ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ»
Πέμπτη 03 Μαρτίου 2011
Σήμερα, Πέμπτη 03 Μαρτίου 2011, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30,
γραφείο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έγινε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου για να συνταχθεί το κείμενο της σύμβασης για την ανάθεση μελετών
αναστήλωσης.
Παρόντες ήσαν:
Σταύρος Μπένος, πρόεδρος
Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος
Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας
Γιώργος Κουρουπός, ταμίας
Βασίλης Χανδακάς, μέλος
Παραβρέθηκε επίσης το αναπληρωματικό μέλος Δημήτρης Παπαπετρόπουλος.
ΘΕΜΑΤΑ

1. Σύνταξη του κειμένου της σύμβασης για την ανάθεση της εκπόνησης
μελέτης για το έργο «Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου των
Δελφών»
Αρχικά το μέλος του διοικητικού συμβουλίου, Βασίλης Χανδακάς, ενημέρωσε τα
υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου ότι πραγματοποίησε έναν πλήρη κύκλο επαφών
με τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή (η οποία είχε παλαιότερα εκπονήσει μελέτη
αναστήλωσης για το αρχαίο θέατρο των Δελφών) και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του
Υπουργείου Πολιτισμού. Στη συνέχεια συνέταξε μια πρώτη μορφή του κειμένου
της σύμβασης.
Όλα τα μέλη του συμβουλίου υποστήριξαν ομόφωνα ότι το κείμενο της σύμβασης
πρέπει να είναι απλό και περιεκτικό. Ο κος Γιώργος Κουρουπός, ταμίας του
διοικητικού συμβουλίου, ζήτησε να απαλειφθούν από το κείμενο της σύμβασης
όλα τα περιττά στοιχεία και οι γραφειοκρατικές επαναλήψεις, τα οποία
χαρακτηρίζουν ανάλογα κείμενα συμβάσεων, ώστε το κείμενο να διέπεται από
ευκρίνεια, απλότητα και ακρίβεια.
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, κος Σταύρος Μπένος, δήλωσε ότι ο
σκοπός της σύμβασης πρέπει να είναι η περιφρούρηση των συμφερόντων του
σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», η διασφάλιση του θεσμικού ρόλου του Υπουργείου
Πολιτισμού και Τουρισμού, η εξασφάλιση της ποιότητας της μελέτης και η
επίτευξη ενός καλού επιπέδου σχέσεων μεταξύ όλων των πλευρών (ΥΠ.ΠΟ.Τ.,
«ΔΙΑΖΩΜΑ», μελετητές).
Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο αντικείμενο της σύμβασης, το οποίο σύμφωνα με τη
γνώμη όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να περιγράφεται με
ακρίβεια. Επισημαίνεται ότι οι δύο καθηγητές, κ.κ. Πέτρος Θέμελης και Βασίλης

Λαμπρινουδάκης, ασχολήθηκαν διεξοδικά με το αντικείμενο της σύμβασης, για
να καταλήξουν στην τελική διατύπωσή του.
Ο κος Λαμπρινουδάκης τόνισε επίσης ότι ο μελετητής οφείλει να συνεννοείται με
τα θεσμικά όργανα έγκρισης σε όλα τα στάδια της μελέτης (προμελέτη και
οριστική μελέτη) και να λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψιν του τις παρατηρήσεις τους.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αποφάσισαν να ανατεθεί η εκπόνηση της
μελέτης αποκατάστασης για το αρχαίο θέατρο των Δελφών στην αρχιτέκτονα, κα
Ελένη – Άννα Χλέπα, η οποία έχει ήδη εκπονήσει ανάλογες μελέτες
αναστήλωσης για άλλα αρχαία θέατρα (π.χ. αρχαίο θέατρο Άργους). Η αμοιβή
για την εκπόνηση της μελέτης, κατόπιν εισηγήσεως των μελών του διοικητικού
συμβουλίου, μειώθηκε από τα 100.000 ευρώ στα 80. 000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α).
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έθεσαν ως απαραίτητο όρο για την
εκπόνηση της μελέτης τη διαρκή συνεργασία με το ΥΠ.ΠΟ.Τ. σε όλες τις φάσεις
της και την εξασφάλιση των εγκρίσεων του Κεντρικού Αρχαιολογικού
Συμβουλίου.
Ο κος Δημήτρης Παπαπετρόπουλος, αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού
συμβουλίου, ανέλαβε να πραγματοποιήσει το κομμάτι των επαφών με το
ΥΠ.ΠΟ.Τ. και να συντάξει την τελική μορφή του κειμένου της σύμβασης
σύμφωνα με τα νομικά πρότυπα και τις παρατηρήσεις όλων.
2. Ενίσχυση των τραπεζικών λογαριασμών (κουμπαράδων) 16 αρχαίων
θεάτρων από το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»
Κατά τη διάρκεια της σημερινής του συνεδρίασης το διοικητικό συμβούλιο
αποφάσισε επίσης να ανοίξει με το ποσό των εκατό ευρώ τραπεζικούς
λογαριασμούς (κουμπαράδες) για τα παρακάτω 16 αρχαία θέατρα:
• Αβδήρων
• Χερσονήσου
• Γόρτυνας
• Απτέρας
• Βεργίνας
• Νέας Πλευρώνας
• Στράτου
• Αμφιλοχικού Άργους
• Ωδείου Ηρώδου του Αττικού
• Αρχαίας Επιδαύρου
• Ρωμαϊκού Ωδείου Επιδαύρου
• Γιτάνων
• Κουφονησίου, Λεύκης (Κρήτη)
• Θήρας
• Αιγείρας
• Τραχώνων

Το συνολικό ποσό των 1.600 ευρώ θα μεταφερθεί από το αποθεματικό του
Σωματείου και οι κουμπαράδες αυτοί θα παραδοθούν στη συνέχεια στο κοινό.
Το διοικητικό συμβούλιο μετά από συζήτηση έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση
του προέδρου.
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Σταύρος Μπένος

Βασίλης Λαμπρινουδάκης

