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Β΄Β΄ ΚοινοτικόΚοινοτικό πλαίσιοπλαίσιο στήριξηςστήριξης
Β΄Β΄ ΚΠΣΚΠΣ

ΣτοΣτο πλαίσιοπλαίσιο τουτου προγράμματοςπρογράμματος ¨̈ ΑνασκαφικέςΑνασκαφικές εργασίεςεργασίες στοστο Α΄Α΄ ΑρχαίοΑρχαίο ΘέατροΘέατρο
Λάρισας¨Λάρισας¨ τοτο χρονικόχρονικό διάστημαδιάστημα 19991999--2000 2000 συντελέστηκανσυντελέστηκαν εργασίεςεργασίες
απομάκρυνσηςαπομάκρυνσης κρημνισμάτωνκρημνισμάτων οικοδομώνοικοδομών στοστο χώροχώρο τουτου ΑρχαίουΑρχαίου ΘεάτρουΘεάτρου μεμε
μηχανικάμηχανικά καικαι χειρώνακταχειρώνακτα μέσαμέσα, , μεμε βάσηβάση τηντην υπ΄υπ΄ αριθαριθ.. .. 
ΥΠΠΟΥΠΠΟ//ΑΡΧΑΡΧ//ΑΑ1/1/ΦΦ39/6098/3710/2439/6098/3710/24--1212--1999.1999.

ΠροϋπολογισμόςΠροϋπολογισμός 100.000.000 100.000.000 δρχδρχ.   .   ΑπορρόφησηΑπορρόφηση 100%.100%.



ΕργασίεςΕργασίες σταστα πλαίσιαπλαίσια τουτου Β΄Β΄ ΚΠΣΚΠΣ



Γ΄Γ΄ ΚοινοτικόΚοινοτικό πλαίσιοπλαίσιο στήριξηςστήριξης
Γ΄Γ΄ ΚΠΣΚΠΣ

ΑποκάλυψηΑποκάλυψη τουτου ΑρχαίουΑρχαίου θεάτρουθεάτρου ΛάρισαςΛάρισας
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ομάδα εργασίας:
1. Καλλίνος Ευάγγελος – πολιτικός μηχανικός
2. Καλογιάννη Χριστίνα – αρχιτέκτων μηχανικός
3. Καραγκούνης Δημήτριος - αρχιτέκτων μηχανικός ΙΕ΄ ΕΠΚΑ
4. Μόσιαλος Λάμπρος – πολιτικός μηχανικός
5. Μπεκερτζής Ευάγγελος – αρχιτέκτων μηχανικός
6. Νέμα Σοφία – πολιτικός μηχανικός

ΛΑΡΙΣΑ 2001



Γ΄Γ΄ ΚοινοτικόΚοινοτικό πλαίσιοπλαίσιο στήριξηςστήριξης
Γ΄Γ΄ ΚΠΣΚΠΣ

ΣτοΣτο πλαίσιοπλαίσιο τουτου προγράμματοςπρογράμματος ¨̈ Α΄Α΄ ΑρχαίοΑρχαίο ΘέατροΘέατρο Λάρισας¨Λάρισας¨ τοτο χρονικόχρονικό διάστημαδιάστημα 20022002--2009 2009 
συντελέστηκανσυντελέστηκαν εργασίεςεργασίες οιοι οποίεςοποίες αποτυπώνονταιαποτυπώνονται σεσε επτάεπτά υποέργαυποέργα..

ΑρχικόςΑρχικός προϋπολογισμόςπροϋπολογισμός 4.402.054,294.402.054,29€€. . ΠροϋπολογισμόςΠροϋπολογισμός μεμε τηντην ολοκλήρωσηολοκλήρωση τουτου έργουέργου 6.107.534,586.107.534,58€€
ΑπορρόφησηΑπορρόφηση 100%.100%.
ΟιΟι εργασίεςεργασίες πραγματοποιήθηκανπραγματοποιήθηκαν μεμε τιςτις παρακάτωπαρακάτω εγκρίσειςεγκρίσεις::
1.1. ΜελέτηΜελέτη ΑρχαίουΑρχαίου ΘεάτρουΘεάτρου ΛάρισαςΛάρισας αραρ. . ΥΑΥΑ ΥΠΠΟΥΠΠΟ//ΔΑΑΜΔΑΑΜ/1018/51314/02/1018/51314/02--1010--2001, 2001, ΚΑΣΚΑΣ
2.2. ΟδηγίεςΟδηγίες συντήρησηςσυντήρησης εδωλίωνεδωλίων μεμε τοτο αριθμαριθμ.1625/12.1625/12--0808--1996, 1996, ΚέντρουΚέντρου ΛίθουΛίθου..
3.3. ΟδηγίεςΟδηγίες συντήρησηςσυντήρησης μεμε τοτο αριθμαριθμ.593/20.593/20--0202--2001, 2001, ΚέντρουΚέντρου ΛίθουΛίθου..
4.4. ΈγκρισηΈγκριση εγκατάστασηςεγκατάστασης εργοταξιακώνεργοταξιακών οικίσκωνοικίσκων μεμε τηντην αραρ. . 

