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ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ 

ΩΜΑΣΔΗΟΤ «ΓΗΑΕΩΜΑ»  

 

Σξίηε 19 Ηνπιίνπ 2016 

 

ήκεξα, Σξίηε 19 Ηνπιίνπ 2016, ζην επί ηεο νδνχ Μπνπκπνπιίλαο 30 γξαθείν ηνπ 

σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ», έγηλε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 

Παξφληεο ήζαλ νη θ.θ.:  

ηαχξνο Μπέλνο, πξφεδξνο,  

Πέηξνο Θέκειεο, αληηπξφεδξνο, 

Βαζίιεο Λακπξηλνπδάθεο, γεληθφο γξακκαηέαο, 

Γηψξγνο Κνπξνππφο, ηακίαο, 

Σέηε Υαηδεληθνιάνπ, κέινο, 

Μπνιέηεο Κσλ/λνο, κέινο, 

Υξήζηνο Λάδνο, κέινο.  

 

Σε ζπλεδξίαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ παξαθνινχζεζαλ, επίζεο, ε θα Μαίξε Μπεινγηάλλε, 

πξφεδξνο ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ», ε θα δξφιηα 

ηαπξνχια, Πξντζηάκελε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Λάξηζαο, ν θνο Καξαγθνχλεο 

Γεκήηξηνο,  Αξρηηέθησλ Μεραληθφο Σκεκαηάξρεο Έξγσλ θαη Μειεηψλ ηεο Δθνξείαο 

Αξραηνηήησλ Λάξηζαο θαη νη κειεηεηέο, θ.θ. Ηνπιία ηάκνπ, αξρηηέθησλ – κεραληθφο, 

Λεσλίδαο Λενληάξεο, αξρηηέθησλ – κεραληθφο, Γηψξγνο Νηνπληάο, πνιηηηθφο – 

κεραληθφο - εδαθνηερληθφο, Κσλζηαληίλνο Παπαλησλφπνπινο, πνιηηηθφο – 

κεραληθφο, Νίθνο Υαηδεδάθεο, αξρηηέθησλ – κεραληθφο, ηπιηαλή Μπιαληά, 

αξρηηέθησλ – κεραληθφο – ζπληεξήηξηα, Ηζίδσξνο Πιαθσηάξεο, αξρηηέθησλ – 

κεραληθφο θαη Υξήζηνο Καξλαβέδνο, πνιηηηθφο – κεραληθφο. 

 

 

1. Αλάζεζε απφ ην «ΓΗΑΕΩΜΑ» ηεο εθπφλεζεο α) ζηαηηθήο κειέηεο, β) 

γεσηερληθήο κειέηεο γηα ην αξραίν ζέαηξν ηεο Καζζψπεο ζην πιαίζην ηεο 

κειέηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ πνπ ήδε εθπνλείηαη (πλ. 1-3). 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ», θ. ηαχξνο Μπέλνο, ελεκέξσζε ηα κέιε 

ηνπ ζπκβνπιίνπ φηη νινθιεξψζεθε ε εθπφλεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο πξνκειέηεο ηνπ 

αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Καζζψπεο θαη φηη ππνβιήζεθε πξνο έγθξηζε ζην Κεληξηθφ 

Αξραηνινγηθφ πκβνχιην. 

 

Δλ ζπλερεία ν θ. Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ζην πιαίζην ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ 

αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Καζζψπεο θαη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε έγθξηζε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο πξνκειέηεο ηνπ κλεκείνπ απαηηείηαη ε αλάζεζε ηεο εθπφλεζεο δχν 

επηπιένλ κειεηψλ, ηεο ζηαηηθήο θαη ηεο γεσηερληθήο κειέηεο. 
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Ο θ. Μπέλνο πξφηεηλε ηε ζπλδξνκή ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ», θαζψο ε αλάζεζε 

ησλ κειεηψλ επείγεη, πξνθεηκέλνπ, αθνχ νινθιεξσζεί ε εθπφλεζε θαη ε έγθξηζή 

ηνπο, λα μεθηλήζεη ην έξγν απνθαηάζηαζεο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Καζζψπεο. ην 

ζεκείν απηφ ν πξφεδξνο ππελζχκηζε ζηα κέιε φηη ε απαηηνχκελε ρξεκαηνδφηεζε γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ζεάηξνπ ηεο Καζζψπεο έρεη ήδε εληαρζεί ζην πξφγξακκα 

«Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή ζηα αξραία ζέαηξα ηεο Ηπείξνπ».  

 

Δπίζεο,  ν θ. Μπέλνο πξφηεηλε ζηα κέιε ε ακνηβή ηνπ κειεηεηή γηα ηελ εθπφλεζε ηεο 

γεσηερληθήο κειέηεο πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 10.000 επξψ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.), θαζψο θαη ε ακνηβή ηνπ κειεηεηή γηα ηελ εθπφλεζε 

ηεο ζηαηηθήο κειέηεο πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 7.000,00 επξψ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α) λα θαιπθζεί απφ ηνλ «θνπκπαξά» (ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ) ηνπ κλεκείνπ, αθνχ πξνεγνπκέλσο ηξνπνπνηεζεί ε αξρηθή ζχκβαζε γηα 

ην έξγν αλάζεζε ηεο κειέηεο απνθαηάζηαζεο θαη ζπλνιηθήο αλάδεημεο ηνπ αξραίνπ 

ζεάηξνπ ηεο Καζζψπεο. «Σν ζπλνιηθό θόζηνο αλάζεζεο θαη ησλ ηξηώλ κειεηώλ, 

πξφζζεζε ν θ. Μπέλνο, δε ζα μεπεξλά ην πνζό ησλ 75.000 επξώ πνπ είρε αξρηθά 

εγθξηζεί από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ζεάηξνπ ηεο 

Καζζώπεο. 

 

 

Ακέζσο κεηά, ν θ. Μπέλνο εηζεγήζεθε: 

 

α) ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο πνπ είρε ππνγξαθεί γηα ην έξγν αλάζεζε 

ηεο κειέηεο απνθαηάζηαζεο θαη ζπλνιηθήο αλάδεημεο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο 

Καζζψπεο κε ηνπο αξρηηέθηνλεο – κεραληθνχο, θ.θ. Λεσλίδα Λενληάξε θαη ηάκνπ 

Ηνπιία θαη ηελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ηξνπνπνίεζεο (πλ. 1),  

β) ηελ αλάζεζε απφ ην «ΓΗΑΕΧΜΑ» ηεο κειέηεο δνκηθήο απνθαηάζηαζεο ηνπ 

αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Καζζψπεο ζηνλ θ. Παπαλησλφπνπιν Κσλζηαληίλν, πνιηηηθφ 

κεραληθφ θαη ηελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο (πλ. 2), 

γ) ηελ αλάζεζε απφ ην «ΓΗΑΕΧΜΑ» ηεο γεσηερληθήο κειέηεο θαη κειέηεο 

αλάζρεζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο θαηάπησζεο ηκεκάησλ ηνπ βξάρνπ φπηζζελ ηνπ 

αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Καζζψπεο ζηελ Δηαηξεία «ΔΓΑΦΟ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ.» θαη ηελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο (πλ. 3). 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ εθηελή ζπδήηεζε, ελέθξηλαλ ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. 

ηαχξνπ Μπέλνπ θαη απνθάζηζαλ νκφθσλα: 

 

α) ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο πνπ είρε ππνγξαθεί γηα ην έξγν αλάζεζε 

ηεο κειέηεο απνθαηάζηαζεο θαη ζπλνιηθήο αλάδεημεο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο 

Καζζψπεο κε ηνπο αξρηηέθηνλεο – κεραληθνχο, θ.θ. Λεσλίδα Λενληάξε θαη ηάκνπ 

Ηνπιία θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ηξνπνπνίεζεο, 

β) ηελ αλάζεζε απφ ην «ΓΗΑΕΧΜΑ» ηεο κειέηεο δνκηθήο απνθαηάζηαζεο ηνπ 

αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Καζζψπεο ζηνλ θ. Παπαλησλφπνπιν Κσλζηαληίλν, πνιηηηθφ 

κεραληθφ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, 
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γ) ηελ αλάζεζε απφ ην «ΓΗΑΕΧΜΑ» ηεο γεσηερληθήο κειέηεο θαη κειέηεο 

αλάζρεζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο θαηάπησζεο ηκεκάησλ ηνπ βξάρνπ φπηζζελ ηνπ 

αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Καζζψπεο ζηελ Δηαηξεία «ΔΓΑΦΟ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ.» θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Σέινο, ηα κέιε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν, θ. ηαχξν Μπέλν λα ππνγξάςεη φιεο ηηο 

παξαπάλσ ζπκβάζεηο. 

 

 

2. Δλεκέξσζε απφ ηνλ πξφεδξν, θ. ηαχξν Μπέλν θαη θαη’ αξρήλ ζπδήηεζε γηα 

ηελ αλάζεζε απφ ην «ΓΗΑΕΩΜΑ» ηεο κειέηεο ηνπ ηαδίνπ ηεο Νηθφπνιεο, ε 

πινπνίεζε ηεο νπνίαο έρεη ήδε εληαρζεί ζην Δ..Π.Α. (2014-2020). 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ», θ. ηαχξνο Μπέλνο, ελεκέξσζε ηα κέιε 

ηνπ ζπκβνπιίνπ φηη νινθιεξψζεθε ε εθπφλεζε ησλ κειεηψλ απνθαηάζηαζεο ηνπ 

ξσκατθνχ ζεάηξνπ ηεο Νηθφπνιεο, ηηο νπνίεο είρε αλαζέζεη ην «ΓΗΑΕΧΜΑ» κε 

ρξεκαηνδφηεζε πνπ εμαζθάιηζε κέζσ ηεο δσξεάο, χςνπο 200.000 επξψ απφ ην 

Ίδξπκα ηαχξνο Νηάξρνο. 

 

Ο θ. Μπέλνο αλέθεξε, επίζεο, φηη ην πνζφ ηεο δσξεάο πνπ πξννξηδφηαλ γηα ηελ 

αλαζθαθή ηνπ ζεάηξνπ ηεο Νηθφπνιεο,  χςνπο 47.480 επξψ,  δε ρξεζηκνπνηήζεθε 

ηειηθά, επεηδή ην έξγν ησλ αλαζθαθψλ ηνπ κλεκείνπ αλέιαβε ην Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνχ ζην πιαίζην ηνπ  έξγνπ Δ..Π.Α. «Πξνζηαζία, ζπληήξεζε θαη 

απνθαηάζηαζε Μεγάινπ Θεάηξνπ Νηθόπνιεο (Α΄ Φάζε)» πνπ νινθιεξψζεθε απφ ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2015.   

 

Δλ ζπλερεία ν θ. Μπέλνο πξφζζεζε φηη ε Δθνξεία Αξραηνηήησλ Πξεβέδεο δήηεζε ηε 

ζπλδξνκή ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ» γηα ηελ αλάζεζε ηεο κειέηεο 

απνθαηάζηαζεο ηνπ Ρσκατθνχ ηαδίνπ ηεο Νηθφπνιεο, δεδνκέλνπ φηη ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο πινπνίεζεο ηεο παξαπάλσ κειέηεο (πνπ αλέξρεηαη ζηηο 800.000 

επξψ) έρεη ήδε εληαρζεί ζην Δ..Π.Α. 2014-2020 κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή ησλ Αξραίσλ Θεάηξσλ ηεο Ηπείξνπ». 

 

Ακέζσο κεηά, ν θ. Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη, κε επηζηνιή πνπ απέζηεηιε πξνο 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ηδξχκαηνο, πξφηεηλε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αδηάζεηνπ 

πνζνχ ηεο αξρηθήο ρνξεγίαο, κε ζηφρν ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θφζηνπο αλάζεζεο ηεο 

κειέηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ζηαδίνπ ηεο Νηθφπνιεο. ην ζεκείν απηφ, ν πξφεδξνο 

εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηελ αλάζεζε απφ ην «ΓΗΑΕΧΜΑ» ηεο κειέηεο απνθαηάζηαζεο 

ηνπ Ρσκατθνχ ηαδίνπ ηεο Νηθφπνιεο.  

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ εθηελή ζπδήηεζε, απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ 

αλάζεζε απφ ην «ΓΗΑΕΧΜΑ» ηεο κειέηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ Ρσκατθνχ ηαδίνπ 

ηεο Νηθφπνιεο θαη ζπκθψλεζαλ ζε επφκελε ζπλεδξίαζή ηνπο θαη, αθνχ έρνπλ ππ’ 

φςηλ ηνπο θαη ηελ απάληεζε ηνπ Ηδξχκαηνο, λα επαλέιζνπλ ζην ζέκα θαη λα 

ζπλδηακνξθψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο ελ ιφγσ κειέηεο. 
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3. Δλεκέξσζε απφ ηνλ πξφεδξν, θ. ηαχξν Μπέλν θαη θαη’ αξρήλ ζπδήηεζε γηα 

ηελ αλάζεζε απφ ην «ΓΗΑΕΩΜΑ» ηεο εθπφλεζεο ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ Αξραίνπ Θεάηξνπ ηεο Λάξηζαο, πξνθεηκέλνπ ην έξγν 

λα εληαρζεί ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ηνπ Δ..Π.Α. (2014-2020) 

(πλ. 4-5).  

Ο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. ηαχξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη 

ζηελ πφιε ηεο Λάξηζαο ζρεδηάδνληαη θαη ζα πινπνηεζνχλ ηα αθφινπζα πέληε κεγάια 

πξνγξάκκαηα, κε επίθεληξν ην αξραίν ζέαηξν ηεο πφιεο:  

 

1. Αξραηνινγηθφ – αλαζηεισηηθφ πξφγξακκα:  

Α) Μέζσ πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λαξηζαίσλ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο ζα 

ρξεκαηνδνηεζεί ε νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ αλάηαμεο ησλ εδσιίσλ ζην ρψξν ηνπ 

θπξίσο ζεάηξνπ, θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε κέξνπο απηψλ ζηηο αξρηθέο ηνπο ζέζεηο, 

κεηά θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο ησλ θιηκάθσλ, θαζψο θαη 

ζε εξγαζίεο ηεθκεξίσζεο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ νη κειέηεο απνθαηάζηαζεο 

ηνπ κλεκείνπ.  

 

Β) Δλ ζπλερεία ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάζεζε ησλ κειεηψλ 

απνθαηάζηαζεο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ (θπξίσο ζέαηξν, ζσδφκελνπ ηκήκαηνο 

δηαδψκαηνο θαη επηζεάηξνπ, αλαιεκκάησλ, θαζψο θαη ηνπ ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο).  

 

2. Πξφγξακκα απαιινηξηψζεσλ: 

Πξνσζείηαη απφ ην Γήκν Λαξηζαίσλ ε ξπκνηνκηθή απαιινηξίσζε δχν νηθνδνκηθψλ  

ηεηξαγψλσλ (πνπ γεηηληάδνπλ κε ην αξραίν ζέαηξν ηεο πφιεο). Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

απαιινηξηψζεσλ ζα εμαζθαιηζηεί απφ ην Πξάζηλν Σακείν. 

 

3. Πξφγξακκα Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο: 

Ο Γήκνο Λαξηζαίσλ πξφθεηηαη λα είλαη δηθαηνχρνο ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ 

ηξαηεγηθήο Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο. ηνπο ζηφρνπο ηεο ρσξηθήο ζηξαηεγηθήο 

πνπ ζα αλαπηπρζεί γηα ηελ πφιε πεξηιακβάλνληαη ε κε θνηλσληθνχο φξνπο βειηίσζε 

ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ πνιηηψλ, ε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ 

πεξηβάιινληνο κε βάζε ηελ αεηθφξν πξνζέγγηζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο θαη 

θαη’ επέθηαζε ε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη απαζρφιεζεο. 

 

4. Πνιηηηζηηθή – Πεξηβαιινληηθή Γηαδξνκή Θεζζαιίαο : 

 

Μέζσ ηεο Οινθιεξσκέλεο Υσξηθήο Δπέλδπζεο Θεζζαιίαο πξνηείλεηαη ε 

δεκηνπξγία κίαο δηαδξνκήο πνιηηηζκνχ – ηνπξηζκνχ ζηε Θεζζαιία, κε ζεκαηηθφ 

αληηθείκελν ηελ αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζηηθήο ή θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζεη κνριφ αλάπηπμεο ηφζν γηα ηηο ίδηεο ηηο πεξηνρέο πνπ ζα 

αθνξά, φζν θαη γηα νιφθιεξε ηελ Πεξηθέξεηα. ηε δηαδξνκή πνπ θαιχπηεη 

ζεκαληηθά κλεκεία ηεο Θεζζαιίαο εληάζζνληαη ηα 4 αξραία ζέαηξα θαη ηα πιένλ 
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αμηφινγα κλεκεία άιισλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ, θχξηα νη λενιηζηθνί νηθηζκνί έζθινπ 

θαη Γηκελίνπ, ην ζπήιαην ηεο Θεφπεηξαο, ε πεξηνρή Μνλψλ Μεηεψξσλ, 

αλαπηπζζφκελε κε ηνλ ηξφπν απηφ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Μαγλεζίαο έσο ηελ πεξηνρή 

ησλ Σξηθάισλ – Μεηέσξα. Ζ θχξηα δηαδξνκή ζα εκπινπηηζηεί, φπνπ απαηηεζεί, κε 

άιινπο ηφπνπο πνιηηηζηηθνχ/θπζηθνχ ελδηαθέξνληνο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη εληαία 

αμηνπνίεζε θαη πξνβνιή κε απψηεξν ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο, ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο. 

 

5. Τ.ΜΔ.ΠΔΡ.Α.Α.: 

Έρεη ππνβιεζεί πξφηαζε γηα ηελ πεδνδξφκεζε ηεο νδνχ Βεληδέινπ θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ φςεσλ ησλ πνιπθαηνηθηψλ ζην θέληξν ηεο πφιεο, νη νπνίεο 

γεηηληάδνπλ κε ην αξραίν ζέαηξν, πξνθεηκέλνπ ην έξγν λα εληαρζεί ζην πξφγξακκα 

«Δηθαζηηθέο παξεκβάζεηο ζε ηπθιέο όςεηο δεκνζίσλ θηηξίσλ ζηηο έδξεο ησλ 

Πεξηθεξεηώλ» πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξόγξακκα «Τπνδνκέο 

Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε» ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο 

θαη Δλέξγεηαο. 

 

Δλ ζπλερεία ν θ. ηαχξνο Μπέλνο, αλέθεξε φηη ε Δθνξεία Αξραηνηήησλ Λάξηζαο 

δήηεζε ηε ζπλδξνκή ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ» γηα ηελ αλάζεζε ησλ κειεηψλ 

απνθαηάζηαζεο ηνπ Αξραίνπ Θεάηξνπ ηεο Λάξηζαο πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ ην 

έξγν λα εληαρζεί ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ηνπ Δ..Π.Α. (2014-2020). 

