωση ελλιπόντων θραυσμάτων με 

νέο ασβεστολιθικό υλικό, δοκιμαστικοί κατά τόπους καθαρισμοί εδωλίων με βιοκτόνα). Στις 

δαπάνες του έργου περιλαμβάνονται και οι αμοιβές φυλάκων-νυκτοφυλάκων εργοταξίου (των 

κοντέϊνερ δηλαδή όπου φυλάσσονται όργανα, υλικά κα εργαλεία, τα οποία μετά από διάρρηξη 

εκλάπησαν όλα). 

2.                  Διαπιστώθηκε ότι η υφιστάμενη και εφαρμοζόμενη αρχιτεκτονική προμελέτη Κάγιερ-

Αρβανιτάκη που συντάχθηκε το 1990/2, χρήζει επικαιροποίησης και συμπλήρωσης με 

αποτυπώσεις των διάσπαρτων μελών που βρίσκονται εντός και εκτός του κοίλου, 

προκειμένου να βρουν τις θέσεις τους (έστω ομόλογες) στις κερκίδες που αποτελούνται από 

τρεις ως τέσσερεις μόνο σειρές εδωλίων κατά χώραν. 

3.                  Υπογραμμίστηκε η ανάγκη να αποκατασταθούν οι στάθμες και οι κλίσεις σε ολόκληρο το 

πρανές του κοίλου και να συνταχθεί υδρογεωλογική μελέτη για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος των υπόγειων υδάτων του κοίλου, που ενδέχεται να επηρεάζονται και από το 

υπερκείμενο σύγχρονο νεκροταφείο. 



4.                  Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιροπής Δ. Ζιρώ εξήγησε ότι στον προγραμματισμό των 

εργασιών του 2011 περιλαμβάνεται η αποκατάσταση τριών κερκίδων (των αρ. ΣΤ, Ζ και Η) 

με βάση την πιλοτική αποκτάσταση της πρώτης κερκίδας αρ. Θ. Στην Προγραμματική 

Σύμβαση απαριθμούνται και εργασίες, όπως ενοποίηση και διαμόρφωση ολόκληρου του 

αρχαιολογικού χώρου της Μεγαλόπολης, οι οποίες δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν σε 

βάρος της υπάρχουσας πίστωσης των 500 χιλ. ευρώ, δεν υφίστανται άλλωστε μελέτες. 

5.                  Θα καταβληθεί προσπάθεια, ώστε το ποσό των 500.000 ευρώ, που έχει διαθέσει ο Δήμος 

Μεγαλόπολης για το Θέατρο, να καλύψει τη δαπάνη αποκατάστασης περισσότερων κερκίδων. 

6.                  Συζητήθηκε επίσης ο τρόπος εκταμίευσης των χρηματικών ποσών και της σταδιακής 

κάλυψης των επί μέρους δαπανών. Εκ μέρους του Δημάρχου διευκρινίστηκε ότι, λόγω του 

νέου πλαισίου διοίκησης και διαχείρησης που επιβάλλει το σχέδιο Καλλικράτης και της 

κατάργησης της Νομαρχίας δεν θα καταστεί δυνατό να κινηθεί το οικονομικό αντικείμενο του 

έργου πριν από τον Μάρτιο του 2011.  

7.                  Λόγω και της πολυπλοκότητας που προκύπτει από την διαχειριστική εμπλοκή τόσο του 

Ταμείου ΔΠΑΕ του ΥΠΠΟΤ όσο και των Υπηρεσιών του Δήμου στο έργο, αποφασίστηκε να 

γίνει νέα σύσκεψη στην Αθήνα με στελέχη και του Ταμείου, ώστε να ξεκαθαρίσουν ορισμένα 

ζητήματα σχετικά με ενδεχόμενες καθυστερήσεις στις πληρωμές των ημερομίσθιων των 

εργαζόμενων και όχι μόνο.   

8.                  Πραγματοποίηθηκε αυτοψία όλων των παρόντων στη σύσκεψη μελών στο Θέατρο της 

Μεγαλόπολης και έγιναν επί τόπου παρατηρήσεις και διαπιστώσεις. Κρίνεται αναγκαία η 

εκπόνηση μελέτης συνολικής ανάδειξης του Θεάτρου της Μεγαλόπολης και του 

παρακείμενου Θερσιλίου, στην οποία μελέτη να περιλαμβάνεται και αποκατάσταση-

αναστήλωση των αναλημμάτων των παρόδων. Οι δαπάνες για τα συμπληρωματικά έργα και 

τις μελέτες που κρίνεται αναγκαίο να γίνουν, προκειμένου να αναδειχθεί τό Θέατρο της 

Μεγαλόπολης και ο περιβάλλων του χώρος όπως του αξίζει, μπορεί να καλυφθούν από τη νέα 

χορηγία της ΔΕΗ Μεγαλόπολης. 

 

 

    Ο Πρόεδρος της  

Επιτροπής Παρακολούθησης 

 

 

Καθ. Πέτρος Θέμελης 

 