ΥΑΥΑ//ΥΠΠΟΥΠΠΟ//ΓΔΑΓΔΑ//ΑΡΧΑΡΧ//ΑΑ1/1/ΦΦ15/60915/4150/15/60915/4150/ΓΓΔΑΓΓΔΑ/24/24--1010--2002, 2002, ΚΑΣΚΑΣ..
5.5. ΈγκρισηΈγκριση περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών όρωνόρων 248/30248/30--0101--2002/2002/ΓενικήΓενική ΔΔ//νσηνση. . ΠεριφΠεριφ..ΔιευθΔιευθ..ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος καικαι

χωροταξίαςχωροταξίας..
6.6. ΈγκρισηΈγκριση μελέτηςμελέτης συντήρησηςσυντήρησης, , αραρ. . ΥΑΥΑ//ΥΠΠΟΥΠΠΟ//ΣΥΝΤΣΥΝΤ//ΦΦ29/318/17004/1529/318/17004/15--0202--2008, 2008, ΚΑΣΚΑΣ..
7.7. ΈγκρισηΈγκριση προσβασιμότηταςπροσβασιμότητας –– θέασηςθέασης επισκεπτώνεπισκεπτών καικαι ΑΜΕΑΑΜΕΑ απόαπό τηντην οδόοδό ΜητροπολίτουΜητροπολίτου

ΑρσενίουΑρσενίου μεμε τηντην αριθαριθ.. .. ΥΠΠΟΥΠΠΟ//ΓΔΑΠΚΓΔΑΠΚ//ΑΡΧΑΡΧ//ΑΑ1/1/ΦΦ15/81122/3794/2015/81122/3794/20--1111--2008, 2008, ΚΑΣΚΑΣ..
8.8. ΈκδοσηΈκδοση απαιτούμενωναπαιτούμενων αδειώναδειών ακινήτωνακινήτων προςπρος κατεδάφισηκατεδάφιση..



11οο υποέργουποέργο
ΑποκαταστάσειςΑποκαταστάσεις, , συντηρήσειςσυντηρήσεις αρχιτεκτονικώναρχιτεκτονικών μελώνμελών, , μικροστερεώσειςμικροστερεώσεις τμημάτωντμημάτων τουτου
επιθεάτρουεπιθεάτρου, , αποτύπωσηαποτύπωση –– τεκμηρίωσητεκμηρίωση υπάρχουσαςυπάρχουσας κατάστασηςκατάστασης καικαι εκπόνησηεκπόνηση μελετώνμελετών. . 

ΑποχωματώσειςΑποχωματώσεις στοστο χώροχώρο τουτου επιθεάτρουεπιθεάτρου, , στοστο χώροχώρο τηςτης βάσηςβάσης τουτου παλιούπαλιού ρολογιούρολογιού, , κατάκατά μήκοςμήκος τουτου οπισθίουοπισθίου
νοτίουνοτίου τοίχουτοίχου τηςτης σκηνήςσκηνής καθώςκαθώς καικαι στοστο χώροχώρο τουτου κοίλουκοίλου..
ΤαυτίσειςΤαυτίσεις διάσπαρτουδιάσπαρτου υλικούυλικού..
ΜηχανικόςΜηχανικός καθαρισμόςκαθαρισμός τωντων μελώνμελών απόαπό κονιάματακονιάματα καικαι τσιμέντατσιμέντα..
ΣυγκολλήσειςΣυγκολλήσεις αρχιτεκτονικώναρχιτεκτονικών μελώνμελών..
ΣυντήρησηΣυντήρηση –– συμπλήρωσησυμπλήρωση ρηγματώσεωνρηγματώσεων στοστο χώροχώρο τουτου σκηνικούσκηνικού οικοδομήματοςοικοδομήματος..
ΑποκάλυψηΑποκάλυψη καθαρισμόςκαθαρισμός τωντων καλυπτήριωνκαλυπτήριων πλακώνπλακών τουτου αγωγούαγωγού..
ΕργασίεςΕργασίες ομαδοποίησηςομαδοποίησης διάσπαρτωνδιάσπαρτων αρχιτεκτονικώναρχιτεκτονικών μελώνμελών..
ΕργασίεςΕργασίες έργωνέργων υποδομήςυποδομής εργοταξίουεργοταξίου..
ΨηφιοποίησηΨηφιοποίηση υπάρχοντοςυπάρχοντος αναλογικούαναλογικού αρχειακούαρχειακού υλικούυλικού ((φωτογραφίαφωτογραφία, , slides, slides, έντυποέντυπο.).)
ΤαξινόμησηΤαξινόμηση κατάκατά κατηγορίακατηγορία καικαι κατάκατά έτοςέτος..
ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία αρχειακούαρχειακού υλικούυλικού βίντεοβίντεο..
ΨηφιακήΨηφιακή φωτογράφισηφωτογράφιση –– τεκμηρίωσητεκμηρίωση σεσε καθημερινήκαθημερινή βάσηβάση τωντων εργασιώνεργασιών..
ΤαξινόμησηΤαξινόμηση –– τεκμηρίωσητεκμηρίωση –– ψηφιοποίησηψηφιοποίηση όλωνόλων τωντων in situ in situ καικαι διάσπαρτωνδιάσπαρτων αρχιτεκτονικώναρχιτεκτονικών μελώνμελών..
ΦωτογραμμετρικήΦωτογραμμετρική αποτύπωσηαποτύπωση πρινπριν τηντην ομαδοποίησηομαδοποίηση τωντων αρχιτεκτονικώναρχιτεκτονικών μελώνμελών (03/11/2002).(03/11/2002).
ΦωτογραμμετρικήΦωτογραμμετρική αποτύπωσηαποτύπωση μετάμετά τηντην Α΄Α΄ ομαδοποίησηομαδοποίηση τωντων αρχιτεκτονικώναρχιτεκτονικών μελώνμελών (09/08/2004).(09/08/2004).
ΦωτογραμμετρικήΦωτογραμμετρική αποτύπωσηαποτύπωση τουτου σκηνικούσκηνικού οικοδομήματοςοικοδομήματος (29/05/2003).(29/05/2003).
ΦωτογραμμετρικήΦωτογραμμετρική αποτύπωσηαποτύπωση ΔυτικούΔυτικού καικαι ανατολικούανατολικού αναλημματικούαναλημματικού τοίχουτοίχου..
ΦωτογραμμετρικηΦωτογραμμετρικη αποτύπωσηαποτύπωση τουτου χώρουχώρου τουτου επιθεάτρουεπιθεάτρου..
ΣχεδιαστικήΣχεδιαστική αποτύπωσηαποτύπωση τμημάτωντμημάτων τουτου κοίλουκοίλου, , σκηνικούσκηνικού οικοδομήματοςοικοδομήματος, , επιθεάτρουεπιθεάτρου, , αναλημματικώναναλημματικών τοίχωντοίχων καθώςκαθώς
καικαι διάσπαρτωνδιάσπαρτων αρχιτεκτονικώναρχιτεκτονικών μελώνμελών..
ΚαταγραφέςΚαταγραφές εδωλίωνεδωλίων τουτου κυρίωςκυρίως θεάτρουθεάτρου..