 

Ακέζσο κεηά, εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηελ αλάζεζε απφ ην «ΓΗΑΕΧΜΑ» ηεο 

εθπφλεζεο ησλ παξαπάλσ κειεηψλ. Δπίζεο, έζεζε ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηνπ 

ζπκβνπιίνπ κηα έθζεζε (πλ.4) γηα ηελ αλαγθαηφηεηα εθπφλεζεο κειεηψλ 

απνθαηάζηαζεο ηνπ Α΄ αξραίνπ ζεάηξνπ Λάξηζαο, ηελ νπνία ππνγξάθεη ν θ. 

Καξαγθνχλεο Γεκήηξηνο,  Αξρηηέθησλ Μεραληθφο Σκεκαηάξρεο Έξγσλ θαη 

Μειεηψλ ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Λάξηζαο.  

 

Αθνινχζσο, ν θ. Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη, ζε ζπλέρεηα ησλ δηαβνπιεχζεσλ κε 

ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Λάξηζαο, πξνηείλεηαη ε αλάζεζε ησλ κειεηψλ ζε νκάδα 

κειεηεηψλ απνηεινχκελε απφ ηνπο θ.θ. Νίθν Υαηδεδάθε, αξρηηέθηνλα – κεραληθφ, 

ηπιηαλή Μπιαληά, αξρηηέθηνλα – κεραληθφ – ζπληεξήηξηα, Ηζίδσξν Πιαθσηάξε, 

αξρηηέθηνλα – κεραληθφ, Υξήζην Καξλαβέδν, πνιηηηθφ – κεραληθφ, Διέλε- Αλζή 

Αγγέιε, αξρηηέθηνλα – κεραληθφ θαη Παλαγηψηε Σνθκαθίδε, ηνπνγξάθν - κεραληθφ.  

 

Ο θ. Μπέλνο, ελεκέξσζε, επίζεο, ηα κέιε φηη ην θφζηνο αλάζεζεο ησλ παξαπάλσ 

κειεηψλ πξνυπνινγίδεηαη φηη ζα αλέιζεη ζηηο 150.000 επξψ. «Γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

θόζηνπο αλάζεζεο ησλ κειεηώλ απνθαηάζηαζεο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Λάξηζαο, 

ζπλέρηζε ν θ. Μπέλνο, πξνηείλσ λα θαηαζέζνπκε αίηεκα ρξεκαηνδόηεζεο πξνο ην 

Ίδξπκα Παύινπ θαη Αιεμάλδξαο Καλειινπνύινπ, θαζώο θαη λα θαηαβάινπκε 

πξνζπάζεηα λα εληζρύζνπκε ηνλ «θνπκπαξά» (ειεθηξνληθό ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό) πνπ 

έρνπκε αλνίμεη εηδηθά γηα ην ζέαηξν απηό».  
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ην ζεκείν απηφ ν θ. Μπέλνο αλέθεξε φηη ην αθξηβέο αληηθείκελν ησλ κειεηψλ πνπ 

ζα αλαηεζνχλ, ε αθξηβήο ακνηβή θάζε κειεηεηή, θαζψο θαη νη αθξηβείο φξνη ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ζα πξνζδηνξηζηνχλ άκεζα, αθνχ πξψηα 

νινθιεξσζνχλ φιεο νη ζρεηηθέο δηαβνπιεχζεηο. πλεπψο, ν πξφεδξνο πξφηεηλε λα 

ιεθζεί κηα θαη’ αξρήλ απφθαζε θαη ελ ην ζέκα λα επαλαζπδεηεζεί ζε επφκελε 

ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ. 

 

Δλ ζπλερεία, ν θ. Μπέλνο έδσζε ην ιφγν ζηνλ θ. Γεκήηξε Καξαγθνχλε. Αξρηθά, ν θ. 

Καξαγθνχλεο επραξίζηεζε ζεξκά ην σκαηείν «ΓΗΑΕΧΜΑ» γηα ηελ πξφζεζή ηνπ λα 

ζπκβάιεη ελεξγά ζηελ αλάζεζε ησλ κειεηψλ απνθαηάζηαζεο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ 

ηεο Λάξηζαο, ηηο νπνίεο ε Δθνξεία Αξραηνηήησλ δε δχλαηαη λα αλαζέζεη, θαζψο 

μεπεξλνχλ ην πνζφ ησλ 15.000 επξψ. Ακέζσο κεηά, ν θ. Καξαγθνχλεο, κε ηε βνήζεηα 

πξνγξάκκαηνο powerpoint, παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηηο εξγαζίεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ζέαηξν κε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ Β΄ Κ.Π.. (αλαζθαθέο, 

θαηεδαθίζεηο, απνκαθξχλζεηο ρσκάησλ), Γ΄ Κ.Π.. (ζπληεξήζεηο, ηαπηνπνηήζεηο, 

νκαδνπνηήζεηο θαη ζπγθνιιήζεηο αξρηηεθηνληθψλ κειψλ) θαη Δ..Π.Α. (πλ. 5). 

 

ην ζεκείν απηφ ην ιφγν έιαβε ε θα δξφιηα ηαπξνχια, Πξντζηάκελε ηεο Δθνξείαο 

Αξραηνηήησλ Λάξηζαο, ε νπνία, αθνχ επραξίζηεζε ην «ΓΗΑΕΧΜΑ», ηφληζε φηη 

πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ ηα δχν πξνγξάκκαηα, δειαδή ην πξφγξακκα πνπ πινπνηείηαη 

κέζσ ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λαξηζαίσλ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη ην 

πξφγξακκα αλάζεζεο κειεηψλ πνπ ζα γίλεη απφ ην «ΓΗΑΕΧΜΑ», ψζηε λα κελ 

ηαπηίδεηαη ην αληηθείκελφ ηνπο. Δπίζεο, αλέθεξε φηη ζα πξέπεη λα εθπνλεζεί θαη έλα 

master plan (ζρέδην ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο) ηνπ ζεάηξνπ πνπ ζα ζπληνλίδεη ηα δχν 

πξνγξάκκαηα θαη ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε ζην Κεληξηθφ Αξραηνινγηθφ 

πκβνχιην. 

 

Σέινο, ν θ. Μπέλνο έδσζε ην ιφγν ζηνλ θ. Νίθν Υαηδεδάθε, επηθεθαιήο ηεο νκάδαο 

ησλ κειεηεηψλ, ν νπνίνο αλέθεξε ζηα κέιε φηη πξφθεηηαη γηα κηα ζχλζεηε κειέηε, 

θαζψο απαηηεί κεγάιν βαζκφ ηεθκεξίσζεο ηνπ κλεκείνπ θαη ζρέδηα απνηχπσζεο γηα 

θάζε αξρηηεθηνληθφ κέινο ηνπ ζεάηξνπ, ζε θιίκαθα 1:25. Δπίζεο, πξφζζεζε φηη ζα 

απαηηεζεί ε ιεπηνκεξήο ηαχηηζε φισλ ησλ κειψλ ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε.  

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ δηεμνδηθή ζπδήηεζε, απνθάζηζαλ θαη’ αξρήλ 

νκφθσλα ηελ αλάζεζε ησλ κειεηψλ απνθαηάζηαζεο ηνπ ζεάηξνπ ηεο Λάξηζαο απφ ην 

«ΓΗΑΕΧΜΑ» ζε νκάδα κειεηεηψλ απνηεινχκελε απφ ηνπο θ.θ. Νίθν Υαηδεδάθε, 

αξρηηέθηνλα – κεραληθφ, ηπιηαλή Μπιαληά, αξρηηέθηνλα – κεραληθφ – ζπληεξήηξηα, 

Ηζίδσξν Πιαθσηάξε, αξρηηέθηνλα – κεραληθφ, Υξήζην Καξλαβέδν, πνιηηηθφ – 

κεραληθφ, Διέλε- Αλζή Αγγέιε, αξρηηέθηνλα – κεραληθφ θαη Παλαγηψηε Σνθκαθίδε, 

ηνπνγξάθν - κεραληθφ. Δπίζεο, ζπκθψλεζαλ λα επαλεμεηάζνπλ ην ζέκα ζε επφκελε 

ζπλεδξίαζή ηνπο, αθνχ πξνζδηνξηζηνχλ νη αθξηβείο φξνη ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
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4. πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ αλάζεζε απφ ην «ΓΗΑΕΩΜΑ» ηεο 

κειέηεο γηα ηηο ζηεξεσηηθέο εξγαζίεο ζην πθηζηάκελν θηήξην ησλ θειηψλ 

(λφηηα πηέξπγα) θαη ζηνλ ππιψλα ηεο εηζφδνπ ηεο ηεο Παλαγηάο θξηπνχο 

Οξρνκελνχ Βνησηίαο θαη’ εθαξκνγή ηεο ππ’ αξ. απφθαζεο ΑΓΑ: 

7ΓΝ44653Π4-Ρ6Π ηνπ Κ.Α.. 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ», θ. ηαχξνο Μπέλνο, ελεκέξσζε ηα κέιε 

ηνπ ζπκβνπιίνπ φηη, ζην πιαίζην ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Αξραηνινγηθνχ Πάξθνπ ηνπ 

Οξρνκελνχ Βνησηίαο θαη θαη’ εθαξκνγή ηεο ππ’ αξ. απφθαζεο ΑΓΑ: 7ΓΝ44653Π4-

Ρ6Π ηνπ Κ.Α..,  απαηηείηαη, επηπιένλ, ε  αλάζεζε ηεο κειέηεο γηα ηηο ζηεξεσηηθέο 

εξγαζίεο ζην πθηζηάκελν θηήξην ησλ θειηψλ (λφηηα πηέξπγα) θαη ζηνλ ππιψλα ηεο 

εηζφδνπ ηεο ηεο Παλαγηάο θξηπνχο Οξρνκελνχ Βνησηίαο. 

 

Ο θ. Μπέλνο, ζε ζπλέρεηα ησλ δηαβνπιεχζεσλ πνπ είρε κε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ 

θαη Αζιεηηζκνχ, εηζεγήζεθε ηελ αλάζεζε απφ ην «ΓΗΑΕΧΜΑ» ηεο κειέηεο γηα ηηο 

ζηεξεσηηθέο εξγαζίεο ζην πθηζηάκελν θηήξην ησλ θειηψλ (λφηηα πηέξπγα) θαη ζηνλ 

ππιψλα ηεο εηζφδνπ ηεο ηεο Παλαγηάο θξηπνχο Οξρνκελνχ Βνησηίαο ζηνλ κεραληθφ, 

θ. σηήξε Βνγηαηδή, ηνλ νπνίν ππέδεημε ε Γηεχζπλζε Αλαζηήισζεο Βπδαληηλψλ 

Μλεκείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ εθηελή ζπδήηεζε, απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ 

αλάζεζε απφ ην «ΓΗΑΕΧΜΑ» ηεο παξαπάλσ κειέηεο θαη ζπκθψλεζαλ ζε επφκελε 

ζπλεδξίαζή ηνπο λα επαλαζπδεηήζνπλ ην ζέκα, πξνθεηκέλνπ λα ζπλδηακνξθψζνπλ 

ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο ελ ιφγσ κειέηεο. 

 

 

5. Δλεκέξσζε απφ ηνλ πξφεδξν θ. ηαχξν Μπέλν γηα ηε δηάζεζε ρνξεγίαο, 

χςνπο 20.000 επξψ, απφ ηελ Δηαηξεία «Νέα Οδφο» πξνο ην ζσκαηείν 

«ΓΗΑΕΩΜΑ», ε νπνία ζα θαιχςεη ην θφζηνο εθπφλεζεο ελφο ςεθηαθνχ 

παλνξάκαηνο ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ πνπ 

βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ «Ηφληα Οδφο» θαη ηνπ 

απηνθηλεηφδξνκνπ Π.Α.Θ.Δ. (Μεηακφξθσζε έσο θαη Ράρεο) (πλ. 6). 

Έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο (πλ. 7). Απνδνρή ηεο 

ρνξεγίαο. 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ», θ. ηαχξνο Μπέλνο, ελεκέξσζε ηα κέιε 

ηνπ ζπκβνπιίνπ φηη ε  Δηαηξεία «Νέα Οδφο» πξνηίζεηαη, φπσο γλσζηνπνίεζε κε 

ζρεηηθή επηζηνιή ηεο (πλ. 6), λα δηαζέζεη ρνξεγία, χςνπο 20.000 επξψ (+ Φ.Π.Α.) 

πξνο ην ζσκαηείν «ΓΗΑΕΧΜΑ», ε νπνία ζα θαιχςεη ην θφζηνο εθπφλεζεο ελφο 

ςεθηαθνχ παλνξάκαηνο πνπ ζα θαηαγξάθεη ηα πεξηβαιινληηθά θαη πνιηηηζηηθά 

κλεκεία πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο: 

α) ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ «Ηφληα Οδφο», δειαδή απφ ηε γέθπξα Ρίνπ-

Αληηξξίνπ έσο θαη ηνλ θφκβν ηεο Δγλαηίαο Οδνχ ζηα Ησάλληλα θαη  
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β) ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ Π.Α.Θ.Δ., δειαδή απφ Μεηακφξθσζε έσο θαη 

Ράρεο, κε ζθνπφ ηελ νξγάλσζε κηαο ςεθηαθήο Πνιηηηζηηθήο – 

Πεξηβαιινληηθήο Γηαδξνκήο ζηα παξαπάλσ κλεκεία. (βι. πλ. 6). 

 

Δλ ζπλερεία ν θ. Μπέλνο έζεζε ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηε 

ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί απφ ην «ΓΗΑΕΧΜΑ» θαη ηελ «ΝΔΑ ΟΓΟ» θαη 

εηζεγήζεθε ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο (πλ. 7). Σέινο, ν θ. Μπέλνο εηζεγήζεθε ηελ 

απνδνρή ηεο ρνξεγίαο, χςνπο 20.000 επξψ (+ Φ.Π.Α.). 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ εθηελή ζπδήηεζε, απνδέρζεθαλ νκφθσλα ηελ 

εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, ελέθξηλαλ νκφθσλα ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη 

εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν, θ. ηαχξν Μπέλν λα πξνβεί ζηελ ππνγξαθή ηεο.  

 

Σέινο, απνδέρζεθαλ ηε ρνξεγία ηεο Δηαηξείαο «ΝΔΑ ΟΓΟ» πξνο ην σκαηείν 

«ΓΗΑΕΧΜΑ», χςνπο 20.000 επξψ (+ Φ.Π.Α.) θαη επραξίζηεζαλ ηελ Δηαηξεία γηα ηε 

ζπκβνιή ηεο ζην έξγν ηνπ ζσκαηείνπ. 

 

 

6. Δλεκέξσζε απφ ηνλ πξφεδξν θ. ηαχξν Μπέλν γηα ηε δηάζεζε ρνξεγίαο, 

χςνπο 10.000 επξψ απφ ηελ Δηαηξεία «Νέα Οδφο» πξνο ην ζσκαηείν 

«ΓΗΑΕΩΜΑ», ε νπνία ζα θαιχςεη κέξνο ηνπ θφζηνπο αλάζεζεο ηεο 

κειέηεο «ηήξημε ησλ ηνπηθώλ επηρεηξεκαηηθώλ ζπλεξγαζηώλ από ην λέν 

ΠΕΠ Ηπείξνπ». Απνδνρή ηεο ρνξεγίαο. 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ», θ. ηαχξνο Μπέλνο, ελεκέξσζε ηα κέιε 

ηνπ ζπκβνπιίνπ φηη ε  Δηαηξεία «Νέα Οδφο» πξνηίζεηαη, φπσο γλσζηνπνίεζε κε 

ζρεηηθή επηζηνιή ηεο (πλ. 6), λα δηαζέζεη ρνξεγία, χςνπο 10.000 επξψ πξνο ην 

ζσκαηείν «ΓΗΑΕΧΜΑ», ε νπνία ζα θαιχςεη κέξνο ηνπ θφζηνπο αλάζεζεο ηεο 

κειέηεο «ηήξημε ησλ ηνπηθώλ επηρεηξεκαηηθώλ ζπλεξγαζηώλ από ην λέν Π.Δ.Π. 

Ηπείξνπ», πνπ πξφθεηηαη λα αλαηεζεί ζην πιαίζην ηεο Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ζηα 

Αξραία Θέαηξα ηεο Ζπείξνπ.  

 

Ο θ. Μπέλνο εηζεγήζεθε, ελ ζπλερεία, ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο ηεο Δηαηξείαο 

«ΝΔΑ ΟΓΟ» πξνο ην σκαηείν «ΓΗΑΕΧΜΑ», χςνπο 10.000 επξψ. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, απνδέρζεθαλ κε ραξά ηε ρνξεγία ηεο Δηαηξείαο «ΝΔΑ 

ΟΓΟ» πξνο ην σκαηείν «ΓΗΑΕΧΜΑ», χςνπο 10.000 επξψ, θαη ηελ επραξίζηεζαλ 

γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζην έξγν ηνπ ζσκαηείνπ. 
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7. Δλεκέξσζε απφ ηνλ θ. ηαχξν Μπέλν θαη ζπδήηεζε γηα ην ελδερφκελν 

ππνβνιήο πξφηαζεο απφ ην «ΓΗΑΕΩΜΑ», ηελ «Δγλαηία Οδφ Α.Δ.» θαη 

ηελ ΔΡΣ 3 ζηελ πξφζθιεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο INTERREG 

Διιάδα-Αιβαλία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζεκαηηθή πξνηεξαηφηεηα 2.1: 

ελζάξξπλζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο 

θιεξνλνκηάο κέζα ζην πιαίζην ηεο ζπκβνιήο ζηελ νηθνλνκηθή θαη 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε (πλ. 8). 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ», θ. ηαχξνο Μπέλνο, ελεκέξσζε ηα κέιε 

ηνπ ζπκβνπιίνπ φηη ε «Δγλαηία Οδφο Α.Δ.» πξφηεηλε ηε ζπλππνβνιή πξφηαζεο απφ 

ηξεηο Δηαίξνπο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ «Δγλαηία Οδφ Α.Δ.», ηελ ΔΡΣ 3 θαη ην 

«ΓΗΑΕΧΜΑ» ζηελ πξφζθιεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο INTERREG 

Διιάδα-Αιβαλία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζεκαηηθή πξνηεξαηφηεηα 2.1: «Δλζάξξπλζε 

ηνπ ηνπξηζκνύ θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο κέζα ζην πιαίζην ηεο 

ζπκβνιήο ζηελ νηθνλνκηθή θαη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε». 