ΤαύτισηΤαύτιση –– ομαδοποίησηομαδοποίηση αρχιτεκτονικώναρχιτεκτονικών μελώνμελών



ΜηχανικόςΜηχανικός καθαρισμόςκαθαρισμός τωντων μελώνμελών απόαπό κονιάματακονιάματα καικαι τσιμέντατσιμέντα



ΣυγκολλήσειςΣυγκολλήσεις αρχιτεκτονικώναρχιτεκτονικών μελώνμελών



ΣυγκολλήσειςΣυγκολλήσεις αρχιτεκτονικώναρχιτεκτονικών μελώνμελών



ΔιαγράμματαΔιαγράμματα συγκολλήσεωνσυγκολλήσεων
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ΕργασίεςΕργασίες αποκάλυψηςαποκάλυψης –– καθαρισμούκαθαρισμού τουτου αγωγούαγωγού



22οο υποέργουποέργο
ΕνοικίασηΕνοικίαση καικαι εγκατάστασηεγκατάσταση ανυψωτικώνανυψωτικών μηχανημάτωνμηχανημάτων

ΜεΜε τηντην ενοικίασηενοικίαση καικαι εγκατάστασηεγκατάσταση στοστο χώροχώρο τουτου ΑρχαίουΑρχαίου θεάτρουθεάτρου ανυψωτικώνανυψωτικών μηχανημάτωνμηχανημάτων
ολοκληρώθηκεολοκληρώθηκε μιαμια σειράσειρά εργασιώνεργασιών όπωςόπως ηη ταξινόμησηταξινόμηση τωντων αρχιτεκτονικώναρχιτεκτονικών μελώνμελών, , οιοι συγκολλήσειςσυγκολλήσεις
διασπάρτωνδιασπάρτων καικαι in situ in situ μελώνμελών καθώςκαθώς καικαι οιοι απαραίτητεςαπαραίτητες μετακινήσειςμετακινήσεις τουςτους γιαγια τηντην ολοκλήρωσηολοκλήρωση τουτου
έργουέργου. . 

ΣύνολοΣύνολο μετακινήσεωνμετακινήσεων 38.000.38.000.



ΕργασίεςΕργασίες μεμε χρήσηχρήση ανυψωτικώνανυψωτικών μηχανημάτωνμηχανημάτων



33οο υποέργουποέργο
ΑποκατάστασηΑποκατάσταση τωντων επιμέρουςεπιμέρους τμημάτωντμημάτων τουτου ΑΑ ΑρχαίουΑρχαίου ΘεάτρουΘεάτρου καικαι διαμόρφωσηδιαμόρφωση

περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος χώρουχώρου

ΑποκατάστασηΑποκατάσταση ευπαθώνευπαθών σημείωνσημείων τουτου κυρίωςκυρίως θεάτρουθεάτρου..
ΤαυτίσειςΤαυτίσεις αρχιτεκτονικώναρχιτεκτονικών μελώνμελών όλωνόλων τωντων επιμέρουςεπιμέρους τμημάτωντμημάτων τουτου μνημείουμνημείου..
ΣυντήρησηΣυντήρηση τωντων αρχιτεκτονικώναρχιτεκτονικών μελώνμελών μεμε απομάκρυνσηαπομάκρυνση σκυροδεμάτωνσκυροδεμάτων καικαι επιχρισμάτωνεπιχρισμάτων..
ΣυγκολλήσειςΣυγκολλήσεις αρχιτεκτονικώναρχιτεκτονικών μελώνμελών..
ΚαταπολέμησηΚαταπολέμηση τωντων βιολογικώνβιολογικών επικαθήσεωνεπικαθήσεων μεμε χρήσηχρήση βιοκτόνουβιοκτόνου..
ΣυγκολλήσειςΣυγκολλήσεις καικαι σφραγίσματασφραγίσματα ρηγματώσεωνρηγματώσεων στοστο σκηνικόσκηνικό οικοδόμημαοικοδόμημα..
ΟμαδοποίησηΟμαδοποίηση –– ταξινόμησηταξινόμηση διάσπαρτωνδιάσπαρτων αρχιτεκτονικώναρχιτεκτονικών μελώνμελών..
ΤαυτίσειςΤαυτίσεις ύστεραύστερα καικαι αποκωδικοποίησηαποκωδικοποίηση τωντων αρχιτεκτονικώναρχιτεκτονικών μελώνμελών..
ΚαταγραφέςΚαταγραφές καικαι φωτογραφίσειςφωτογραφίσεις τωντων επιμέρουςεπιμέρους τμημάτωντμημάτων σεσε συνδυασμόσυνδυασμό μεμε τηντην ταξινόμησηταξινόμηση τουτου
αρχειακούαρχειακού υλικούυλικού..
ΕργασίεςΕργασίες έργωνέργων υποδομήςυποδομής ((ηλεκτρολογικόηλεκτρολογικό δίκτυοδίκτυο, , δίκτυοδίκτυο ύδρευσηςύδρευσης –– άρδευσηςάρδευσης, , τοποθέτησητοποθέτηση
ενημερωτικώνενημερωτικών πινακίδωνπινακίδων).).



ΑποκατάστασηΑποκατάσταση ευπαθώνευπαθών σημείωνσημείων τουτου κυρίωςκυρίως θεάτρουθεάτρου



ΑποκατάστασηΑποκατάσταση ευπαθώνευπαθών σημείωνσημείων τουτου κυρίωςκυρίως θεάτρουθεάτρου



ΣυγκολλήσειςΣυγκολλήσεις αρχιτεκτονικώναρχιτεκτονικών μελώνμελών



ΣυντήρησηΣυντήρηση σκηνικούσκηνικού οικοδομήματοςοικοδομήματος



44οο υποέργουποέργο
ΑπαλλοτριώσειςΑπαλλοτριώσεις

ΟλοκληρώθηκανΟλοκληρώθηκαν οιοι προβλεπόμενεςπροβλεπόμενες απαλλοτριώσειςαπαλλοτριώσεις τωντων ακινήτωνακινήτων επίεπί τηςτης οδούοδού ΒενιζέλουΒενιζέλου..



ΑπαλλοτριωθένταΑπαλλοτριωθέντα ακίνηταακίνητα



55οο υποέργουποέργο
ΕργασίεςΕργασίες στηνστην οδόοδό ΒενιζέλουΒενιζέλου

ΑποξήλωσηΑποξήλωση τηςτης υπάρχουσαςυπάρχουσας περίφραξηςπερίφραξης κατάκατά μήκοςμήκος τηςτης οδούοδού ΒενιζέλουΒενιζέλου..
ΑπομάκρυνσηΑπομάκρυνση τωντων υπολειμμάτωνυπολειμμάτων θεμελίωνθεμελίων κατεδαφισθέντωνκατεδαφισθέντων οικοδομώνοικοδομών προηγουμένωνπροηγουμένων ετώνετών..
ΑπομάκρυνσηΑπομάκρυνση πεζοδρομίουπεζοδρομίου καικαι εκσκαφήεκσκαφή υπαρχόντωνυπαρχόντων οδοστρωμάτωνοδοστρωμάτων οδούοδού ΒενιζέλουΒενιζέλου
ΚατεδάφισηΚατεδάφιση απαλλοτριωθέντωναπαλλοτριωθέντων καταστημάτωνκαταστημάτων ύστεραύστερα καικαι απόαπό έκδοσηέκδοση τωντων απαραίτητωναπαραίτητων αδειώναδειών
κατεδάφισηςκατεδάφισης..
ΔημιουργίαΔημιουργία πρανούςπρανούς μεμε αφετηρίααφετηρία τοτο επίπεδοεπίπεδο τηςτης οδούοδού ΒενιζέλουΒενιζέλου καικαι πέραςπέρας τοτο δάπεδοδάπεδο στοστο χώροχώρο τηςτης
ορχήστραςορχήστρας..
ΔιερευνητικέςΔιερευνητικές τομέςτομές καικαι ανασκαφικέςανασκαφικές εργασίεςεργασίες καθόλοκαθόλο τοτο μήκοςμήκος τηςτης οδούοδού ΒενιζέλουΒενιζέλου έμπροσθενέμπροσθεν τουτου
μνημείουμνημείου έωςέως τοτο δάπεδοδάπεδο τηςτης ορχήστραςορχήστρας..
ΑνεύρεσηΑνεύρεση διάσπαρτωνδιάσπαρτων αρχιτεκτονικώναρχιτεκτονικών μελώνμελών καικαι μεταφοράμεταφορά τουςτους στοστο χώροχώρο τηςτης ορχήστραςορχήστρας γιαγια
συντήρησησυντήρηση..