 

«Η παξνύζα πξόηαζε, πξφζζεζε ν θ. Μπέλνο, ζα έρεη σο θύξην αληηθείκελό ηεο ηελ 

πξνβνιή θαη αλάδεημε ησλ αξραηνινγηθώλ ρώξσλ θαη ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηηο επηιέμηκεο πεξηνρέο θαηά κήθνο ηεο Νέαο Δγλαηίαο (Γπηηθή Μαθεδνλία 

θαη Ήπεηξν από ηελ ειιεληθή πιεπξά), αιιά θαη ηεο αξραίαο πνπ ζπλερίδεη βνξείσο ηεο 

Φιώξηλαο κέζα ζην αιβαληθό θξάηνο κέρξη θαη ην Γπξξάρην, αμηνπνηώληαο όιεο ηηο 

ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο θαη ηα ςεθηαθά κέζα (πλ. 8)». 

 

Ακέζσο κεηά, ν θ. Μπέλνο εηζεγήζεθε ηε ζπκκεηνρή ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ» σο 

Δηαίξνπ ζηελ θνηλή πξφηαζε πνπ ζα ππνβιεζεί ζηελ πξφζθιεζε ηνπ Δπξσπατθνχ 

Πξνγξάκκαηνο INTERREG Διιάδα-Αιβαλία. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ εθηελή ζπδήηεζε, απνθάζηζαλ νκφθσλα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ» σο Δηαίξνπ ζηελ πξφηαζε πνπ ζα ππνβιεζεί ζηελ 

πξφζθιεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο INTERREG Διιάδα-Αιβαλία θαη 

εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα ππνγξάςεη εθ κέξνπο ηνπ σκαηείνπ φια ηα 

απαηηνχκελα έγγξαθα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ» θαη ηελ ππνβνιή ηεο 

πξφηαζεο. 

 

 

8. Δηζήγεζε ηεο θαο Μαίξεο Μπεινγηάλλε γηα ηε δεκηνπξγία ζεηξάο 

παηδηθψλ βηβιίσλ – μελαγήζεσλ. 

 

Ζ θα Μαίξε Μπεινγηάλλε, Γξ. Αξραηνινγίαο, πξφεδξνο ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ» θαη θαζεγήηξηα ζην Βαξβάθεην Πξφηππν Γπκλάζην 

ελεκέξσζε ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ γηα ηε κεγάιε επηηπρία πνπ είρε ην πξφγξακκα 

«Τηνζεζία αξραίσλ ζεάηξσλ. Μαζεηέο μελαγνύλ καζεηέο ζηα αξραία ζέαηξα». 
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Δλ ζπλερεία εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηε δεκηνπξγία απφ ην «ΓΗΑΕΧΜΑ» κηαο ζεηξάο 

παηδηθψλ βηβιίσλ – μελαγήζεσλ, ηα νπνία ζα είλαη γξακκέλα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

καζεηέο θαη ζα μελαγνχλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζε αξραίνπο ρψξνπο ζέαζεο θαη 

αθξφαζεο. Ζ θα Μπεινγηάλλε ηφληζε ζην ζεκείν απηφ φηη ζα ηεξεζνχλ φιεο νη 

δηαδηθαζίεο (έγθξηζε απφ ηνλ ππεχζπλν αξραηνιφγν, έγθξηζε απφ ηελ Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ θ.ιπ.). 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ εθηελή ζπδήηεζε, ελέθξηλαλ νκφθσλα ηελ 

εηζήγεζε ηεο θαο Μπεινγηάλλε γηα ηε δεκηνπξγία απφ ην «ΓΗΑΕΧΜΑ» κηαο ζεηξάο 

παηδηθψλ βηβιίσλ – μελαγήζεσλ. 

 

 

9. Αλάζεζε ζην ζθελνζέηε, θ. Βαγγέιε Δπζπκίνπ ηνπ ληνθηκαληέξ – 

πξνζσπνγξαθία γηα ηνλ θαζεγεηή Αξρηηεθηνληθήο, θ. Μαλψιε Κνξξέ, κε 

ακνηβή πνπ ζα αλέιζεη ζηηο 5.000 επξψ (πιένλ Φ.Π.Α.). Έγθξηζε ησλ 

φξσλ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο (πλ. 9). 

 

Ο θ. ηαχξνο Μπέλνο εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηελ αλάζεζε ζην 

ζθελνζέηε, θ. Βαγγέιε Δπζπκίνπ, κε ακνηβή πνπ ζα αλέιζεη ζηηο 5.000 επξψ (πιένλ 

Φ.Π.Α.), ηνπ επφκελνπ ληνθηκαληέξ απφ ηε ζεηξά πξνζσπνγξαθηψλ γηα δηαθεθξηκέλα 

πξφζσπα ηεο Αξραηνινγίαο θαη ηεο Αξρηηεθηνληθήο πνπ παξάγεη ην «ΓΗΑΕΧΜΑ».  

 

Δπίζεο, ν θ. Μπέλνο πξφηεηλε ην λέν ληνθηκαληέξ λα γίλεη πξνο ηηκήλ ηνπ θαζεγεηή 

Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ, θ. Μαλψιε Κνξξέ,  

 

Δλ ζπλερεία ν θ. Μπέλνο έζεζε ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ έλα πξνζρέδην 

ζχκβαζεο πνπ ζα πξέπεη λα ππνγξάςεη ην «ΓΗΑΕΧΜΑ» κε ην ζθελνζέηε (πλ. 9). 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ εθηελή ζπδήηεζε, ελέθξηλαλ νκφθσλα ηελ 

εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ γηα ηελ αλάζεζε ζην ζθελνζέηε, θ. Βαγγέιε Δπζπκίνπ ηνπ 

ληνθηκαληέξ – πξνζσπνγξαθίαο γηα ηνλ θαζεγεηή Αξρηηεθηνληθήο, θ. Μαλψιε 

Κνξξέ. Δλ ζπλερεία, αθνχ κειέηεζαλ πξνζεθηηθά ηνπο φξνπο ηεο, ελέθξηλαλ 

νκφθσλα ηε ζχκβαζε θαη εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα πξνβεί ζηελ ππνγξαθή 

ηεο. 

 

 

10. Δηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, θ. ηαχξνπ Μπέλνπ, γηα ηε δηάζεζε απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ»:  

α) ηνπ πνζνχ ησλ 5.000 επξψ γηα ηηο αλάγθεο ησλ έξγσλ ηεο Δπηδαχξνπ, 

β) ηνπ πνζνχ ησλ 5.000 επξψ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο 

Μεζζήλεο. 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. ηαχξνο Μπέλνο, εηζεγήζεθε ζηα κέιε 

ηελ έγθξηζε ηεο δηάζεζεο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ»:  
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α) ηνπ πνζνχ ησλ 5.000 επξψ γηα ηηο αλάγθεο ησλ έξγσλ ηεο Δπηδαχξνπ, 

β) ηνπ πνζνχ ησλ 5.000 επξψ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο 

Μεζζήλεο. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ελέθξηλαλ νκφθσλα ηε δηάζεζε απφ ην «ΓΗΑΕΧΜΑ»: 

α) ηνπ πνζνχ ησλ 5.000 επξψ γηα ηηο αλάγθεο ησλ έξγσλ ηεο Δπηδαχξνπ, 

β) ηνπ πνζνχ ησλ 5.000 επξψ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο 

Μεζζήλεο. 

 

 

11. Έγθξηζε ηεο δηάζεζεο ηνπ πνζνχ ησλ 3.038 επξψ γηα ηα έμνδα 

παξαγσγήο ησλ video ηεο εθαξκνγήο COSTA NAVARINO. 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. ηαχξνο Μπέλνο, εηζεγήζεθε ζηα κέιε 

ηελ έγθξηζε ηεο δηάζεζεο απφ ην «ΓΗΑΕΧΜΑ» ηνπ πνζνχ ησλ 3.038 επξψ γηα ηα 

έμνδα παξαγσγήο ησλ video πνπ έρνπλ παξαρζεί γηα ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηεο 

Μεζζελίαο θαη ζα εκπινπηίζνπλ ηελ εθαξκνγή πνπ πξνζθέξεη ην «ΓΗΑΕΧΜΑ» θαη 

έρεη ηνπνζεηεζεί ζην μελνδνρεηαθφ ζπγθξφηεκα COSTA NAVARINO DUNES, 

Δηαηξηθφ Μέινο ηνπ σκαηείνπ.  

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ελέθξηλαλ νκφθσλα ηε δηάζεζε απφ ην «ΓΗΑΕΧΜΑ» ηνπ 

πνζνχ ησλ 3.038 επξψ γηα ηα έμνδα παξαγσγήο ησλ video ηεο εθαξκνγήο COSTA 

NAVARINO. 

 

 

12. Έγθξηζε ηνπ απνινγηζκνχ, χςνπο 1.512,80 επξψ ηεο εθδήισζεο ηνπ 9
νπ

 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ζην αξραίν ζέαηξν Σξαρψλσλ. 

Ο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. ηαχξνο Μπέλνο, εηζεγήζεθε ζηα κέιε 

ηελ έγθξηζε ηνπ απνινγηζκνχ, χςνπο 1.512,80 επξψ ηεο εθδήισζεο ηνπ 9
νπ

  

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ζην αξραίν ζέαηξν Σξαρψλσλ, ηα νπνία δηέζεζε ην σκαηείν 

«ΓΗΑΕΧΜΑ». 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ελέθξηλαλ νκφθσλα ηνλ απνινγηζκφ, χςνπο 1.512,80 επξψ 

ηεο εθδήισζεο ηνπ 9νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ζην αξραίν ζέαηξν Σξαρψλσλ. 

 

 

13. Έγθξηζε ηνπ απνινγηζκνχ, χςνπο 1.184,30 επξψ ηεο εθδήισζεο ηνπ 

«ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» ζην Megaron Plus γηα ην αξραίν ζέαηξν ηεο 

Καιπδψλαο. 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. ηαχξνο Μπέλνο, εηζεγήζεθε ζηα κέιε 

ηελ έγθξηζε ηνπ απνινγηζκνχ, χςνπο 1.184,30 επξψ γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο 
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εθδήισζεο ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Πέκπηε 2 Ηνπλίνπ 

2016 ζην Megaron Plus γηα ην αξραίν ζέαηξν ηεο Καιπδψλαο. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ελέθξηλαλ νκφθσλα ηνλ απνινγηζκφ, χςνπο 1.184,30 επξψ 

ηεο εθδήισζεο ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ» ζην Megaron Plus γηα ην αξραίν ζέαηξν ηεο 

Καιπδψλαο. 

 

 

14. Έγθξηζε ηεο δηάζεζεο ηνπ πνζνχ ησλ 1.199,45 επξψ γηα ηελ εθηχπσζε 

ηεζζάξσλ αληηγξάθσλ ηεο Β΄ θάζεο ησλ κειεηψλ ηνπ αξραηνινγηθνχ 

πάξθνπ Οξρνκελνχ Βνησηίαο θαη ηξηψλ αληηγξάθσλ ηεο πνιενδνκηθήο 

κειέηεο ηξνπνπνίεζεο ζρεδίνπ πφιεο (Β΄2 ζηάδην) γηα ην αξραηνινγηθφ 

πάξθν Οξρνκελνχ Βνησηίαο. 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. ηαχξνο Μπέλνο, εηζεγήζεθε ζηα κέιε 

ηελ έγθξηζε ηεο δηάζεζεο απφ ην «ΓΗΑΕΧΜΑ» ηνπ πνζνχ ησλ 1.199,45 επξψ γηα ηελ 

εθηχπσζε ηεζζάξσλ αληηγξάθσλ ηεο Β΄ θάζεο ησλ κειεηψλ ηνπ αξραηνινγηθνχ 

πάξθνπ Οξρνκελνχ Βνησηίαο θαη ηξηψλ αληηγξάθσλ ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο 

ηξνπνπνίεζεο ζρεδίνπ πφιεο (Β΄2 ζηάδην) γηα ην αξραηνινγηθφ πάξθν Οξρνκελνχ 

Βνησηίαο, ηα νπνία ελ ζπλερεία εζηάιεζαλ πξνο έγθξηζε ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ελέθξηλαλ νκφθσλα ηε δηάζεζε απφ ην «ΓΗΑΕΧΜΑ» ηνπ 

πνζνχ ησλ 1.199,45 επξψ γηα ηελ εθηχπσζε ηεζζάξσλ αληηγξάθσλ ηεο Β΄ θάζεο ησλ 

κειεηψλ ηνπ αξραηνινγηθνχ πάξθνπ Οξρνκελνχ Βνησηίαο θαη ηξηψλ αληηγξάθσλ ηεο 

πνιενδνκηθήο κειέηεο ηξνπνπνίεζεο ζρεδίνπ πφιεο (Β΄2 ζηάδην) γηα ην 

αξραηνινγηθφ πάξθν Οξρνκελνχ Βνησηίαο. 

 

 

15. Έγθξηζε ηεο δηάζεζεο ησλ παξαθάησ πνζψλ απφ ηνλ «θνπκπαξά» 

(ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ) ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ Αραξλψλ:  

α) 1.438,40 επξψ γηα ηα έμνδα πεξίθξαμεο κε θάγθεια ηνπ αξραηνινγηθνχ 

ρψξνπ ηνπ ζεάηξνπ Αραξλψλ,  

β) 450 επξψ γηα ηελ επίβιεςε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. ηαχξνο Μπέλνο, εηζεγήζεθε ζηα κέιε 

ηελ έγθξηζε ηεο δηάζεζεο ησλ παξαθάησ πνζψλ απφ ηνλ «θνπκπαξά» (ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ) ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ Αραξλψλ:  

α) 1.438,40 επξψ γηα ηα έμνδα πεξίθξαμεο κε θάγθεια ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ 

ηνπ ζεάηξνπ Αραξλψλ,  

 β) 450 επξψ γηα ηελ επίβιεςε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 
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Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ελέθξηλαλ νκφθσλα ηε ζπλνιηθή δηάζεζε ηνπ πνζνχ ησλ 

1.888, 40 επξψ απφ ηνλ «θνπκπαξά» (ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ) ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ 

Αραξλψλ. 

 

16. Απνδνρή ηεο ρνξεγίαο ηεο Π.Δ.Γ. Πεινπνλλήζνπ πξνο ην ζσκαηείν 

«ΓΗΑΕΩΜΑ», χςνπο 2.000 επξψ πνπ ζα δηαηεζεί γηα ηελ παξαγσγή ηεο 

έθδνζεο ηεο Αξγνιίδαο (πλ. 10-11). 

 

Ο θνο ηαχξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ε Π.Δ.Γ. Πεινπνλλήζνπ πξνηίζεηαη 

λα δηαζέζεη πξνο ην ζσκαηείν «ΓΗΑΕΧΜΑ», ρνξεγία, χςνπο 2.000 επξψ γηα ηελ 

παξαγσγή ηεο έθδνζεο ησλ Αξραίσλ Θεάηξσλ ηεο Αξγνιίδαο (πλ. 10). 

 

Δλ ζπλερεία ν θ. Μπέλνο εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο ηεο Π.Δ.Γ. 

Πεινπνλλήζνπ πξνο ην ζσκαηείν «ΓΗΑΕΧΜΑ», χςνπο 2.000 επξψ πνπ ζα δηαηεζεί 

γηα ηελ παξαγσγή ηεο έθδνζεο ησλ Αξραίσλ Θεάηξσλ ηεο Αξγνιίδαο. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ζπκθψλεζαλ νκφθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, 

απνδέρζεθαλ ηε ρνξεγία ηεο Π.Δ.Γ. Πεινπνλλήζνπ, ηελ νπνία θαη επραξίζηεζαλ 

ζεξκά γηα ηε ζπλδξνκή ηεο ζηηο παξαγσγηθέο δξάζεηο ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ». 

Σέινο, εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα απνζηείιεη επραξηζηήξηα επηζηνιή (πλ.11) 

γηα ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο.  

 

 

17. Απνδνρή ηεο ρνξεγίαο ηεο Δηαηξείαο ΒΗΚΟ Α.Δ., χςνπο 5.000 επξψ, σο 

εηήζηαο ζπλδξνκήο Δηαηξηθνχ Μέινπο. 

Ο θνο ηαχξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ε Δηαηξεία ΒΙΚΟ Α.Δ. σο εηαηξηθφ 

κέινο ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ» αλαλέσζε ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ηεο γηα ην έηνο 

2016.  

 

Δλ ζπλερεία, ν θνο Μπέλνο εηζεγήζεθε ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο, χςνπο 5.000 

επξψ, ηεο Δηαηξείαο ΒΙΚΟ Α.Δ. σο εηήζηαο ζπλδξνκήο Δηαηξηθνχ Μέινπο γηα ην 

έηνο 2016. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ επραξίζηεζαλ ζεξκά ηελ Δηαηξεία γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ 

ελίζρπζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα πξνβεί ζε 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο. 

 

 

18. Απνδνρή ηεο ρνξεγίαο ηεο Δηαηξείαο COSMOTE, χςνπο 18.600 επξψ, σο 

εηήζηαο ζπλδξνκήο Δηαηξηθνχ Μέινπο πξνο ην ζσκαηείν «ΓΗΑΕΩΜΑ». 

Ο θνο ηαχξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ε Δηαηξεία COSMOTE σο εηαηξηθφ 

κέινο ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ» αλαλέσζε ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ηεο γηα ην έηνο 

2016. 
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Δλ ζπλερεία, ν θνο Μπέλνο εηζεγήζεθε ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο, χςνπο 18.600 

επξψ, ηεο Δηαηξείαο COSMOTE σο εηήζηαο ζπλδξνκήο Δηαηξηθνχ Μέινπο γηα ην έηνο 

2016. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ επραξίζηεζαλ ζεξκά ηελ Δηαηξεία γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ 

ελίζρπζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα πξνβεί ζε 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο. 

 

 

19. Απνδνρή ηεο ρνξεγίαο ηεο Δηαηξείαο ΣΗΣΑΝ Α.Δ., χςνπο 10.000 επξψ, 

σο εηήζηαο ζπλδξνκήο Δηαηξηθνχ Μέινπο πξνο ην ζσκαηείν 

«ΓΗΑΕΩΜΑ». 

Ο θνο ηαχξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ε Δηαηξεία ΣΙΣΑΝ Α.Δ., εηαηξηθφ 

κέινο ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ», αλαλέσζε ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ηεο γηα ην έηνο 

2016. 

 

Δλ ζπλερεία, ν θνο Μπέλνο εηζεγήζεθε ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο, χςνπο 10.000 

επξψ, ηεο Δηαηξείαο ΣΙΣΑΝ Α.Δ. σο εηήζηαο ζπλδξνκήο Δηαηξηθνχ Μέινπο γηα ην 

έηνο 2016. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ επραξίζηεζαλ ζεξκά ηελ Δηαηξεία γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ 

ελίζρπζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα πξνβεί ζε 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο. 

 

 

20. Απνδνρή ηεο ρνξεγίαο ηνπ νκίινπ FOURLIS χςνπο 5.000 επξψ, σο 

εηήζηαο ζπλδξνκήο Δηαηξηθνχ Μέινπο πξνο ην ζσκαηείν «ΓΗΑΕΩΜΑ». 

Ο θνο ηαχξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ε Δηαηξεία FOURLIS, εηαηξηθφ κέινο 

ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ», αλαλέσζε ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ηεο γηα ην έηνο 2016. 

 

Δλ ζπλερεία, ν θνο Μπέλνο εηζεγήζεθε ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο, χςνπο 5.000 

επξψ, ηεο Δηαηξείαο FOURLIS σο εηήζηαο ζπλδξνκήο Δηαηξηθνχ Μέινπο γηα ην έηνο 

2016. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ επραξίζηεζαλ ζεξκά ηελ Δηαηξεία γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ 

ελίζρπζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα πξνβεί ζε 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο. 

 

 

21. Απνδνρή ηεο ρνξεγίαο ηνπ νκίινπ ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ χςνπο 10.000 επξψ, 

σο εηήζηαο ζπλδξνκήο Δηαηξηθνχ Μέινπο πξνο ην ζσκαηείν 

«ΓΗΑΕΩΜΑ». 
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Ο θνο ηαχξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη o κηινο ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟ αλαλέσζε 

ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ηνπ γηα ην έηνο 2016 σο εηαηξηθφ κέινο ηνπ ζσκαηείνπ 

«ΓΗΑΕΧΜΑ». 

 

Δλ ζπλερεία, ν θνο Μπέλνο εηζεγήζεθε ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο, χςνπο 10.000 

επξψ, ηνπ Οκίινπ ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟ σο εηήζηαο ζπλδξνκήο Δηαηξηθνχ Μέινπο γηα ην 

έηνο 2016. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ επραξίζηεζαλ ζεξκά ηνλ κηιν γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ 

ελίζρπζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα πξνβεί ζε 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο. 

 

 

22. Απνδνρή ηεο ρνξεγίαο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, χςνπο 5.000 επξψ, σο 

εηήζηα ζπλδξνκή Δηαηξηθνχ Μέινπο πξνο ην ζσκαηείν «ΓΗΑΕΩΜΑ». 

Ο θνο ηαχξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ε Δζληθή Σξάπεδα, εηαηξηθφ κέινο 

ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ», αλαλέσζε ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ηεο γηα ην έηνο 2016. 

 

Δλ ζπλερεία, ν θνο Μπέλνο εηζεγήζεθε ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο, χςνπο 5.000 

επξψ, ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο σο εηήζηαο ζπλδξνκήο Δηαηξηθνχ Μέινπο γηα ην έηνο 

2016. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ επραξίζηεζαλ ζεξκά ηελ Σξάπεδα γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ 

ελίζρπζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα πξνβεί ζε 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο. 

 

 

23. Έγθξηζε Οηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ (πλ. 12). 

Ο ηακίαο ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ», θνο Γηψξγνο Κνπξνππφο, πξνέβε ζηελ 

παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ θνλδπιίσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ θαη 

Γηαρεηξηζηηθνχ Απνινγηζκνχ, θαζψο θαη ησλ εζφδσλ – εμφδσλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

«ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ», 1-9-08 έσο θαη 30.06.16. 

 

 

24. Απνδνρή λέσλ κειψλ: 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηελ έγθξηζε ησλ 

αηηήζεσλ ησλ παξαθάησ θπζηθψλ πξνζψπσλ γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ΓΗΑΕΧΜΑ» 

σο ηαθηηθά θαη αξσγά κέιε: 

 

 θα Γήκεηξα Αζαλαζνχιε, ζπληαμηνχρνο – εθπαηδεπηηθφο, σο ηαθηηθφ 

κέινο. 
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 θα Βάλε Βαιιηάλνπ, δηεχζπλζε ησλ Βηνκεραληθνχ Μνπζείνπ Σνκάηαο – 

Δξγνζηαζίνπ Σερλψλ αληνξίλεο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 θα Καιιηφπε Υξηζηίλα Λπδία Βαζηιεηάδε, ζπληαμηνχρνο, σο ηαθηηθφ 

κέινο. 

 θα Μπξηψ Βνπλάηζνπ, πξνβνιή & επηθνηλσλία multimedia, κνπζηθφο, σο 

ηαθηηθφ κέινο.  

 θνο Νψε Λ. Γηνπζνπξνχκ, ζπληαμηνχρνο – αξρηηέθησλ, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 θα Θενδψξα Γθφηα, δεκφζηνο ππάιιεινο, εκπεηξνγλψκσλ γηα 

δηαπνιηηηζκηθέο ζρέζεηο ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 θνο Υξήζηνο Γακηαλίδεο, πνιηηηζκηνιφγνο – θαζ. Γεξκαληθήο Γιψζζαο – 

αξραηνθχιαθαο, σο αξσγφ κέινο. 

 θα Γαλνρξήζηνπ Θενδψξα, ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 θα Κιενπάηξα – Μπξηψ Γεγφλε, πνιηηηζηηθφο ζχκβνπινο, σο ηαθηηθφ 

κέινο. 

 θα Κακαξηλνχ Γήκεηξα, δεκνζηνγξάθνο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 θνο Κσλζηαληίλνο Καλαβφο, δεκφζηνο ππάιιεινο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 θα Διέλε Καηζαλίθα – ηεθάλνπ, ζπληαμηνχρνο – αξρηηέθησλ, σο ηαθηηθφ 

κέινο. 

 θνο Γεψξγηνο Μνχζαο, ειεθηξνιφγνο – κεραληθφο/ζπληαμηνχρνο, σο 

ηαθηηθφ κέινο. 

 θα Νίθε Νηαιηαγηάλλε, ηδησηηθφο ππάιιεινο, σο αξσγφ κέινο. 

 θα Μαξγαξίηα Οηθνλφκνπ – Molter, θηιφινγνο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 θα Διέλε Παπαδνπνχινπ, δαζθάια, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 θνο Δπάγγεινο εκαλδξάθνο, γεσπφλνο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 θα Διέλε Δπαγγέινπ, θνηηήηξηα θηινινγίαο, σο αξσγφ κέινο. 

 θνο Υξηζηνδνιφπνπινο Υξήζηνο, Γήκαξρνο Ήιηδαο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ ζπδήηεζε έθαλε νκφθσλα δεθηή ηελ εηζήγεζε 

ηνπ πξνέδξνπ. 

 

 

25. Λίγα ιφγηα γηα ην κέινο ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» Γάξηδαιε Γηψξγν (πλ. 

13) πνπ έθπγε. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ απνραηξέηηζαλ ηνλ Γάξηδαιε Γηψξγν (ηαθηηθφ κέινο ηνπ 

ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ»), ν νπνίνο έθπγε απφ ηε δσή (πλ.13). 

 

 

26. Δλεκέξσζε απφ ηνλ πξφεδξν, θ. ηαχξν Μπέλν γηα ηηο πξνεηνηκαζίεο ηεο 

9
εο

 Γεληθήο πλέιεπζεο (πλ.14). 

 

Ο θνο ηαχξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη πξνρσξνχλ νη πξνεηνηκαζίεο ηεο 9
εο

 

Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ», ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην 
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ηξηήκεξν απφ Παξαζθεπή 16 έσο Κπξηαθή 18 επηεκβξίνπ 2016 ζην Ναχπιην θαη 

ηελ Δπίδαπξν. 

 

Δλ ζπλερεία, ν θ. Μπέλνο έζεζε ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ην πξφγξακκα ηεο πλέιεπζεο 

(πλ.14). 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ ζπδήηεζε, ελέθξηλαλ νκφθσλα ην πξφγξακκα ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο θαη εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα πξνβεί ζε φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή νξγάλσζή ηεο. 

 

 

 

 

 

Ο  πξφεδξνο Ο γεληθφο γξακκαηέαο 

 

  

  

  

  

ηαχξνο Μπέλνο Βαζίιεο Λακπξηλνπδάθεο 
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Δπηζπλαπηφκελν 1
ν
: 

 

 

 

 

 

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΜΒΑΖ 

ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: 

 «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΥΑΗΟΤ 

ΘΔΑΣΡΟΤ ΣΖ ΚΑΩΠΖ» 

 

 

 

 

ΔΡΓΟΓΟΣΖ : ΧΜΑΣΔΗΟ  «ΓΗΑΕΧΜΑ» 

  

ΜΔΛΔΣΖΣΖ : 

ΛΔΟΝΣΑΡΖ ΛΔΧΝΗΓΑ ΚΑΗ ΣΑΜΟΤ ΗΟΤΛΗΑ, 

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΔ - ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΖΝΑ, ………… 2016 
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ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: 

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΥΑΗΟΤ 

ΘΔΑΣΡΟΤ ΣΖ ΚΑΩΠΖ» 

 

ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ ….. ηνπ κελφο ………..ηνπ έηνπο 2016, κεηά ηελ ππ’ 

αξηζκφλ … απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ», ε νπνία 

ειήθζε ζε ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο ………….., νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 

  

 αθ’ ελφο ην κε θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν, «Γηάδσκα», ην νπνίν εδξεχεη ζηελ 

Αζήλα θαη επί ηεο νδνχ Μπνπκπνπιίλαο 30, Σ.Κ. 106 82, θάηνρνο Α.Φ.Μ. 

998191496 πνπ ππάγεηαη ζηε Γ.Ο.Τ  Γ΄ Αζελψλ θαη εθπξνζσπνχκελν 

λνκίκσο απφ ηνλ Πξφεδξν απηνχ ηαχξν Μπέλν, εθ’ εμήο θαινχκελν 

«Δξγνδφηεο»,  

 αθ’ εηέξνπ ν θ. Λενληάξεο Λεσλίδαο, αξρηηέθηνλαο κεραληθφο, θάηνρνο 

Α.Φ.Μ. 121531270 πνπ ππάγεηαη ζηε Γ.Ο.Τ Ησαλλίλσλ θαη θάηνηθνο 

Ησαλλίλσλ, επί ηνπ νδνχ Παπαλαζηάζηνπ θαη Ασνχ, αξ. 2, Σ.Κ. 45221 θαη ε 

θα Ηνπιία ηάκνπ, αξρηηέθηνλαο κεραληθφο, θάηνρνο Α.Φ.Μ. 133498524 πνπ 

ππάγεηαη ζηε Γ.Ο.Τ Αγξηλίνπ θαη θάηνηθνο Αγξηλίνπ, επί ηεο νδνχ Μαθξή, 

αξ.32, Σ.Κ. 30100, απνθαινχκελνη ζην εμήο «Μειεηεηήο», ζπλεθψλεζαλ θαη 

ζπλαπεδέρζεζαλ ηα αθφινπζα: 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο είλαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο πνπ είρε 

ππνγξαθεί ζηηο 28 Μαΐνπ 2015 κεηαμχ ησλ κειεηεηψλ θαη ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ» γηα 

ην έξγν αλάζεζε ηεο κειέηεο απνθαηάζηαζεο θαη ζπλνιηθήο αλάδεημεο ηνπ αξραίνπ 

ζεάηξνπ ηεο Καζζψπεο. Ζ ζχκβαζε ηξνπνπνηήζεθε σο πξνο ην θπζηθφ αληηθείκελφ 

ηεο (Άξζξν 2), ην ρξφλν εθπφλεζεο (Άξζξν 3) θαη ηελ ακνηβή ησλ κειεηεηψλ (Άξζξν 

4). 

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Σν ζέαηξν ηεο Καζζψπεο ραξαθηεξίδεηαη απφ πξνβιήκαηα παζνινγίαο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα έληνλα γεσινγηθά θαηλφκελα πνπ παξνπζηάδεη ν νξεηλφο φγθνο ηνπ 

Εαιφγγνπ ζηελ πεξηνρή νηθνδφκεζεο ηεο πφιεο, θαη ηα νπνία ελ πνιινίο 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ παζνγέλεηα ηνπ βξαρψδνπο ππνζηξψκαηνο ηεο πεξηνρήο. 

Δηδηθφηεξα, ηα ηειεπηαία εθθξάδνληαη κε εξππζκφ ηνπ εδάθνπο θαη ζπρλή 

θαηάπησζε ηκεκάησλ ηνπ ππεξθείκελνπ βξάρνπ ηνπ ζεαηξηθνχ νηθνδνκήκαηνο. 
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ην ίδην ην κλεκείν, επηρεηξψληαο θαλείο κηα καθξνζθνπηθή θαηαγξαθή ηεο 

παζνινγίαο ηνπ, παξαηεξεί κεηαθίλεζε ηεο κάδαο ηνπ πξνο λφην, ε νπνία αθνινπζεί 

ηελ θαησθέξεηα ηνπ εδάθνπο. Ζ αλαδήηεζε ηεο βέιηηζηεο ιχζεο ζηα πξνβιήκαηα 

παζνινγίαο πνπ εκθαλίδεη ην κλεκείν, απαηηεί ηελ εθπφλεζε ζπλνιηθήο κειέηεο 

απνθαηάζηαζεο θαη αλάδεημήο ηνπ, θαζψο θαη επί κέξνπο ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ. 

 

πλεπψο ην αληηθείκελν ηεο αλαηηζέκελεο κειέηεο είλαη:  

 

1. Αξρηηεθηνληθή κειέηε απνθαηάζηαζεο θαη ζπλνιηθήο αλάδεημεο ηνπ αξραίνπ 

ζεάηξνπ ηεο Καζζψπεο. 

2. Μειέηε αλάιπζεο ιίζσλ θαη πξφηαζεο ζπκβαηψλ θνληακάησλ ζπγθνιιήζεσλ 

θαη ζθξαγίζεσλ. 

 

1. Αξρηηεθηνληθή κειέηε απνθαηάζηαζεο θαη ζπλνιηθήο αλάδεημεο ηνπ 

αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Καζζψπεο. 

 

Ζ κειέηε απνθαηάζηαζεο θαη ζπλνιηθήο αλάδεημεο θαιείηαη λα επηιχζεη ηα θχξηα 

πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο ηνπ κλεκείνπ κέζσ πξνηάζεσλ, νη νπνίεο ζα είλαη 

απνηέιεζκα ιεπηνκεξνχο ηεθκεξίσζεο θαη εξκελείαο ησλ δηαζσζέλησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ κλεκείνπ. Γεδνκέλνπ φηη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αλάδεημεο ηνπ ζεάηξνπ ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα, ην κλεκείν έρεη απνηππσζεί ζε επίπεδν θάηνςεο, ε ηεθκεξίσζε 

ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο πξέπεη λα νινθιεξσζεί κε ηνλ επαλέιεγρν ηεο θάηνςεο 

θαη ηελ θαζ’ χςνο ιεπηνκεξή ηεθκεξίσζή ηνπ.  

 

Απηφ ζα απαηηήζεη γεληθά ζρέδηα ζε θιίκαθα 1:100 θαη απνηχπσζε θξίζηκσλ 

ιεπηνκεξεηψλ ζε θιίκαθα κηθξφηεξε ηεο 1:50 (1:25, 1:20, 1:10 αλαιφγσο ηελ 

πεξίπησζε) κε ζηφρεπζε ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε πεξηγξαθή ηνπ κλεκείνπ.  

 

Έηζη, απαξαίηεην είλαη λα εθπνλεζνχλ ζρέδηα γεληθψλ ηνκψλ γηα θάζε θεξθίδα θαη 

θιίκαθα αλφδνπ, φςεσλ θαη ηνκψλ ησλ αλαιεκκαηηθψλ ηνίρσλ, ηνπ θνίινπ θαη ηεο 

ζθελήο, ιεπηνκεξείο απνηππψζεηο πεξηνρψλ κε έληνλα πξνβιήκαηα παζνινγίαο θαη 

απνηππψζεηο επηιεγκέλσλ αξρηηεθηνληθψλ κειψλ. Δπίζεο, θξίζηκν δήηεκα 

ηεθκεξίσζεο είλαη ε δεκηνπξγία νξγαλσκέλνπ θσηνγξαθηθνχ αξρείνπ πνπ ζα 

πεξηγξάθεη ιεπηνκεξψο ην κλεκείν θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ. 

 

Ζ κειέηε θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί επαξθψο ηα πξνβιήκαηα παζνινγίαο πνπ ζα 

πεξηγξαθνχλ ιεπηνκεξψο απφ ηελ αξρηηεθηνληθή απνηχπσζε, πξνηείλνληαο ιχζεηο 

θαη επεκβάζεηο πνπ ζα ζέβνληαη ηελ αξρηηεθηνληθή κνξθή ηνπ κλεκείνπ θαη ηηο 

απνδεθηέο αξρέο απνθαηάζηαζεο.  

 

Γηα ην ιφγν απηφ ζεκαληηθή πξέπεη λα ζεσξείηαη ε δηεξεχλεζε γηα χπαξμε ηπρψλ 

νηθνδνκηθψλ θάζεσλ ή κεηαηξνπψλ θαη ε γξαθηθή απνθαηάζηαζή ηνπο. Θα πξέπεη λα 

επηρεηξεζεί ηαχηηζε ηεο αξρηθήο ζέζεο αξρηηεθηνληθψλ κειψλ θαη ηνπ ινηπνχ 

νηθνδνκηθνχ πιηθνχ φπνπ απηφ θαζίζηαηαη δπλαηφ, κε ηελ επηζήκαλζε πσο εηδηθά γηα 
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ηνπο αλαιεκκαηηθνχο ηνίρνπο ην φιν εγρείξεκα ελδέρεηαη λα πεξηνξηζηεί κφλν ζηα 

εκθαλή θαη επθφισο πξνζεγγίζηκα κέιε ησλ ηνηρνπνηηψλ, θαζψο κέρξη ζήκεξα δελ 

έρεη θαηαζηεί δπλαηή ε κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζή ηνπο κε ηξφπν πνπ λα 

δηεπθνιχλεηαη ε ηεθκεξίσζή ηνπο. 

 

Σκήκα ηεο κειέηεο ζα απνηειέζεη θαη ε πξφηαζε νξγάλσζεο ηνπ εξγνηαμίνπ πνπ ζα 

πινπνηήζεη ηα πξνηεηλφκελα απφ απηήλ. Δθεί ζα πξνηαζνχλ νη ζέζεηο ελαπφζεζεο ησλ 

αξρηηεθηνληθψλ κειψλ γηα ζπληήξεζε θαη κειέηε, νη πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο 

απνζεθεπηηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ ρψξσλ, ε επίιπζε δεηεκάησλ πξνζέγγηζεο ηνπ 

κλεκείνπ απφ κεραλνθίλεηα θαη γεξαλνθφξα νρήκαηα θαη, γεληθά, ιχζεηο ζε ακηγψο 

εξγνηαμηαθά πξνβιήκαηα. 

  

Σέινο, αλαπφζπαζην κέξνο κηαο νινθιεξσκέλεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο 

απνθαηάζηαζεο θαη αλάδεημεο είλαη ε ζχληαμε αλαιπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

πινπνίεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ θαη επεκβάζεσλ. 

 

2. Μειέηε αλάιπζεο ιίζσλ θαη πξφηαζεο ζπκβαηψλ θνληακάησλ 

ζπγθνιιήζεσλ θαη ζθξαγίζεσλ. 