ΕργασίεςΕργασίες διαμόρφωσηςδιαμόρφωσης οδούοδού ΒενιζέλουΒενιζέλου



ΜετάΜετά τηντην ολοκλήρωσηολοκλήρωση τωντων εργασιώνεργασιών πεζοδρόμησηςπεζοδρόμησης



66οο υποέργουποέργο
ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση –– συντήρησησυντήρηση αρχιτεκτονικώναρχιτεκτονικών μελώνμελών οδούοδού ΒενιζέλουΒενιζέλου

ΦωτογραμμετρικήΦωτογραμμετρική τεκμηρίωσητεκμηρίωση τουτου συνόλουσυνόλου τωντων αρχιτεκτονικώναρχιτεκτονικών μελώνμελών όπισθενόπισθεν τουτου σκηνικούσκηνικού
οικοδομήματοςοικοδομήματος..
ΑπεγκλωβισμόςΑπεγκλωβισμός διάσπαρτωνδιάσπαρτων αρχιτεκτονικώναρχιτεκτονικών μελώνμελών απόαπό τιςτις λιθοδομέςλιθοδομές κατάκατά μήκοςμήκος τηςτης οδούοδού
ΒενιζέλουΒενιζέλου καικαι ταξινόμησήταξινόμησή τουςτους..
ΣυντήρησηΣυντήρηση μεμε απομάκρυνσηαπομάκρυνση κονιαμάτωνκονιαμάτων καικαι τσιμέντωντσιμέντων..
ΣυγκολλήσειςΣυγκολλήσεις όλωνόλων τωντων διάσπαρτωνδιάσπαρτων αρχιτεκτονικώναρχιτεκτονικών μελώνμελών..
ΔιαμόρφωσηΔιαμόρφωση τουτου χώρουχώρου τουτου λόφουλόφου ((ευρύςευρύς καθαρισμόςκαθαρισμός, , αποχωματώσειςαποχωματώσεις φερτώνφερτών υλικώνυλικών, , δημιουργίαδημιουργία
διαδρόμωνδιαδρόμων κίνησηςκίνησης).).
ΤαξινόμησηΤαξινόμηση –– ομαδοποίησηομαδοποίηση όλωνόλων τωντων διάσπαρτωνδιάσπαρτων αρχιτεκτονικώναρχιτεκτονικών μελώνμελών στοστο χώροχώρο τουτου λόφουλόφου..



ΣυντήρησηΣυντήρηση διάσπαρτωνδιάσπαρτων αρχιτεκτονικώναρχιτεκτονικών μελώνμελών



ΔιαμόρφωσηΔιαμόρφωση τουτου χώρουχώρου τουτου λόφουλόφου -- ταξινόμησηταξινόμηση



ΤαξινόμησηΤαξινόμηση –– ομαδοποίησηομαδοποίηση διάσπαρτωνδιάσπαρτων αρχιτεκτονικώναρχιτεκτονικών μελώνμελών



77οο υποέργουποέργο
ΕργασίεςΕργασίες συντήρησηςσυντήρησης, , αποκατάστασηςαποκατάστασης κλιμακίδωνκλιμακίδων τουτου κυρίωςκυρίως θεάτρουθεάτρου καικαι τουτου επιθεάτρουεπιθεάτρου ––

εργασίεςεργασίες αποκάλυψηςαποκάλυψης, , συντήρησηςσυντήρησης δυτικήςδυτικής παρόδουπαρόδου..

ΚατεδάφισηΚατεδάφιση απαλλοτριωθέντωναπαλλοτριωθέντων καταστημάτωνκαταστημάτων επίεπί τηςτης οδούοδού ΒενιζέλουΒενιζέλου στηνστην ΔυτικήΔυτική πάροδοπάροδο ύστεραύστερα
καικαι απόαπό έκδοσηέκδοση τωντων απαραίτητωναπαραίτητων αδειώναδειών κατεδάφισηςκατεδάφισης..
ΜεταφοράΜεταφορά -- ταξινόμησηταξινόμηση διάσπαρτωνδιάσπαρτων αρχιτεκτονικώναρχιτεκτονικών μελώνμελών στοστο χώροχώρο τουτου λόφουλόφου..
ΚαθαρισμόςΚαθαρισμός αρχιτεκτονικώναρχιτεκτονικών μελώνμελών απόαπό υπολείμματαυπολείμματα τσιμέντουτσιμέντου καικαι κονιαμάτωνκονιαμάτων..
ΣυντήρησηΣυντήρηση δυτικήςδυτικής παρόδουπαρόδου μεμε συγκολλήσειςσυγκολλήσεις κυρίωςκυρίως μικρώνμικρών θραυσμάτωνθραυσμάτων καικαι απολεπίσεωναπολεπίσεων..
ΣυντήρησηΣυντήρηση τωντων κλιμάκωνκλιμάκων τουτου κυρίωςκυρίως θεάτρουθεάτρου καικαι τουτου επιθεάτρουεπιθεάτρου μεμε συγκολλήσειςσυγκολλήσεις μικρώνμικρών κυρίωςκυρίως
ταυτισμένωνταυτισμένων τμημάτωντμημάτων καικαι αποφλοιώσεωναποφλοιώσεων καθώςκαθώς καικαι καθαρισμοίκαθαρισμοί επιφανειώνεπιφανειών..
ΚαταπολέμησηΚαταπολέμηση τωντων βιολογικώνβιολογικών επικαθήσεωνεπικαθήσεων μεμε χρήσηχρήση βιοκτόνουβιοκτόνου κυρίωςκυρίως τουτου πορωλιθικούπορωλιθικού υλικούυλικού..
ΑναβάθμισηΑναβάθμιση κλίμακαςκλίμακας ανόδουανόδου στοστο χώροχώρο τουτου μνημείουμνημείου απόαπό τηντην οδόοδό ΜητροπολίτουΜητροπολίτου ΑρσενίουΑρσενίου, , 
κατασκευήκατασκευή ράμπαςράμπας πρόσβασηςπρόσβασης, , τοποθέτησητοποθέτηση αναβατορίουαναβατορίου γιαγια ΑΜΕΑΑΜΕΑ καικαι δημιουργίαδημιουργία διαδρόμουδιαδρόμου
κίνησηςκίνησης πουπου οδηγείοδηγεί σεσε κατάλληλοκατάλληλο σημείοσημείο θέασηςθέασης..