ηε κειέηε απηή ζα ηαπηηζηνχλ ηα είδε ιίζνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ κλεκείνπ, ψζηε λα νξηζηνχλ ηα είδε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο 

ζπκπιεξψζεηο κε λέν ιίζν ή νη ελδερφκελεο ζπλζέζεηο ηερλεηψλ ιίζσλ 

ζπκπιήξσζεο. Δπίζεο, ζα πξνηείλεη ηα ζπκβαηά θνληάκαηα γηα ηηο απαηηνχκελεο 

ζπγθνιιήζεηο αξρηηεθηνληθψλ κειψλ. 

ΑΡΘΡΟ 3 ΥΡΟΝΟ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Ο ρξφλνο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο παξαηείλεηαη γηα 4 επηπιένλ κήλεο κεηά ηε 

ιήμε ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. Ζ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ζα νινθιεξσζεί ηνλ Μάξηε 

ηνπ 2017 (ήηνη 8 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο). 

 

Ζ κειέηε θαηαηίζεηαη ζην «ΓΗΑΕΧΜΑ». Ο Πξφεδξνο ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ», αθνχ 

θέξεη ηε κειέηε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηελ πξνσζεί γηα έγθξηζε ζηηο αξκφδηεο 

Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ (Γ.Α.Α.Μ, Γ.Η.Π.Κ.Α. θαη 

Δθνξεία Αξραηνηήησλ Πξεβέδεο) γηα ηελ θαηά λφκνλ έγθξηζε.  

 

Παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ απνπεξάησζεο ηεο κειέηεο πέξα απφ ηηο πξνζεζκίεο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζην άξζξν απηφ, δχλαηαη λα ρνξεγεζεί κε απφθαζε ηνπ Δξγνδφηε, εάλ 

θαηά ηελ εθπφλεζή ηεο πξνθχςνπλ θαζπζηεξήζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζηελ 

απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ Μειεηεηή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Δξγνδφηε. Ζ αίηεζε 

παξάηαζεο πξέπεη λα ππνβάιεηαη κέζα ζηε ζπκβαηηθή πξνζεζκία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζηαδίνπ εθπφλεζεο ηεο κειέηεο. 
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Ο Μειεηεηήο ζα βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηελ Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ Πξεβέδεο θαη ηε Γ.Α.Α.Μ.  

ΑΡΘΡΟ 4 ΑΜΟΗΒΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Ζ ζπλνιηθή ακνηβή ηνπ κειεηεηή γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%) ηξνπνπνηείηαη απφ ηηο 75.000 επξψ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) θαη ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 58.000,00 επξψ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α). 

Ο κειεηεηήο έρεη ήδε ιάβεη ην πνζφ ησλ 11.250,08 επξψ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 

15% ηνπ πνζνχ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο.  

Σν πνζφ πνπ ππνιείπεηαη γηα ηελ ακνηβή ησλ κειεηεηψλ είλαη 46.749,92 επξψ θαη ζα 

θαηαβιεζεί ηκεκαηηθψο θαη ζε δχν δφζεηο, σο αθνινχζσο: 

60% κε ηελ ππνβνιή ηεο κειέηεο. 

40% κε ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο θαη αθνχ γίλνπλ νη ζπκπιεξψζεηο ή αιιαγέο πνπ ζα 

δεηεζνχλ πηζαλψο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & 

Αζιεηηζκνχ. Ζ ακνηβή ζα θαηαλεκεζεί ζε δχν ηζφπνζα κέξε κεηαμχ ησλ κειεηεηψλ 

Λεσλίδα Η. Λενληάξε θαη Ηνπιία Π. ηάκνπ. 

ΑΡΘΡΟ 5 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ 

Ο κειεηεηήο κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο κεηαβηβάδεη ζηνλ εξγνδφηε ρσξίο 

επηπιένλ ακνηβή φια ηα πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ην πλεπκαηηθφ 

ηνπ δηθαίσκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2121/1993.  

ΑΡΘΡΟ 6 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΜΔΛΔΣΖΣΟΤ 

Ο κειεηεηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθπνλήζεη ηελ αλαηηζέκελε κειέηε κε 

ηε δένπζα πξνζνρή θαη επηκέιεηα, θαηά επηζηεκνληθά άξηην ηξφπν θαη ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνζεζκίεο ηεο ζχκβαζεο.  

 

Ο κειεηεηήο έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ ζεάηξνπ θαη 

ηνπ επξχηεξνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, ησλ δπζρεξεηψλ πξφζβαζεο, θαζψο θαη ηνπ 

ηδηαίηεξνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο πνπ δηέπεη ην ζέαηξν θαη ηελ νπνηαδήπνηε επέκβαζε 

ζε απηφ. 



23 

 

Ο κειεηεηήο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο εθάζηνηε ππνδείμεηο ησλ 

νξγάλσλ ηεο αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο θαη λα πξνζαξκφδεη αλάινγα ηε κειέηε ηνπ. 

Δπίζεο, ν κειεηεηήο νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη, λα ελεκεξψλεηαη θαη λα ιακβάλεη ππ’ 

φςηλ ηνπ ην εγθεθξηκέλν ζρέδην ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Πξεβέδεο γηα ηνλ 

επξχηεξν αξραηνινγηθφ ηεο Καζζψπεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζε θάζε πεξίπησζε παξαβάζεσο 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ κειεηεηή. ηελ πεξίπησζε απηή ν εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα 

αλαζέζεη ηε κειέηε ζε άιιν κειεηεηή, ή θαη λα καηαηψζεη ηελ εθπφλεζή ηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 ΜΑΣΑΗΩΖ ΛΟΓΩ ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΗΑ 

ε πεξίπησζε επειεχζεσο εμαηξεηηθνχ κε πξνβιέςηκνπ θαη κε απνηξέςηκνπ 

γεγνλφηνο πνπ θαζηζηά αδχλαηε ηελ έλαξμε, πξφνδν ή νινθιήξσζε ηεο κειέηεο, ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ειεπζεξψλνληαη ακνηβαίσο απφ ηηο εθ ηεο ζπκβάζεσο 

απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΔΩ 

ινη νη φξνη ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο θαη ε ηξνπνπνίεζε ή 

ζπκπιήξσζε νπνηνπδήπνηε φξνπ απηήο απνδεηθλχεηαη κφλν εγγξάθσο 

απνθιεηνκέλνπ παληφο άιινπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΠ.ΠΟ.Α. ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπλάπηεηαη πξνο φθεινο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Καζζψπεο 

θαη εληεχζελ ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο, ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο ππάγεηαη ε 

επνπηεία, ν έιεγρνο, ε πξνζηαζία θαη ε αλάδεημε ηνπ ελ ιφγσ ζεάηξνπ. πλεπψο 

γίλεηαη θαηαλνεηφ ην ελδηαθέξνλ ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 
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κειέηεο, θαζψο θαη απνδεθηφ απφ ακθφηεξα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε φηη ε κειέηε ζα 

παξαρσξεζεί ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ – ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ 

Ζ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην θαη ην ππ’ αξηζκφλ άξζξν 15 ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ». 

Ο αλάδνρνο θαη ν κειεηεηήο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα θηιηθήο επίιπζεο ηπρφλ 

δηαθνξάο ζρεηηθήο κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκβάζεσο, ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεσο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηεο αλσηέξσ πξνζπάζεηαο, αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε ηεο 

δηαθνξάο θαηά ηφπνπ νξίδνληαη ηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. 

ε πίζησζε φισλ ησλ αλσηέξσ ζπλεηάγε ε παξνχζα ζχκβαζε, ε νπνία αθνχ 

αλαγλψζζεθε απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο ππνγξάθεηαη απφ απηνχο ζε δχν αληίηππα 

απφ ηα νπνία έιαβε απφ έλα έθαζηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ: 

 

Γηα ην ΓΗΑΕΧΜΑ: 

 

Γηα ην κειεηεηή: 

Ο πξφεδξνο ηνπ ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ 

 

 

 

ηαχξνο Μπέλνο 

 

 

1. Ηνπιία ηάκνπ 
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 2. Λενληάξεο Λεσλίδαο 
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Δπηζπλαπηφκελν 2
ν
: 

 

 

 

ΤΜΒΑΖ 

 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ 

ΑΝΑΥΔΖ ΣΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑΠΣΩΖ ΣΜΖΜΑΣΩΝ 

ΣΟΤ ΒΡΑΥΟΤ ΟΠΗΘΔΝ ΣΟΤ ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ ΣΖ ΚΑΩΠΖ 

 

 

 

 

ΔΡΓΟΓΟΣΖ : ΧΜΑΣΔΗΟ  «ΓΗΑΕΧΜΑ» 

  

ΜΔΛΔΣΖΣΖ : ΔΓΑΦΟ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ ΑΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΖΝΑ, …………………….2016 
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ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ 

ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΥΔΖ ΣΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑΠΣΩΖ 

ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΒΡΑΥΟΤ ΟΠΗΘΔΝ ΣΟΤ ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ ΣΖ 

ΚΑΩΠΖ 

 

ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ ….. ηνπ κελφο ………… ηνπ έηνπο 2016, κεηά ηελ ππ’ 

αξηζκφλ ... απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ», ε νπνία 

ειήθζε ζε ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο …….., νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 

  

 αθ’ ελφο ην κε θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν, «ΓΗΑΕΧΜΑ», ην νπνίν εδξεχεη ζηελ 

Αζήλα θαη επί ηεο νδνχ Μπνπκπνπιίλαο 30, Σ.Κ. 106 82, θάηνρνο Α.Φ.Μ. 

998191496 πνπ ππάγεηαη ζηε Γ.Ο.Τ Γ΄ Αζελψλ θαη εθπξνζσπνχκελν 

λνκίκσο απφ ηνλ Πξφεδξν απηνχ ηαχξν Μπέλν, εθεμήο θαινχκελν 

«Δξγνδφηεο»,  

 αθ’ εηέξνπ ε  εηαηξεία ΔΓΑΦΟ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ. (ΑΦΜ 

095678181, ΓΟΤ ΦΑΔΔ΄ Αζελψλ) κε έδξα ζηελ Αζήλα, νδφο Τπεξείδνπ 9, 

Σ.Κ. 105 58, Σει. 210 3222050, πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ θ. 

Γεψξγην Νηνπληά, εθεμήο θαινχκελε «Μειεηεηήο», ζπλεθψλεζαλ θαη 

ζπλαπεδέρζεζαλ ηα αθφινπζα: 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε εθπφλεζε γεσηερληθήο κειέηεο θαη κειέηεο 

αλάζρεζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο θαηάπησζεο ηκεκάησλ ηνπ βξάρνπ φπηζζελ ηνπ 

αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Καζζψπεο. 

ΑΡΘΡΟ 2  ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Σν αξραίν ζέαηξν ηεο Καζζψπεο ραξαθηεξίδεηαη απφ πξνβιήκαηα παζνινγίαο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα έληνλα γεσινγηθά θαηλφκελα πνπ παξνπζηάδεη ν νξεηλφο φγθνο ηνπ 

Εαιφγγνπ ζηελ πεξηνρή νηθνδφκεζεο ηεο πφιεο, θαη ηα νπνία ελ πνιινίο 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ παζνγέλεηα ηνπ βξαρψδνπο ππνζηξψκαηνο ηεο πεξηνρήο. 

Δηδηθφηεξα, ηα ηειεπηαία εθθξάδνληαη κε εξππζκφ ηνπ εδάθνπο θαη ζπρλή 

θαηάπησζε ηκεκάησλ ηνπ βξάρνπ πνπ ππέξθεηηαη ηνπ ζεαηξηθνχ νηθνδνκήκαηνο. 

Σν αληηθείκελν ηεο αλαηηζέκελεο κειέηεο είλαη ε εθπφλεζε γεσηερληθήο κειέηεο θαη 

κειέηεο αλάζρεζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο θαηάπησζεο ηκεκάησλ ηνπ βξάρνπ φπηζζελ 

ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Καζζψπεο.  

Δηδηθά ε γεσηερληθή κειέηε θαη ε κειέηε αλάζρεζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο 

θαηάπησζεο ηκεκάησλ ηνπ βξάρνπ ζα πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηα αθφινπζα: 
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i. Γεσινγηθή – Γεσηερληθή ραξηνγξάθεζε ηεο πεξηνρήο ηνπ αξραίνπ 

ζεάηξνπ θαη ησλ ππεξθείκελσλ βξαρσδψλ πξαλψλ  

ii. Γηεξεχλεζε ησλ ζπλζεθψλ έδξαζεο ησλ θαηαζθεπψλ κέζσ 

εξεπλεηηθψλ ηνκψλ 

iii. Σεθηνληθή αλάιπζε ησλ ππεξθείκελσλ βξαρσδψλ ζρεκαηηζκψλ 

θαη εθηίκεζε κεραληζκψλ αζηνρίαο 

iv. Μειέηε ζηεξέσζεο βξαρσδψλ πξαλψλ ή/θαη έξγσλ αλάζρεζεο 

(βξαρνπαγίδεο) 

v. Πξνηάζεηο ππνζηήξημεο – αληηζηήξημεο ησλ θαηαζθεπψλ  

vi. Δληνπηζκφ φκνησλ κε ηα δνκηθά ζηνηρεία βξαρσδψλ ζρεκαηηζκψλ 

γηα ρξήζε ζηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ζεάηξνπ  

Ζ κειέηε απηή είλαη ππνζηεξηθηηθή ησλ ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ αλαηεζεί ρσξηζηά:  

1. Αξρηηεθηνληθή κειέηε απνθαηάζηαζεο θαη ζπλνιηθήο αλάδεημεο ηνπ αξραίνπ 

ζεάηξνπ ηεο Καζζψπεο. 

2. Μειέηε δνκηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ αλαιεκκαηηθψλ ηνίρσλ ηνπ ζεάηξνπ 

Καζζψπεο,  

Ο Μειεηεηήο ζα ζπλεξγαζζεί κε ηνπο αλαδφρνπο ησλ αλσηέξσ κειεηψλ θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα εθπφλεζήο ηνπο. 

ΑΡΘΡΟ 3  ΥΡΟΝΟ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Ο ρξφλνο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο είλαη νθηψ (8) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

Ζ κειέηε θαηαηίζεηαη ζην «ΓΗΑΕΧΜΑ». Ο Πξφεδξνο ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ», αθνχ 

θέξεη ηε κειέηε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηελ πξνσζεί γηα έγθξηζε ζηηο αξκφδηεο 

Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ (Γ.Α.Α.Μ, Γ.Η.Π.Κ.Α. θαη 

Δθνξεία Αξραηνηήησλ Πξεβέδεο) γηα ηελ θαηά λφκνλ έγθξηζε.  

 

Παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ απνπεξάησζεο ηεο κειέηεο πέξα απφ ηηο πξνζεζκίεο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζην άξζξν απηφ, δχλαηαη λα ρνξεγεζεί κε απφθαζε ηνπ Δξγνδφηε, εάλ 

θαηά ηελ εθπφλεζή ηεο πξνθχςνπλ θαζπζηεξήζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζηελ 

απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ Μειεηεηή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Δξγνδφηε. Ζ αίηεζε 

παξάηαζεο πξέπεη λα ππνβάιεηαη κέζα ζηε ζπκβαηηθή πξνζεζκία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζηαδίνπ εθπφλεζεο ηεο κειέηεο. 

 

Ο Μειεηεηήο ζα βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηελ Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ Πξεβέδεο θαη ηε Γ.Α.Α.Μ.  
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ΑΡΘΡΟ 4  ΑΜΟΗΒΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Ζ ζπλνιηθή ακνηβή ηνπ κειεηεηή γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%) αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δέθα ρηιηάδσλ 

(10.000,00) επξψ. 

Ζ ακνηβή θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθψο ζε ηξεηο δφζεηο, σο αθνινχζσο: 

15% κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

50% κε ηελ ππνβνιή ηεο κειέηεο. 

35% κε ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο θαη αθνχ γίλνπλ νη ζπκπιεξψζεηο ή αιιαγέο πνπ ζα 

δεηεζνχλ πηζαλψο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & 

Αζιεηηζκνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5  ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ 

Ο κειεηεηήο κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο κεηαβηβάδεη ζηνλ εξγνδφηε ρσξίο 

επηπιένλ ακνηβή φια ηα πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ην πλεπκαηηθφ 

ηνπ δηθαίσκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2121/1993.  

ΑΡΘΡΟ 6  ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΜΔΛΔΣΖΣΟΤ 

Ο κειεηεηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθπνλήζεη ηελ αλαηηζέκελε κειέηε κε 

ηε δένπζα πξνζνρή θαη επηκέιεηα, θαηά επηζηεκνληθά άξηην ηξφπν θαη ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνζεζκίεο ηεο ζχκβαζεο.  

 

Ο κειεηεηήο έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ ζεάηξνπ θαη 

ηνπ επξχηεξνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, ησλ δπζρεξεηψλ πξφζβαζεο, θαζψο θαη ηνπ 

ηδηαίηεξνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο πνπ δηέπεη ην ζέαηξν θαη ηελ νπνηαδήπνηε επέκβαζε 

ζε απηφ. 

Ο κειεηεηήο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο εθάζηνηε ππνδείμεηο ησλ 

νξγάλσλ ηεο αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο θαη λα πξνζαξκφδεη αλάινγα ηε κειέηε ηνπ. 

Δπίζεο, ν κειεηεηήο νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη, λα ελεκεξψλεηαη θαη λα ιακβάλεη ππ’ 

φςηλ ηνπ ην εγθεθξηκέλν ζρέδην ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Πξεβέδεο γηα ηνλ 

επξχηεξν αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο Καζζψπεο. 
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ΑΡΘΡΟ 7  ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζε θάζε πεξίπησζε παξαβάζεσο 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ κειεηεηή. ηελ πεξίπησζε απηή ν εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα 

αλαζέζεη ηε κειέηε ζε άιιν κειεηεηή, ή θαη λα καηαηψζεη ηελ εθπφλεζή ηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8  ΜΑΣΑΗΩΖ ΛΟΓΩ ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΗΑ 

ε πεξίπησζε επειεχζεσο εμαηξεηηθνχ κε πξνβιέςηκνπ θαη κε απνηξέςηκνπ 

γεγνλφηνο πνπ θαζηζηά αδχλαηε ηελ έλαξμε, πξφνδν ή νινθιήξσζε ηεο κειέηεο, ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ειεπζεξψλνληαη ακνηβαίσο απφ ηηο εθ ηεο ζπκβάζεσο 

απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9  ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΔΩ 

ινη νη φξνη ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο θαη ε ηξνπνπνίεζε ή 

ζπκπιήξσζε νπνηνπδήπνηε φξνπ απηήο απνδεηθλχεηαη κφλν εγγξάθσο 

απνθιεηνκέλνπ παληφο άιινπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 10  ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΠ.ΠΟ.A. ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπλάπηεηαη πξνο φθεινο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Καζζψπεο 

θαη εληεχζελ ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο, ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο ππάγεηαη ε 

επνπηεία, ν έιεγρνο, ε πξνζηαζία θαη ε αλάδεημε ηνπ ελ ιφγσ ζεάηξνπ. πλεπψο 

γίλεηαη θαηαλνεηφ ην ελδηαθέξνλ ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 

κειέηεο, θαζψο θαη απνδεθηφ απφ ακθφηεξα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε φηη ε κειέηε ζα 

παξαρσξεζεί ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11  ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ – ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ 

Ζ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην θαη ην ππ’ αξηζκφλ άξζξν 15 ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ». 
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Ο αλάδνρνο θαη ν κειεηεηήο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα θηιηθήο επίιπζεο ηπρφλ 

δηαθνξάο ζρεηηθήο κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκβάζεσο, ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεσο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

 

ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηεο αλσηέξσ πξνζπάζεηαο, αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε ηεο 

δηαθνξάο θαηά ηφπνπ νξίδνληαη ηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. 

 

ε πίζησζε φισλ ησλ αλσηέξσ ζπλεηάγε ε παξνχζα ζχκβαζε, ε νπνία αθνχ 

αλαγλψζζεθε απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο ππνγξάθεηαη απφ απηνχο ζε δχν αληίηππα 

απφ ηα νπνία έιαβε απφ έλα έθαζηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ: 

 

Γηα ην ΓΗΑΕΧΜΑ: 

 

Γηα ην κειεηεηή: 

Ο πξφεδξνο ηνπ ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ  

  

ηαχξνο Μπέλνο Γεψξγηνο Νηνπληάο 
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Δπηζπλαπηφκελν 3
ν
: 

 

 

 

 

ΤΜΒΑΖ 

 

ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΟΜΗΚΖ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: 

 «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΥΑΗΟΤ 

ΘΔΑΣΡΟΤ ΣΖ ΚΑΩΠΖ» 

 

 

 

 

ΔΡΓΟΓΟΣΖ : ΧΜΑΣΔΗΟ  «ΓΗΑΕΧΜΑ» 

  

ΜΔΛΔΣΖΣΖ : 

  

ΠΑΠΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, ΠΟΛΗΣΗΚΟ 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ Γξ. Δ.Μ.Π. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΖΝΑ, …… 2016 
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ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: 

«ΓΟΜΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ ΣΖ 

ΚΑΩΠΖ» 

 

ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ …. ηνπ κελφο ………… ηνπ έηνπο 2016, κεηά ηελ ππ’ 

αξηζκφλ … απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ», ε νπνία 

ειήθζε ζε ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο ………….., νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 

  

 αθ’ ελφο ην κε θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν, «Γηάδσκα», ην νπνίν εδξεχεη ζηελ 

Αζήλα θαη επί ηεο νδνχ Μπνπκπνπιίλαο 30, Σ.Κ. 106 82, θάηνρνο Α.Φ.Μ. 

998191496 πνπ ππάγεηαη ζηε Γ.Ο.Τ  Γ΄ Αζελψλ θαη εθπξνζσπνχκελν 

λνκίκσο απφ ηνλ Πξφεδξν απηνχ ηαχξν Μπέλν, εθ’ εμήο θαινχκελν 

«Δξγνδφηεο»,  

 αθ’ εηέξνπ ν θ. Παπαλησλφπνπινο Κσλζηαληίλνο, πνιηηηθφο κεραληθφο, 

θάηνρνο Α.Φ.Μ. 020317344 πνπ ππάγεηαη ζηε Γ.Ο.Τ Βχξσλα, θαη θάηνηθνο 

Βχξσλνο, επί ηεο νδνχ 25
εο 

Μαξηίνπ, αξ. 10, Σ.Κ. 16233, απνθαινχκελνο ζην 

εμήο «Μειεηεηήο», ζπλεθψλεζαλ θαη ζπλαπεδέρζεζαλ ηα αθφινπζα: 

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε αλάζεζε ηεο κειέηεο δνκηθήο απνθαηάζηαζεο ηνπ 

αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Καζζψπεο.  

I. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Σν ζέαηξν ηεο Καζζψπεο ραξαθηεξίδεηαη απφ πξνβιήκαηα παζνινγίαο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα έληνλα γεσινγηθά θαηλφκελα πνπ παξνπζηάδεη ν νξεηλφο φγθνο ηνπ 

Εαιφγγνπ ζηελ πεξηνρή νηθνδφκεζεο ηεο πφιεο, θαη ηα νπνία ελ πνιινίο 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ παζνγέλεηα ηνπ βξαρψδνπο ππνζηξψκαηνο ηεο πεξηνρήο. 

Δηδηθφηεξα, ηα ηειεπηαία εθθξάδνληαη κε εξππζκφ ηνπ εδάθνπο θαη ζπρλή 

θαηάπησζε ηκεκάησλ ηνπ ππεξθείκελνπ βξάρνπ ηνπ ζεαηξηθνχ νηθνδνκήκαηνο. 

 

ην ίδην ην κλεκείν, επηρεηξψληαο θαλείο κηα καθξνζθνπηθή θαηαγξαθή ηεο 

παζνινγίαο ηνπ, παξαηεξεί κεηαθίλεζε ηεο κάδαο ηνπ πξνο λφην, ε νπνία αθνινπζεί 

ηελ θαησθέξεηα ηνπ εδάθνπο. Ζ αλαδήηεζε ηεο βέιηηζηεο ιχζεο ζηα πξνβιήκαηα 

παζνινγίαο πνπ εκθαλίδεη ην κλεκείν, απαηηεί ηελ εθπφλεζε κειέηεο δνκηθήο 

απνθαηάζηαζεο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο απνθαηάζηαζεο 

θαη αλάδεημήο ηνπ. 
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πλεπψο ην αληηθείκελν ηεο αλαηηζέκελεο κειέηεο δνκηθήο απνθαηάζηαζεο ηνπ 

ζεάηξνπ Καζζψπεο είλαη: 

 -ν έιεγρνο ηεο επζηάζεηαο ησλ αλαιεκκάησλ φπσο ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ νξηζηηθή 

αξρηηεθηνληθή κειέηε απνθαηάζηαζεο, 

-ε δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ αλαγθαίνπ νπιηζκνχ ζπγθνιιήζεσλ ή ζπκπιεξψζεσλ ησλ  

αξρηηεθηνληθψλ κειψλ, 

-θαη γεληθψο ζέκαηα πνιηηηθνχ κεραληθνχ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αξρηηεθηνληθή 

(π.ρ. δηεπζέηεζε νκβξίσλ) ή ηελ γεσηερληθή κειέηε (π.ρ. αλαβαζκνί ζπγθξάηεζεο 

θνξεκάησλ) γηα ην αξραίν ζέαηξν. 

II. ΥΡΟΝΟ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Ο ρξφλνο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο είλαη 8 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

Ζ κειέηε θαηαηίζεηαη ζην «ΓΗΑΕΧΜΑ». Ο Πξφεδξνο ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ», αθνχ 

θέξεη ηε κειέηε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηελ πξνσζεί γηα έγθξηζε ζηηο αξκφδηεο 

Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ (Γ.Α.Α.Μ, Γ.Η.Π.Κ.Α. θαη 

Δθνξεία Αξραηνηήησλ Πξεβέδεο) γηα ηελ θαηά λφκνλ έγθξηζε.  

 

Παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ απνπεξάησζεο ηεο κειέηεο πέξα απφ ηηο πξνζεζκίεο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζην άξζξν απηφ, δχλαηαη λα ρνξεγεζεί κε απφθαζε ηνπ Δξγνδφηε, εάλ 

θαηά ηελ εθπφλεζή ηεο πξνθχςνπλ θαζπζηεξήζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζηελ 

απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ Μειεηεηή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Δξγνδφηε. Ζ αίηεζε 

παξάηαζεο πξέπεη λα ππνβάιεηαη κέζα ζηε ζπκβαηηθή πξνζεζκία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζηαδίνπ εθπφλεζεο ηεο κειέηεο. 

Ο Μειεηεηήο ζα βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηελ Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ Πξεβέδεο, ηε Γ.Α.Α.Μ. θαη ηνπο κειεηεηέο πνπ εθπνλνχλ ηε κειέηε 

απνθαηάζηαζεο ηνπ κλεκείνπ. 

III. ΑΜΟΗΒΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Ζ ζπλνιηθή ακνηβή ηνπ κειεηεηή γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%) αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 7.000,00 επξψ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α). 

Ζ ακνηβή θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθψο ζε ηξεηο δφζεηο, σο αθνινχζσο: 

15% κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

50% κε ηελ ππνβνιή ηεο κειέηεο. 
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35% κε ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο θαη αθνχ γίλνπλ νη ζπκπιεξψζεηο ή αιιαγέο πνπ ζα 

δεηεζνχλ πηζαλψο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο 

& Θξεζθεπκάησλ.  

ΑΡΘΡΟ 3 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ 

Ο κειεηεηήο κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο κεηαβηβάδεη ζηνλ εξγνδφηε ρσξίο 

επηπιένλ ακνηβή φια ηα πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ην πλεπκαηηθφ 

ηνπ δηθαίσκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2121/1993.  

ΑΡΘΡΟ 4 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΜΔΛΔΣΖΣΟΤ 

Ο κειεηεηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθπνλήζεη ηελ αλαηηζέκελε κειέηε κε 

ηε δένπζα πξνζνρή θαη επηκέιεηα, θαηά επηζηεκνληθά άξηην ηξφπν θαη ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνζεζκίεο ηεο ζχκβαζεο.  

 

Ο κειεηεηήο έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ ζεάηξνπ θαη 

ηνπ επξχηεξνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, ησλ δπζρεξεηψλ πξφζβαζεο, θαζψο θαη ηνπ 

ηδηαίηεξνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο πνπ δηέπεη ην ζέαηξν θαη ηελ νπνηαδήπνηε επέκβαζε 

ζε απηφ. 

Ο κειεηεηήο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο εθάζηνηε ππνδείμεηο ησλ 

νξγάλσλ ηεο αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο θαη λα πξνζαξκφδεη αλάινγα ηε κειέηε ηνπ. 

Δπίζεο, ν κειεηεηήο νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη, λα ελεκεξψλεηαη θαη λα ιακβάλεη ππ’ 

φςηλ ηνπ ην εγθεθξηκέλν ζρέδην ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Πξεβέδεο γηα ηνλ 

επξχηεξν αξραηνινγηθφ ηεο Καζζψπεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζε θάζε πεξίπησζε παξαβάζεσο 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ κειεηεηή. ηελ πεξίπησζε απηή ν εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα 

αλαζέζεη ηε κειέηε ζε άιιν κειεηεηή, ή θαη λα καηαηψζεη ηελ εθπφλεζή ηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 ΜΑΣΑΗΩΖ ΛΟΓΩ ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΗΑ 



36 

 

ε πεξίπησζε επειεχζεσο εμαηξεηηθνχ κε πξνβιέςηκνπ θαη κε απνηξέςηκνπ 

γεγνλφηνο πνπ θαζηζηά αδχλαηε ηελ έλαξμε, πξφνδν ή νινθιήξσζε ηεο κειέηεο, ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ειεπζεξψλνληαη ακνηβαίσο απφ ηηο εθ ηεο ζπκβάζεσο 

απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΔΩ 

ινη νη φξνη ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο θαη ε ηξνπνπνίεζε ή 

ζπκπιήξσζε νπνηνπδήπνηε φξνπ απηήο απνδεηθλχεηαη κφλν εγγξάθσο 

απνθιεηνκέλνπ παληφο άιινπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΠ.ΠΟ.Α. ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπλάπηεηαη πξνο φθεινο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Καζζψπεο 

θαη εληεχζελ ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο, ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο ππάγεηαη ε 

επνπηεία, ν έιεγρνο, ε πξνζηαζία θαη ε αλάδεημε ηνπ ελ ιφγσ ζεάηξνπ. πλεπψο 

γίλεηαη θαηαλνεηφ ην ελδηαθέξνλ ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 

κειέηεο, θαζψο θαη απνδεθηφ απφ ακθφηεξα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε φηη ε κειέηε ζα 

παξαρσξεζεί ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ – ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ 

Ζ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην θαη ην ππ’ αξηζκφλ άξζξν 15 ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ». 

Ο αλάδνρνο θαη ν κειεηεηήο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα θηιηθήο επίιπζεο ηπρφλ 

δηαθνξάο ζρεηηθήο κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκβάζεσο, ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεσο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηεο αλσηέξσ πξνζπάζεηαο, αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε ηεο 

δηαθνξάο θαηά ηφπνπ νξίδνληαη ηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. 



37 

 

ε πίζησζε φισλ ησλ αλσηέξσ ζπλεηάγε ε παξνχζα ζχκβαζε, ε νπνία αθνχ 

αλαγλψζζεθε απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο ππνγξάθεηαη απφ απηνχο ζε δχν αληίηππα 

απφ ηα νπνία έιαβε απφ έλα έθαζηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

 

 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ: 

 

Γηα ην ΓΗΑΕΧΜΑ: 

 

Γηα ην κειεηεηή: 

Ο πξφεδξνο ηνπ ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ 

 

 

 

 

 

 

ηαχξνο Μπέλνο 

 

 

 

Κσλζηαληίλνο Παπαλησλφπνπινο 
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Δπηζπλαπηφκελν 4
ν
: 

 

ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΩΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ  

A΄ ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ ΛΑΡΗΑ 

 

Γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ θαη γηα ηελ έληαμή ηνπ ζηελ επόκελε πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν θξίλεηαη αλαγθαία ε εθπόλεζε κειεηώλ πνπ αθνξνύλ ηελ απνθαηάζηαζε 

ηνπ  Αξραίνπ Θεάηξνπ ηεο Λάξηζαο,  νη νπνίεο αλαιύνληαη σο εμήο: 

 

1. ρεδηαζκόο ησλ επεκβάζεσλ ζηνλ επξύηεξν ρώξν ηνπ ζεάηξνπ. 

Θα πεξηιακβάλεη ην ζέαηξν κε ην θνίιν, ηα αλαιήκκαηα θαη ην ζθεληθφ νηθνδφκεκα, 

ην πεξηβάιινλ ηνπ κλεκείνπ κε ηηο πξνζβάζεηο ζε απηφ, ηνλ ρψξν ηαθηνπνίεζεο 

αξρηηεθηνληθψλ κειψλ θαη ηα πξνζσξηλά γξαθεία - εξγαζηήξηα. ην γεληθφ 

ζρεδηαζκφ ζα ιεθζνχλ ππ’ φςηλ  ήδε εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαζψο θαη πηζαλέο 

απαιινηξηψζεηο. 

 

Ο γεληθφο ζρεδηαζκφο ζα πεξηιακβάλεη ηελ ηεξάξρεζε θαη ηε ρξνληθή δηαδνρή ησλ 

επεκβάζεσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη ζα πεξηγξάθεη ηηο αλαγθαίεο κειέηεο (Ζ/Μ, 

θσηηζκνχ, απνθαηάζηαζε λεφηεξσλ θηηζκάησλ ΒΑ ηνπ ζεάηξνπ θ.ιπ.). Οη πξνηάζεηο 

ζα απεηθνληζηνχλ ζε ηνπνγξαθηθά θαηάιιειεο θιίκαθαο.  

 

2. Μειέηε απνθαηάζηαζεο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ (θπξίσο ζέαηξν, ζσδόκελνπ 

ηκήκαηνο  δηαδώκαηνο θαη επηζεάηξνπ, αλαιεκκάησλ θαζώο  θαη ηνπ ζθεληθνύ 

νηθνδνκήκαηνο) πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

 

Α. Αξρηηεθηνληθή ηεθκεξίσζε ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη: 

 

Α1. Σερληθή έθζεζε κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ κλεκείνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο 

ηνπ, θαηαγξαθή ησλ δνκηθψλ πιηθψλ, πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ θαηαζθεπήο θαη 

παξνπζίαζε ησλ νηθνδνκηθψλ θάζεσλ. 

 

Α2. Πιήξε απνηχπσζε ηνπ ζεάηξνπ θαη ησλ πεξηζπιιεγκέλσλ αξρηηεθηνληθψλ κειψλ 

ηνπ σο εμήο: 

- θάηνςε ηνπ ζεάηξνπ ζε θιίκαθα 1/25.  

- 3 φςεηο ηνπ θνίινπ κε ηνκή ζηνλ άμνλα ηνπ ζεάηξνπ γηα ηε δπηηθή θαη 

αλαηνιηθή φςε θαη φςε ηνπ θνίινπ πξνο βφξεηα ζε θιίκαθα 1:25.  

- φςεηο ησλ αλαιεκκαηηθψλ ηνίρσλ ηνπ θνίινπ ζε θιίκαθα 1:25. 

- φςεηο ηνπ ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο (ηνπιάρηζηνλ 6, 4 θαηά κήθνο θαη 2 

πιεπξηθέο) ζε θιίκαθα 1:25. 

- 10 ηνπιάρηζηνλ ηνκέο ζε ζέζεηο ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο (αγσγφο, ζηεζαίν 

αξέλαο, δηάδσκα, άλσ θνίιν, αλαιεκκαηηθνί ηνίρνη, ζθεληθφ νηθνδφκεκα θιπ.) ζε 

θιίκαθα  1:25 ή 1:20 θαη ιεπηνκέξεηεο ζε θιίκαθεο 1:5 έσο θαη 1:1 (π.ρ. θαηαηνκή 

εδσιίνπ) εθφζνλ απαηηείηαη.  
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Ζ απνηχπσζε δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί επηηφπνπ κε άκεζεο κεηξήζεηο κε ηελ 

βνήζεηα ππφβαζξνπ - πξντφληνο ηξηζδηάζηαηνπ ζαξψκαηνο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνπνγξαθηθέο κεηξήζεηο. 

- Σα ζρέδηα απνηχπσζεο ηεο θάηνςεο θαη ησλ φςεσλ ζα παξαδνζνχλ θαη ζε 

θιίκαθα 1:100 

-           ηα πιαίζηα ηεο απνηχπσζεο ζα ζαξσζεί ζπκπιεξσκαηηθά ην κλεκεηαθφ 

ζχλνιν κε θσηνγξαθίεο πςειήο αλάιπζεο κέζα απφ ηελ ρξήζε Νηξφλ (Drone).  