ΕργασίεςΕργασίες συντήρησηςσυντήρησης δυτικήςδυτικής παρόδουπαρόδου



ΑναβάθμισηΑναβάθμιση προσπελασιμότηταςπροσπελασιμότητας απόαπό τηντην οδόοδό ΜητροπολίτουΜητροπολίτου ΑρσενίουΑρσενίου



ΕΣΠΑΕΣΠΑ

ΣτοΣτο πλαίσιοπλαίσιο τουτου ΕΣΠΑΕΣΠΑ τοτο έργοέργο «« ΣυντήρησηΣυντήρηση –– αποκατάστασηαποκατάσταση καικαι ανάδειξηανάδειξη Α΄Α΄ ΑρχαίουΑρχαίου
θεάτρουθεάτρου ΛάρισαςΛάρισας Δ΄Δ΄ φάσηφάση»» έχειέχει ενταχθείενταχθεί μεμε προϋπολογισμόπροϋπολογισμό 1.500.000,001.500.000,00€€..

ΟιΟι εργασίεςεργασίες πραγματοποιούνταιπραγματοποιούνται σύμφωνασύμφωνα μεμε τιςτις παρακάτωπαρακάτω εγκρίσειςεγκρίσεις::
ΜελέτηΜελέτη συντήρησηςσυντήρησης αρχαίουαρχαίου θεάτρουθεάτρου ΛάρισαςΛάρισας ΥΠΠΟΥΠΠΟ//ΣΥΝΤΣΥΝΤ//ΦΦ29/318/17004/1529/318/17004/15--22--2008, 2008, ΚΑΣΚΑΣ
ΜελέτηΜελέτη προσδιορισμούπροσδιορισμού προέλευσηςπροέλευσης μαρμάρουμαρμάρου ΥΠΠΟΤΥΠΠΟΤ//ΣΥΝΤΣΥΝΤ//ΦΦ29/5033/119474/1029/5033/119474/10--1212--
2010,2010,ΚΑΣΚΑΣ



ΘαΘα πραγματοποιηθούνπραγματοποιηθούν εργασίεςεργασίες πουπου στόχοστόχο έχουνέχουν τηντην άμεσηάμεση σταθεροποίησησταθεροποίηση καικαι εξυγίανσηεξυγίανση τηςτης
επιφάνειαςεπιφάνειας τωντων μαρμάρινωνμαρμάρινων όσοόσο καικαι τωντων πώρινωνπώρινων μελώνμελών πουπου βρίσκονταιβρίσκονται στοστο χώροχώρο τουτου κυρίωςκυρίως
θεάτρουθεάτρου, , τουτου σκηνικούσκηνικού οικοδομήματοςοικοδομήματος, , καθώςκαθώς καικαι στοστο χώροχώρο τωντων διασπάρτωνδιασπάρτων..
ΟιΟι προτεινόμενεςπροτεινόμενες εργασίεςεργασίες συντήρησηςσυντήρησης έχουνέχουν στόχοστόχο τηντην αναστροφήαναστροφή τηςτης ετοιμορροπίαςετοιμορροπίας τηντην οποίαοποία
παρουσιάζουνπαρουσιάζουν τατα αρχιτεκτονικάαρχιτεκτονικά μέλημέλη λόγωλόγω τηςτης ασυνέχειαςασυνέχειας τωντων επιφανειώνεπιφανειών..