- Θα παξαδνζνχλ δειηία ησλ αξρηηεθηνληθψλ κειψλ ηνπ ζεάηξνπ (ηνπ θπξίσο 

ζεάηξνπ, ηνπ δηαδψκαηνο θαη ηνπ επηζεάηξνπ, ησλ αλαιεκκαηηθψλ ηνίρσλ θαη ηνπ 

ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο) ηα νπνία είλαη ηθαλά λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ 

αλαζηήισζε ηνπ κλεκείνπ. Σα δειηία αξρηηεθηνληθψλ κειψλ ζα πεξηιακβάλνπλ: 

αξηζκφ θαηαγξαθήο, ζρέδηα απνηχπσζεο ηνπ κέινπο ζε θιίκαθα 1:10 (ηνπιάρηζηνλ 2, 

ή εάλ είλαη ιηζφπιηλζνο αμνλνκεηξηθφ ζθαξίθεκα) φπνπ ζα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά 

νη δηαζηάζεηο θαη ζα ζεκεηψλνληαη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ζηελ ηαπηνπνίεζε ηεο αξρηθήο ηνπο ζέζεο (θακπχιε φςεο, θαηεχζπλζε 

πιατλψλ πιεπξψλ, ραξάμεηο, επηγξαθέο, εγθνπέο, κνρινβφζξηα, αιινηψζεηο θ.ιπ.), 

θσηνγξαθία ηνπ κέινπο, αλαγλψξηζε, παξαηεξήζεηο.  

Δθηηκψκελνο αξηζκφο κειψλ:  

250 κέιε απφ ην θνίιν (εδψιηα ζεάηξνπ, επηζεάηξνπ, δηαδψκαηνο, ιίζνη ζεκειίσζεο).  

80 κέιε απφ ηνπο αλαιεκκαηηθνχο ηνίρνπο. 

150 κέιε απφ ην ζθεληθφ νηθνδφκεκα. 

Δηδηθά γηα ηα δειηία ησλ εδσιίσλ ζα ζπληαρζεί βάζε δεδνκέλσλ κε ζηνηρεία 

«θιεηδηά» (δηαζηάζεηο, θακππιφηεηα θ.ιπ.) γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ αξρηθψλ ζέζεσλ 

ησλ κειψλ. 

 

Β. Καηαγξαθή παζνινγίαο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη: 

Σερληθή έθζεζε, πνπ ζα πεξηέρεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο παζνινγίαο ζηελ νπνία ζα 

παξνπζηάδνληαη νη παξακνξθψζεηο, νη βιάβεο θαη νη θζνξέο πνχ νθείινληαη ζε 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, ζηε γήξαλζε πιηθψλ, ζηελ αζηνρία ζεκειίσζεο, ζε 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θαη ζε αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο.  

ρέδηα παζνινγίαο: Καηφςεηο, φςεηο, ηνκέο, ζε θιίκαθα 1:100, κε ρξσκαηηθή 

επηζήκαλζε ηεο παζνινγίαο κε θαηάιιεια ζρφιηα. Σα παξαπάλσ ζρέδηα ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηα αληίζηνηρα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεθκεξίσζεο. 

 

Γ. Πξνηάζεηο. 

Θα ζρεδηαζηνχλ επί ησλ ζρεδίσλ ηεο απνηχπσζεο ζε θιίκαθεο 1:25 θαη 1:100.  

Ζ αλαζηήισζε ηνπ θνίινπ ζα πεξηιακβάλεη: αλαηάμεηο εδσιίσλ, αλαηάμεηο ζεκειίσλ, 

ζηεξέσζε ππφβαζξνπ, επαλαηνπνζεηήζεηο ησλ ηαπηνπνηεκέλσλ εδσιίσλ ζηηο αξρηθέο 

ζέζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο εδσιίσλ ζε νκφινγεο ζέζεηο. Θα πξνηείλνληαη νη ειάρηζηεο 

αλαγθαίεο ζπκπιεξψζεηο θαζψο θαη ε θαηαζθεπή λέσλ κειψλ απφ θπζηθφ ιίζν φπνπ 

είλαη αλαγθαίν. 
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Δπηπιένλ ζα πεξηιακβάλεηαη ε αλαζηήισζε ησλ αλαιεκκαηηθψλ ηνίρσλ ηνπ θνίινπ 

θαη ηνπ ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο κε ηελ επαλαηνπνζέηεζε κειψλ ζηηο αξρηθέο ή ζε 

νκφινγεο ζέζεηο θαη ηηο ειάρηζηεο απαξαίηεηεο ζπκπιεξψζεηο.  

 

Θα πεξηγξαθεί ε ηερληθή ησλ επεκβάζεσλ, ζα νξηζηνχλ ηα πιηθά θαη νη κέζνδνη 

εθαξκνγήο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ήδε εθαξκνζκέλεο επεκβάζεηο ζην κλεκείν θαη 

ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπληήξεζεο.  

 

Ζ κειέηε ζα πεξηιακβάλεη ζηαηηθή επίιπζε ηνπ κλεκείνπ θαη ησλ επεκβάζεσλ, 

θαζψο θαη γεσηερληθή αλαθνξά ησλ ηνπηθψλ εδαθηθψλ ζπλζεθψλ. 

 

Ζ κειέηε ζα πξέπεη λα εθπνλεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΦΑ Λάξηζαο, ε νπνία ζα 

είλαη ελήκεξε κε ηηο εμειίμεηο ησλ εξγαζηψλ θαη ζα πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηηο 

πξνηεηλφκελεο επεκβάζεηο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε ΔΦΑ Λάξηζαο ζα παξάζρεη ζηνλ 

κειεηεηή θάζε δπλαηφ κέζν (ππάξρνληα ζρέδηα, ππάξρνλ θσηνγξαθηθφ πιηθφ, 

αξρεηαθφ πιηθφ θπι.) πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ ηεθκεξίσζε ηνπ κλεκείνπ. 

  

Λακβάλνληαο ππόςηλ  αθελόο κελ ηελ έθηαζε ηνπ κλεκείνπ θαη αθεηέξνπ ηηο 

ππάξρνπζεο ηδηαηηεξόηεηεο ηηο νπνίεο παξνπζηάδεη (πιήζνο δηαθνξεηηθώλ 

αληηθεηκέλσλ εξγαζηώλ θαη εηδηθνηήησλ όπσο αξρηηέθηνλεο – αλαζηεισηέο, 

πνιηηηθόο κεραληθόο, ηνπνγξάθνο κεραληθόο, εδαθνκεραληθόο θαη εηδηθνί 

ηξηζδηάζηαηεο ζάξσζεο - απεηθόληζεο  ) ην θόζηνο ησλ κειεηώλ απνθαηάζηαζεο  

πξνβιέπεηαη λα θπκαλζεί πεξί ηηο 150.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε 

πξνϋπνινγηδόκελν ρξόλν εθπόλεζεο ηνπο 12 κήλεο. 

 

 

 

 

                                                             Ο ζπληάμαο 

 

 

 

 

                                                                Καξαγθνχλεο Γεκήηξηνο 

                                                                Αξρηηέθησλ Μεραληθφο 

                                                                 Σκεκαηάξρεο Έξγσλ θαη Μειεηψλ  

                                                               ΔΦΑ Λάξηζαο 
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Δπηζπλαπηφκελν 5
ν
: 

 

ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΠΟΤ 

ΔΚΣΔΛΔΣΖΚΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ 

ΠΔΡΗΟΓΟ ΔΠΑ 2007 – 2013 

 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε θαη Αλάδεημε 

Α΄ Αξραίνπ Θεάηξνπ Λάξηζαο – Γ΄ Φάζε αλήιζε ζην πνζφ ησλ 2.000.000,00 € κε 

έλαξμε ηελ 15/04/2011 θαη ιήμε ηελ 31/12/2015. 

 

1. ΕΡΓΑΙΕ ΠΕΔΙΟΤ: 

 

α. Απνρσκαηψζεηο  

Οινθιεξώζεθαλ νη εξγαζίεο απνρσκάησζεο πιεζίνλ ηεο Γπηηθήο παξόδνπ. 

Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε πξνζεθηηθή απνκάθξπλζε ησλ θεξηψλ πιηθψλ. ηελ 

ζπλέρεηα κε ρξήζε κηθξψλ θνκπξεζέξ απνκαθξχλζεθαλ εγθισβηζκέλα 

αξρηηεθηνληθά κέιε απφ ηηο πθηζηάκελεο ιηζνδνκέο θαη κεηαθέξζεθαλ ζην ρψξν ησλ 

δηάζπαξησλ αξρηηεθηνληθψλ κειψλ, φπνπ θαη ηαμηλνκήζεθαλ θαηά θαηεγνξία. Μεηά 

ηνλ απεγθισβηζκφ ησλ αξρηηεθηνληθψλ κειψλ απνκαθξχλζεθε κε κεραληθά κέζα ην 

ζχλνιν ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ ζεκειίσλ ησλ θαηεδαθηζζέλησλ απαιινηξησκέλσλ 

αθηλήησλ. Σν βάζνο ηεο εθζθαθήο έθηαζε ζηα – 4,00κ κεραληθά θαη ζηα – 4,55κ 

ρεηξψλαθηα κε ± 0,00 ην επίπεδν νδνζηξψκαηνο ηεο νδνχ Βεληδέινπ. Σέινο, ην 

ζχλνιν ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο πνπ αλήιζε ζε 750,00m3 απνκαθξχλζεθε.  

 

β. Δπηρσκαηψζεηο 

1. Οινθιεξώζεθαλ νη εξγαζίεο επηρσκάησζεο κε παξάιιειε δεκηνπξγία πξαλνύο ζηε 

Γπηηθή πάξνδν. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ξίςε θαζαξνχ ρψκαηνο ζε επηθάλεηα 150 η.κ. ζηα Γπηηθά θαη ζε 

βάζνο – 4,55κ κεραληθά θαη ρεηξψλαθηα, φπνπ απηφ θξίζεθε απαξαίηεην. ην Βφξεην 

ηκήκα απνθαηαζηάζεθε θαηά ην δπλαηφλ ην θπζηθφ αλάγιπθν ησλ εδαθψλ.  

2. Οινθιεξώζεθαλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο πξαλνύο ζην Βνξεηναλαηνιηθό ηκήκα ηνπ 

επηζεάηξνπ. 

Αξρηθά απνκαθξχλζεθαλ δεπηεξεχνπζεο θαηαζθεπέο θαη ζηελ ζπλέρεηα αθνινχζεζε 

πξνζεθηηθή απνρσκάησζε κε κεραληθά θαη ρεηξψλαθηα κέζα έκπξνζζελ ηνπ αξρηθνχ 

θηηξίνπ ησλ ζηξαηησηηθψλ αξηνπνηείσλ θαη ζε βάζνο 1.50κ., ηα δε δηάζπαξηα 

αξρηηεθηνληθά κέιε πνπ απνθαιχθζεθαλ κεηαθέξζεθαλ ζηνλ ρψξν ησλ δηαζπάξησλ 

αξρηηεθηνληθψλ κειψλ. Με ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξαλνχο πξνζδίδεηαη πιένλ ζην 

κλεκείν κία άιιε εηθφλα, ελψ παξάιιεια βειηηψζεθε αηζζεηά ε αθνπζηηθή ηνπ (ην 

πςφκεηξν ηνπ πξαλνχο πξηλ ηελ επέκβαζε ήηαλ ζηα 85,59κ. ελψ κεηά ηελ επέκβαζε 

ην πςφκεηξν είλαη ζηα 87,93 κ.). 

 

γ. Πηλαθίδα έξγνπ δεκνζηφηεηαο  

Σνπνζεηήζεθε ε πηλαθίδα δεκνζηφηεηαο γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ επηζθεπηψλ 

πιεζίνλ ηεο Γπηηθήο παξφδνπ. 
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2. ΤΠΟΔΟΜΕ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΚΟΙΝΟΤ: 

 

β. Δξγαζίεο ηειηθήο δηακόξθσζεο ζηνλ ρώξν ησλ δηαζπάξησλ αξρηηεθηνληθώλ κειώλ 

Απνκαθξχλζεθε ην ζχλνιν ησλ θζαξκέλσλ θηβσηηδίσλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ αλά 

θαηεγνξία ηα κέιε. Καηαζθεπάζηεθε επί ησλ νδψλ Μεηξνπνιίηνπ Αξζελίνπ θαη 

θπινζφθνπ θεθιηκέλν επηπέδν. ε ζπλνιηθή επηθάλεηα 700,00 η.κ. 

πξαγκαηνπνηήζεθε δηαζηξσκαηηθή ξίςε αδξαλψλ πιηθψλ ψζηε λα εληζρπζεί ε αληνρή 

ηνπ ζπλφινπ ησλ εδαθψλ.  

 

3. ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ: 

 

α. Αλαζηεισηηθέο εξγαζίεο - Απνθαηαζηάζεηο – Αλαθηήζεηο 

Οινθιεξώζεθαλ νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο αξρηηεθηνληθώλ κειώλ, (ηαπηίζεηο, 

αλαηάμεηο, ζπγθνιιήζεηο κε θαξθίδεο ηηηαλίνπ, επαλαηνπνζεηήζεηο, ζθξαγίζεηο – 

πιεξώζεηο ξσγκώλ). 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ησλ αξρηηεθηνληθψλ κειψλ κε 

ζθξαγίζεηο – πιεξψζεηο ξσγκψλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο εγθεθξηκέλεο 

κειέηεο ζπληήξεζεο. Σν ζχλνιν ησλ ζθξαγίζεσλ - πιεξψζεσλ αλέξρεηαη ζε 1090,96 

ηξέρνληα κέηξα ξεγκαηψζεσλ κε αληίζηνηρε αλαινγία ζε ηεηξαγσληθά κέηξα 

1053,62. Οη εξγαζίεο ηεθκεξηψζεθαλ πιήξσο κε θσηνγξαθηθή απνηχπσζε πξηλ θαη 

κεηά ηελ επέκβαζε, ελψ παξάιιεια ηεξήζεθε γηα θάζε κέινο θαξηέια ζπληήξεζεο. 

Παξάιιεια πξαγκαηνπνηήζεθαλ 17 ηαπηίζεηο αξρηηεθηνληθψλ κειψλ. 

 

β. πληεξήζεηο επηθαλεηψλ 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ εξγαζίεο ζπγθνιιήζεσλ κηθξνζξαπζκάησλ θαη απνιεπηζκάησλ, 

θαζψο θαη θαζαξηζκνί επηθαλεηψλ απφ ξχπνπο θαη βηνινγηθέο επηθαζήζεηο ζχκθσλα 

κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπληήξεζεο. Σν ζχλνιν ησλ επηθαλεηψλ αλέξρεηαη ζε 

4196,69 ηεηξαγσληθά κέηξα. 

 

γ. πληεξήζεηο θηλεηψλ, αξρηηεθηνληθψλ κειψλ, επηγξαθψλ.  

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ εξγαζίεο θαζαξηζκνχ 427 αξρηηεθηνληθψλ κειψλ, ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζην ρψξν ησλ δηαζπάξησλ, ζπλνιηθήο επηθαλείαο 354,41 ηεηξαγσληθψλ 

κέηξσλ, θαζψο επίζεο θαη ζηεξεψζεηο ζε εππαζή ηκήκαηα εδσιίσλ. Οη εξγαζίεο 

α. Οινθιεξώζεθε ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ πιεξνθόξεζεο-ελεκέξσζεο 

θαη αλακλεζηηθώλ έξγνπ. 

ε πέληε επηιεγκέλα θεληξηθά ζεκεία ηεο Λάξηζαο ηνπνζεηήζεθαλ θάζεηεο πηλαθίδεο 

πιεξνθφξεζεο, παξάιιεια δε ηνπνζεηήζεθαλ ζε πέληε ζέζεηο εληφο ηνπ κλεκείνπ 

πηλαθίδεο ζε κνξθή αλαινγίνπ. Σέινο, ζε δχν ζεκεία ηνπνζεηήζεθαλ νη 

αλακλεζηηθέο έξγνπ. 
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ηεθκεξηψζεθαλ πιήξσο κε θσηνγξαθηθή απνηχπσζε πξηλ θαη κεηά ηελ επέκβαζε 

ελψ παξάιιεια ηεξήζεθε γηα θάζε κέινο θαξηέια ζπληήξεζεο. 

 

δ. Λνηπέο εξγαζίεο: 

 

1. Δμφξπμε θαη κνξθνπνίεζε καξκάξνπ απφ ην αξραίν ιαηνκείν ζην Καζηξί 

Αγηάο. 

Οινθιεξψζεθε ε κεηαθνξά ζπλνιηθνχ φγθνπ 25,00 θπβηθψλ καξκάξνπ γηα 

πεξαηηέξσ δηακφξθσζε.  

 

2. Δξγαζίεο δηακφξθσζεο λέσλ βαζκίδσλ θαη ζπκπιήξσζεο ππαξρφλησλ 

βαζκίδσλ. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ε κεηαθνξά ησλ κνξθνπνηεκέλσλ φγθσλ καξκάξνπ απφ ην 

Γηαρξνληθφ Μνπζείν ζην εξγαζηήξην ηνπ αλαδφρνπ, αθνινχζεζαλ εξγαζίεο ηειηθήο 

δηακφξθσζεο καξκάξνπ λέσλ βαζκίδσλ θαη ζπκπιεξσκάησλ  ζε ζχλνιν 420 κειψλ. 

 

3. Δξγνηαμηαθέο θαηαζθεπέο (εξγνηαμηαθνί νηθίζθνη). 

α) Οινθιεξψζεθε ε αγνξά θαη ε ηνπνζέηεζε ελφο εξγνηαμηαθνχ νηθίζθνπ γηα ηηο 

αλάγθεο ηηο ζπληήξεζεο. Ο νηθίζθνο θαηάιιεια εμνπιηζκέλνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηηο αλάγθεο ηεο ζπληήξεζεο . 

β) Οινθιεξψζεθε ε αγνξά θαη ε ηνπνζέηεζε ελφο εξγνηαμηαθνχ νηθίζθνπ γηα ηηο 

αλάγθεο απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη εξγαιείσλ. 

 

4. Ζιεθηξνληθή επεμεξγαζία ππαξρφλησλ θσηνγξακκεηξηθψλ αξρείσλ. 

Οινθιεξψζεθε ε επεμεξγαζία ζηνηρείσλ θσηνγξακκεηξηθψλ απνηππψζεσλ εηψλ 

2002-2006 απαξαίηεησλ γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ. Σα επεμεξγαζκέλα αξρεία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο απνθαηάζηαζεο ησλ θιηκάθσλ ηνπ Α΄ 

Αξραίνπ Θεάηξνπ Λάξηζαο, ε νπνία εγθξίζεθε απφ ην ΚΑ. 

 

5. Πξνκήζεηα projector 

Οινθιεξψζεθε ε αγνξά ελφο κεραλήκαηνο πξνβνιήο απαξαίηεηνπ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο εηθαζηηθήο παξέκβαζεο ζηελ Αλαηνιηθή 

πάξνδν. 

 

6. Πξνκήζεηα θσηνγξαθηθήο κεραλήο. 