ΕιδικότεραΕιδικότερα θαθα εκτελεσθούνεκτελεσθούν::
ΕκτεταμένεςΕκτεταμένες εργασίεςεργασίες καθαρισμούκαθαρισμού τωντων μαρμάρινωνμαρμάρινων καικαι πωρολιθικώνπωρολιθικών επιφανειώνεπιφανειών απόαπό ρύπουςρύπους μεμε
ειδικόειδικό βιοκτόνοβιοκτόνο..
ΣτερεώσειςΣτερεώσεις μεμε επιφανειακούςεπιφανειακούς εμποτισμούςεμποτισμούς, , οιοι οποίοιοποίοι δενδεν είχανείχαν πραγματοποιηθείπραγματοποιηθεί στοστο ΓΓ ΚΠΣΚΠΣ, , καθώςκαθώς
καικαι αισθητικέςαισθητικές εξομαλύνσειςεξομαλύνσεις..
ΣυγκόλλησηΣυγκόλληση θραυσμάτωνθραυσμάτων ήή απολεπίσεωναπολεπίσεων πουπου θαθα προκύψουνπροκύψουν απόαπό νέεςνέες ταυτίσειςταυτίσεις κυρίωςκυρίως απόαπό τοτο
διάσπαρτοδιάσπαρτο υλικόυλικό. . ΣημειώνεταιΣημειώνεται ότιότι οιοι συγκολλήσειςσυγκολλήσεις πουπου πραγματοποιήθηκανπραγματοποιήθηκαν στοστο ΓΓ ΚΠΣΚΠΣ
αφορούσαναφορούσαν ταυτισμέναταυτισμένα αρχιτεκτονικάαρχιτεκτονικά μέλημέλη, , κυρίωςκυρίως απόαπό τοτο κοίλοκοίλο τουτου θεάτρουθεάτρου τατα οποίαοποία
επανατοποθετήθηκανεπανατοποθετήθηκαν ενεν ξηρώξηρώ στιςστις πιθανέςπιθανές αρχικέςαρχικές τουςτους θέσειςθέσεις..
ΣυντήρησηΣυντήρηση μελώνμελών πουπου αφοράαφορά, , κυρίωςκυρίως, , στηνστην πλήρωσηπλήρωση ρηγμάτωνρηγμάτων ήή ρωγμώνρωγμών μεμε ένεμαένεμα. . 
ΣημειώνεταιΣημειώνεται ότιότι καθ΄καθ΄ όληόλη τητη διάρκειαδιάρκεια τουτου ΓΚΠΣΓΚΠΣ δενδεν πραγματοποιήθηκεπραγματοποιήθηκε ηη παραμικρήπαραμικρή συμπλήρωσησυμπλήρωση
ούτεούτε μεμε νέονέο υλικόυλικό, ( , ( νέονέο ήή τεχνητότεχνητό λίθολίθο), ), ούτεούτε μεμε τητη μορφήμορφή κονιάματοςκονιάματος. . ΤυχόνΤυχόν συμπληρώσειςσυμπληρώσεις
ρηγματώσεωνρηγματώσεων έγινανέγιναν αφανώςαφανώς στοστο εσωτερικόεσωτερικό τωντων μελώνμελών, , λόγωλόγω επιβεβλημένηςεπιβεβλημένης ανάγκηςανάγκης πουπου προέκυψεπροέκυψε
ύστεραύστερα απόαπό τιςτις συγκολλήσειςσυγκολλήσεις τμημάτωντμημάτων μεμε βάσηβάση τιςτις οδηγίεςοδηγίες τουτου ΚέντρουΚέντρου ΛίθουΛίθου καικαι τηςτης ΔΣΑΝΜΔΣΑΝΜ..
ΕργασίεςΕργασίες έργωνέργων υποδομήςυποδομής..



ΕπιπλέονΕπιπλέον θαθα πραγματοποιηθούνπραγματοποιηθούν οιοι παρακάτωπαρακάτω εργασίεςεργασίες μεμε στόχοστόχο τηντην καλύτερηκαλύτερη προβολήπροβολή, , 
αναγνωσιμότητααναγνωσιμότητα καικαι ανάδειξηανάδειξη τουτου μνημείουμνημείου::

ΑποκατάστασηΑποκατάσταση τουτου χώρουχώρου πλησίονπλησίον τηςτης δυτικήςδυτικής παρόδουπαρόδου τουτου θεάτρουθεάτρου μεμε τηντην δημιουργίαδημιουργία πρανούςπρανούς
ύστεραύστερα απόαπό τηντην απομάκρυνσηαπομάκρυνση τωντων θεμελίωνθεμελίων τωντων οικοδομώνοικοδομών πουπου κατεδαφίστηκανκατεδαφίστηκαν στοστο πλαίσιοπλαίσιο τουτου
ΓΚΠΣΓΚΠΣ καικαι στηστη συνέχειασυνέχεια επιχωμάτωσηεπιχωμάτωση..
ΘαΘα τοποθετηθούντοποθετηθούν ενημερωτικέςενημερωτικές πινακίδεςπινακίδες κατάκατά μήκοςμήκος τηςτης εισόδουεισόδου επίεπί τηςτης οδούοδού ΜητροπολίτουΜητροπολίτου
ΑρσενίουΑρσενίου καικαι περιμετρικάπεριμετρικά τουτου μνημείουμνημείου..
ΠαραγωγήΠαραγωγή έντυπουέντυπου οδηγούοδηγού τουτου μνημείουμνημείου μεμε φωτογραφίεςφωτογραφίες καικαι ενημερωτικώνενημερωτικών φυλλαδίωνφυλλαδίων. . 
ΠροβλέπεταιΠροβλέπεται ειδικήειδική έκδοσηέκδοση τωντων παραπάνωπαραπάνω καικαι στοστο σύστημασύστημα Braille.Braille.
ΑεροφωτογράφισηΑεροφωτογράφιση τουτου μνημείουμνημείου στοστο σύνολόσύνολό τουτου καθώςκαθώς καικαι τωντων επιμέρουςεπιμέρους τμημάτωντμημάτων τουτου..



ΕργασίεςΕργασίες συντήρησηςσυντήρησης



ΕργασίεςΕργασίες συντήρησηςσυντήρησης



ΣταΣτα πλαίσιαπλαίσια αύξησηςαύξησης τουτου προϋπολογισμούπροϋπολογισμού τουτου έργουέργου καικαι επικείμενηςεπικείμενης τροποποίησηςτροποποίησης τουτου ΤΔΕΤΔΕ
συντάχθηκανσυντάχθηκαν καικαι εγκρίθηκανεγκρίθηκαν απόαπό τοτο ΚΑΣΚΑΣ οιοι παρακάτωπαρακάτω μελέτεςμελέτες::

ΜελέτηΜελέτη προσδιορισμούπροσδιορισμού προέλευσηςπροέλευσης μαρμάρουμαρμάρου
ΠροσδιορισμόςΠροσδιορισμός προέλευσηςπροέλευσης πωρόλιθουπωρόλιθου..
ΠρότασηΠρόταση εικαστικήςεικαστικής παρέμβασηςπαρέμβασης υπολειμμάτωνυπολειμμάτων κατεδαφίσεωνκατεδαφίσεων στηνστην ανατολικήανατολική πάροδοπάροδο τουτου ΑρχαίουΑρχαίου θεάτρουθεάτρου
ΛάρισαςΛάρισας
ΠρόσβασηΠρόσβαση κοινούκοινού καικαι ΑΜΕΑΑΜΕΑ στοστο ΑρχαίοΑρχαίο ΘέατροΘέατρο ΛάρισαςΛάρισας απόαπό τοντον ΠεζόδρομοΠεζόδρομο ΒενιζέλουΒενιζέλου..
ΑποκατάστασηΑποκατάσταση κλιμάκωνκλιμάκων τουτου κυρίωςκυρίως θεάτρουθεάτρου
ΑποκατάστασηΑποκατάσταση πρανούςπρανούς στοστο βορειοανατολικόβορειοανατολικό τμήματμήμα τουτου επιθεάτρουεπιθεάτρου. . 

ΜελέτεςΜελέτες πουπου πρόκειταιπρόκειται νανα συνταχθούνσυνταχθούν::

ΜελέτηΜελέτη αποκατάστασηςαποκατάστασης τουτου σκηνικούσκηνικού οικοδομήματοςοικοδομήματος Α΄Α΄ φάσηφάση..
ΜελέτηΜελέτη αποκατάστασηςαποκατάστασης τουτου σωζόμενουσωζόμενου τμήματοςτμήματος τουτου επιθεάτρουεπιθεάτρου..
ΜελέτηΜελέτη αποκατάστασηςαποκατάστασης τουτου κυρίωςκυρίως θεάτρουθεάτρου..

ΗΗ δίτομηδίτομη έκδοσηέκδοση πουπου αφοράαφορά τοτο Α΄Α΄ ΑρχαίοΑρχαίο θέατροθέατρο ΛάρισαςΛάρισας ολοκληρώνεταιολοκληρώνεται απόαπό τοντον κκ. . ΤζιαφάλιαΤζιαφάλια
ΑθανάσιοΑθανάσιο καικαι τοντον κκ. . ΚαραγκούνηΚαραγκούνη ΔημήτριοΔημήτριο εντόςεντός τουτου 2012 2012 καικαι πρόκειταιπρόκειται νανα κυκλοφορήσεικυκλοφορήσει εντόςεντός
τουτου 2013.2013.



Προσδιορισμός της πηγής προέλευσης των

πρώτων υλών από επιλεγμένα δείγματα

μαρμάρου του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας

Δρ. Βασίλης Μέλφος

Λέκτορας Γεωλογίας
Τομέας Ορυκτολογίας, Πετρολογίας, Κοιτασματολογίας

Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης



ΠρόσβασηΠρόσβαση κοινούκοινού καικαι ΑΑ..ΜΜ..ΕΕ..ΑΑ στοστο αρχαίοαρχαίο θέατροθέατρο ΛάρισαςΛάρισας απόαπό τοντον πεζόδρομοπεζόδρομο
ΒενιζέλουΒενιζέλου



ΠρότασηΠρόταση εικαστικήςεικαστικής παρέμβασηςπαρέμβασης υπολειμμάτωνυπολειμμάτων κατεδαφίσεωνκατεδαφίσεων στηνστην ανατολικήανατολική
πάροδοπάροδο τουτου αρχαίουαρχαίου θεάτρουθεάτρου ΛάρισαςΛάρισας



ΜελέτηΜελέτη αποκατάστασηςαποκατάστασης πρανούςπρανούς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΑΝΟΥΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΤΖΙΑΦΑΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΕ΄ ΕΠΚΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΛΑΡΙΣΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011



ΜελέτηΜελέτη αποκατάστασηςαποκατάστασης κλιμάκωνκλιμάκων κυρίωςκυρίως θεάτρουθεάτρου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΩΝ

ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΗ:
ΤΖΙΑΦΑΛΙΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣΕ.Ε
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ–ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΈ ΕΠΚΑΕΠΙΒΛΕΠΩΝΤΟΥΕΡΓΟΥ

ΛΑΡΙΣΑ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ2011



ΤΟΤΟ ΧΘΕΣΧΘΕΣ



ΚΑΙΚΑΙ ΤΟΤΟ ΣΗΜΕΡΑΣΗΜΕΡΑ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ ΣΕΣΕ ΟΛΟΥΣΟΛΟΥΣ ΜΑΣΜΑΣ
ΚΑΙΚΑΙ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ……