Οινθιεξψζεθε ε αγνξά ςεθηαθήο θσηνγξαθηθήο κεραλήο απαξαίηεηεο γηα ηελ 

θαζεκεξηλή ηεθκεξίσζε ησλ εξγαζηψλ.  

 

7. Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ θνξεηνχ ππνινγηζηή. 

Οινθιεξψζεθε ε πξνκήζεηα ηεζζάξσλ θνξεηψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

απαξαίηεησλ γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. 

 

8. Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ 
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Οινθιεξψζεθε ε πξνκήζεηα εθηππσηψλ, αλαισζίκσλ θαη δίζθσλ απνζήθεπζεο 

απαξαίηεησλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. 

9.Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο, ζθαλαξίζκαηα – θσηνηππίεο 

Οινθιεξψζεθε ε πξνκήζεηα γξαθηθψλ εηδψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. 

 

4. ΕΡΕΤΝΑ – ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ: 

 

α. Φσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε  

Οινθιεξώζεθε ε πιήξεο αεξνθσηνγξάθηζε ηνπ κλεκεηαθνύ ζπλόινπ κε ηα επηκέξνπο 

ηκήκαηά ηνπ. 

 

Με ηε ρξήζε κε επαλδξσκέλνπ ειηθνπηέξνπ απνηππψζεθαλ ηφζν ηα επί κέξνπο 

ηκήκαηά ηνπ, φζν θαη ην ζχλνιν ηνπ κλεκείνπ κέζα ζηνλ αζηηθφ ηζηφ. 

Φσηνγξαθήζεθε, επίζεο, ην ζχλνιν ησλ δηαζπάξησλ αξρηηεθηνληθψλ κειψλ εξγαζία, 

απαξαίηεηε γηα ηελ ηαχηηζε ηνπ πιηθνχ. 

 

β. Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ (ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή) 

1. Οινθιεξψζεθε ε παξαγσγή έληππνπ νδεγνχ γηα ηελ πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε 

ησλ επηζθεπηψλ. 

2. Οινθιεξψζεθε ε παξαγσγή ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ γηα ηελ πιεξέζηεξε 

πιεξνθφξεζε ησλ επηζθεπηψλ. 

 

5. ΕΠΑΝΕΚΘΕΕΙ – ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ: 

 

Λνηπέο πξνκήζεηεο (εξγαιεία, κέζα θαη πιηθά ζπληήξεζεο): 

α) Πξνκήζεηα βηνθηφλνπ: 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξνκήζεηα πνζφηεηαο βηνθηφλνπ, πιηθνχ άθξσο απαξαίηεηνπ 

γηα ηελ απνκάθξπλζε ξχπσλ θαη βηνινγηθψλ επηθαζήζεσλ.  

 

β) Πξνκήζεηα πιηθψλ πιεξψζεσο: 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξνκήζεηα πιηθψλ πιεξψζεσο, ζχκθσλα θαη κε ηελ 

εγθεθξηκέλε κειέηε ζπληήξεζεο.  

 

γ) Πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ ΜΑΠ: 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ ΜΑΠ (παπνχηζηα αζθαιείαο, 

ζηνιέο εξγαζίαο, θξάλε γάληηα ,γπαιηά πξνζηαζίαο, κάζθεο, θφξκεο θ. α).  

 

δ) Πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ εξγαιείσλ 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ εξγαιείσλ γηα ηελ ζπληήξεζε θαη 

ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ κλεκείνπ.  

 

ε) Πξνκήζεηα νηθνδνκηθήο μπιείαο 
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Πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξνκήζεηα νηθνδνκηθήο μπιείαο (ειαηάθηα), ε νπνία θξίζεθε 

απαξαίηεηε γηα ηελ νιηθή αληηθαηάζηαζε ησλ μχιηλσλ ζηεξηγκάησλ επί ησλ νπνίσλ 

εδξάδεηαη ην ζχλνιν ησλ δηάζπαξησλ αξρηηεθηνληθψλ κειψλ. 

 

ζη) Πξνκήζεηα θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξνκήζεηα θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ 

θαξκαθείσλ ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 

δ) Πξνκήζεηα θηβσηηδίσλ θαη άιισλ κέζσλ απνζήθεπζεο 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξνκήζεηα θηβσηηδίσλ θαη άιισλ κέζσλ απνζήθεπζεο γηα ηελ 

ηαμηλφκεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δηάζπαξησλ καξκάξηλσλ ζξαπζκάησλ. 

 

ε) Δπηζθεπή ζακλνθνπηηθψλ 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ε επηζθεπή ζακλνθνπηηθψλ. 

 

ζ) Δπηζθεπή –ζπληήξεζε θσηνηππηθνχ κεραλήκαηνο 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ε επηζθεπή –ζπληήξεζε θσηνηππηθνχ κεραλήκαηνο. 

 

α. Δλνηθίαζε γεξαλνθφξσλ νρεκάησλ. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ε ελνηθίαζε γεξαλνθφξνπ νρήκαηνο απαξαίηεηνπ γηα ηηο 

κεηαθηλήζεηο ησλ αξρηηεθηνληθψλ κειψλ ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ. 

β. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε λέσλ ζπξξφκελσλ ζπξψλ.  

Πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηεζζάξσλ λέσλ ζπξφκελσλ ζπξψλ 

επί ηεο νδνχ Μεηξνπνιίηνπ Αξζελίνπ. 

γ. Τδξνζπνξά ζην βνξεηαλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ επηζεάηξνπ θαη επέθηαζε ηνπ 

δηθηχνπ άξδεπζεο. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ε πδξνζπνξά ζην βνξεηαλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ επηζεάηξνπ θαη 

επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ άξδεπζεο. 

δ. Βειηίσζε ειεθηξνινγηθνχ δηθηχνπ εξγνηαμίνπ θαη ππνγείσζε θαισδίσλ. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ε βειηίσζε ηνπ ειεθηξνινγηθνχ δηθηχνπ εξγνηαμίνπ κε 

παξάιιειε ππνγείσζε ησλ θαισδίσλ. 

ε) Καηαζθεπήο ηεζζάξσλ (4) εξγνηαμηαθψλ θιηκάθσλ 

Καηαζθεπάζηεθαλ ηέζζεξηο αληηζηξεπηέο εξγνηαμηαθέο θιίκαθεο.  

ζη) Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηειεθσληθνχ θέληξνπ θαη ηειεθσληθψλ 

ζπζθεπψλ.  

Πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηειεθσληθνχ θέληξνπ θαη 

ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ.  

δ) Απφζπαζε δηάζπαξησλ αξρηηεθηνληθψλ κειψλ απφ ην ρψξν φπηζζελ ηνπ 

ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο θαη ηνπνζέηεζε ηνπο ζηνλ ρψξν ησλ δηαζπάξησλ. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ε απφζπαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δηάζπαξησλ αξρηηεθηνληθψλ 

κειψλ απφ ην ρψξν φπηζζελ ηνπ ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο θαη ηνπνζεηήζεθαλ χζηεξα 

απφ ζπληήξεζε ζην ρψξν ησλ δηαζπάξησλ. 

6. ΛΟΙΠΕ ΕΡΓΑΙΕ: 
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ε) Γηακφξθσζε επηθαλεηψλ ζηελ Αλαηνιηθή πάξνδν ζηα πιαίζηα ηεο εηθαζηηθήο 

παξέκβαζεο θαη θαηαζθεπή αληηζηξέςηκνπ ζηεγάζηξνπ ζην ρψξν ησλ 

δηαζπάξησλ 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηακφξθσζε επηθαλεηψλ ζηελ Αλαηνιηθή πάξνδν ζηα πιαίζηα 

ηεο εηθαζηηθήο παξέκβαζεο, πνπ αθνξνχλ απνθαηάζηαζε επηθάλεηαο 183,50 η.κ. θαη 

απνθαηάζηαζε επηθάλεηαο πξνβνιήο 32,80 η.κ., θαζψο θαη ε θαηαζθεπή 

αληηζηξέςηκνπ ζηεγάζηξνπ δηαζηάζεσλ 10,30 X 3,00 κ. ζην ρψξν ησλ δηαζπάξησλ.  

ζ) Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εθηππσκέλσλ θσηνγξαθηψλ ζε αινπκίλην ζηελ 

Αλαηνιηθή πάξνδν.  

Πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε έμη εθηππσκέλσλ θσηνγξαθηψλ ζε 

αινπκίλην ζηελ Αλαηνιηθή πάξνδν δηαζηάζεσλ 2,50 Υ 2,50 κ. ζηα πιαίζηα ηεο 

εηθαζηηθήο παξέκβαζεο. 

 η) Σξνπνπνίεζε ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο. 

ηα) Γηάδξνκνο θίλεζεο - ζέαζεο επηζθεπηψλ. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ε θαηαζθεπή μχιηλνπ αληηζηξεπηνχ δηαδξφκνπ θίλεζεο θαη 

πιαησκάησλ ζέαζεο επηζθεπηψλ. 

ηβ) πλαξκνινγνχκελν αλαπηπζζφκελν δάπεδν εξγαζίαο.  

Πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξνκήζεηα ζπλαξκνινγνχκελνπ αλαπηπζζφκελνπ δαπέδνπ 

εξγαζίαο απφ πνιπαηζπιέλην PELD. 

ηγ) Δπηζθεπή ζπξφκελνπ κεραληζκνχ πφξηαο. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ε επηζθεπή ελφο ζπξφκελνπ κεραληζκνχ πφξηαο. 

 

Σελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία ηειηθήο έγθξηζεο 

πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε κεηαμύ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηνπ 

Δήκνπ Λαξηζαίσλ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο.  

 

 Ζ ζχκβαζε έρεη ζηφρν ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ αλάηαμεο ησλ εδσιίσλ ζην 

ρψξν ηνπ θπξίσο Θεάηξνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε κέξνπο εμ απηψλ ζηηο αξρηθέο ηνπο 

ζέζεηο, κεηά θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο ησλ θιηκάθσλ, 

θαζψο επίζεο θαη ζε νξηζκέλεο εξγαζίεο ηεθκεξίσζεο.  

 

 

 

Ο ζπληάμαο, 

 

Καξαγθνχλεο Γεκήηξηνο 

Αξρηηέθησλ Μεραληθφο 

Σκεκαηάξρεο Έξγσλ θαη Μειεηψλ 

 Δ.Φ.Α. Λάξηζαο 
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Δπηζπλαπηφκελν 6
ν
: 

 

Αγαπεηέ θ. Μπέλν,  

 

Δίκαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ζαο ελεκεξψζσ φηη ζα πξνρσξήζνπκε : 

Α) κε ηελ πνιηηηζηηθή δηαδξνκή γηα ηνλ ΠΑΘΔ (Νέα & Κεληξηθή Οδφ) δειαδή απφ 

Μεηακφξθσζε έσο θαη Ράρεο, θφζηνπο 10 ρηι. επξψ 

Β) κε ηελ πνιηηηζηηθή δηαδξνκή γηα ηελ Ηφληα Οδφ δειαδή απφ Αληίξξην έσο 

Ησάλληλα, θφζηνπο 10 ρηι. επξψ 

Γ) κε ηελ έξεπλα γηα ηελ Ηφληα Οδφ. Δδψ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο άιια 10 ρηι. επξψ 

νπφηε αλακέλσ ελεκέξσζε απφ εζάο.  

Καζψο ην ζχλνιν ησλ πνζψλ έρεη πεξάζεη ζε θεηηλφ budget, ζα πξέπεη λα θηλεζνχκε 

άκεζα θαζψο ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί ηα project σο ηέινο Γεθεκβξίνπ.  

Θα ήζεια ινηπφλ λα καο ζηείιεηε ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά, εθηηκψ φηη ην Α & Β απαηηεί 

έλα ζπκθσλεηηθφ, γηα λα πξνρσξήζνπκε ηα δηαδηθαζηηθά.  

Δπίζεο, λα κνπ πείηε αλ ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε φπνηα ζπλάληεζε άκεζα γηα λα 

μεθηλήζνπλ ηα Α θαη Β ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ θαη λα  κε καο θνζηίζεη ρξνληθά ν 

Αχγνπζηνο πνπ γηα φινπο καο είλαη πεξίνδνο μεθνχξαζεο θαη δηαθνπψλ. Δγψ λα 

γλσξίδεηαη ζα ιείπσ απφ ηηο 16 Απγνχζηνπ έσο θαη ηελ 1ε επηεκβξίνπ.   

Σέινο, ζαο παξαθαιψ ειέγμηε φηη έρεηε ιάβεη απφ εκάο θαη απφ ηηο  εηαηξίεο ηα 

membership fees γηα ην 2016.  

αο επραξηζηψ πνιχ 

Φαλή  

 

Γηεπζχληξηα Γεκνζίσλ ρέζεσλ & Μάξθεηηλγθ  

σξνχ 13, 15125, Μαξνχζη 

Σει: +30 210 3447300 , Κηλ: +30 6951 922078 

Email: flamprou@neaodos.gr  
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Δπηζπλαπηφκελν 7ν: 

 

ΗΓΗΩΣΗΚΟ ΤΜΦΩΝΖΣΗΚΟ 

 

ηελ Αζήλα ζήκεξα, ….. ……………………… 2016, κεηαμχ ησλ θάησζη 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ: 

Αθελφο,  

Σεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΝΔΑ ΟΓΟ Αλψλπκε Δηαηξεία Παξαρψξεζεο» 

θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΝΔΑ ΟΓΟ Α.Δ.» ε νπνία έρεη δεφλησο ζπζηαζεί θαη 

ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, κε έδξα ζηελ Αζήλα, επί ηεο νδνχ 

Θεκηζηνθιένπο 87, θαη κε ΑΦΜ 998807387/ΓΟΤ ΦΑΔ ΑΘΖΝΧΝ, φπσο λφκηκα 

εθπξνζσπείηαη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο απφ ηνπο θθ. ηπιηαλφ 

Πελζεξνπδάθε, Γεληθφ Γηεπζπληή θαη Κσλζηαληίλν Κσλζηαληηλίδε, Οηθνλνκηθφ 

Γηεπζπληή, ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηεο Δηαηξείαο, εθεμήο 

θαινχκελε «Δηαηξεία»,  

Καη αθεηέξνπ  

Σνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «Γηάδσκα», ην νπνίν εδξεχεη 

ζηελ Αζήλα θαη επί ηεο νδνχ Μπνπκπνπιίλαο 30, κε Α.Φ.Μ. 998191496 /Γ.Ο.Τ  Γ΄ 

Αζελψλ θαη εθπξνζσπνχκελνπ λνκίκσο απφ ηνλ Πξφεδξν απηνχ θ. ηαχξν Μπέλν, 

εθεμήο θαινχκελν «σκαηείν», 

 

ζπκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα εμήο:   

 

Άξζξν 1 

Πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ 

 

Ζ Δηαηξεία δηα ηεο  ππνγξαθήο ηεο απφ 19-12-2006 χκβαζεο Παξαρψξεζεο κε ην 

Διιεληθφ Γεκφζην, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν. 3555/2007, αθνινχζσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απφ 28-11-2013 πκθσλία Σξνπνπνίεζεο χκβαζεο 

Παξαρψξεζεο (Ν. 4219/2013) θαη ζήκεξα ηειεί ζε ηζρχ, αλέιαβε ηελ  πινπνίεζε ηνπ 

Έξγνπ «Μειέηε – Καηαζθεπή – Υξεκαηνδόηεζε – Λεηηνπξγία - πληήξεζε θαη 

Δθκεηάιιεπζε ηνπ Απηνθηλεηόδξνκνπ Ιόληα Οδόο από Αληίξξην κέρξη Ισάλληλα, 

Π.Α.Θ.Δ. Αζήλα (Α/Κ Μεηακόξθσζεο) - Μαιηαθόο (θάξθεηα) θαη πλδεηεξίνπ 

Κιάδνπ ηνπ Π.Α.Θ.Δ. ρεκαηάξη-Υαιθίδα».  

 

ζνλ αθνξά ην ηκήκα ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ Π.Α.Θ.Δ. έρεη κήθνο πεξίπνπ 172,5 

ρικ. θαη μεθηλά απφ ηνλ Αληζφπεδν Κφκβν Μεηακφξθσζεο Αηηηθήο έσο ηε θάξθεηα 

Φζηψηηδαο, κεηά ηα Κακέλα Βνχξια. ηνλ απηνθηλεηφδξνκν Π.Α.Θ.Δ. έρεη 

πξνγξακκαηηζηεί θαη εθηειείηαη κηα ζεηξά ζεκαληηθψλ έξγσλ κεηαηξνπήο ηνπ ζε έλα 
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ζχγρξνλν, αζθαιή απηνθηλεηφδξνκν. ηφρνο είλαη ηα 172,5 ρικ. απφ ηε 

Μεηακφξθσζε έσο θαη ηελ θάξθεηα λα κεηαηξαπνχλ ζε πξφηππν ζεκείν αλαθνξάο 

ηφζν γηα ηα ειιεληθά φζν θαη γηα ηα δηεζλή πξφηππα. Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ 

Π.Α.Θ.Δ. δηαζρίδεη δχν πεξηθέξεηεο θαη ηξεηο λνκνχο θαη ζηα ηερληθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά ζπλαληάκε κεηαμχ άιισλ: 8 γέθπξεο, 30 αληζφπεδνπο θφκβνπο θαη 

εκηθφκβνπο θαη 84 άλσ & θάησ δηαβάζεηο. Φπζηθή ζπλέρεηα δε ηνπ αλσηέξσ ζην 

λνκφ Φζηψηηδαο, κπνξεί λα ζεσξεζεί ην ηκήκα ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ Π.Α.Θ.Δ απφ 

ηε θάξθεηα κέρξη ηηο Ράρεο (ζπλνιηθφ κήθνο 57 ρικ.), ην νπνίν παξφηη απνηειεί 

ηκήκα εηέξνπ έξγνπ παξαρψξεζεο (Απηνθηλεηφδξνκνο Κεληξηθήο Διιάδαο Α.Δ.), 

εληνχηνηο εληάζζεηαη ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο απφ γεσγξαθηθήο 

απφςεσο.   

 

Σέινο, φζνλ αθνξά ζηνλ Απηνθηλεηφδξνκν «Ηφληα Οδφο», πξφθεηηαη γηα έλαλ απφ 

ηνπο κεγαιχηεξνπο ππφ θαηαζθεπή νδηθνχο άμνλεο ηεο ρψξαο πνπ ζα πξνζθέξεη κηα 

αλαβαζκηζκέλε, αζθαιή θαη ηαρεία ζχλδεζε κεηαμχ ηεο γέθπξαο Ρίνπ-Αληηξξίνπ θαη 

ηνπ θφκβνπ ηεο Δγλαηίαο Οδνχ ζηα Ησάλληλα παξέρνληαο επρεξέζηεξε πξφζβαζε 

ζηνλ βαζηθφ θνξκφ ηεο Ζπεηξσηηθήο Διιάδαο. Ο νδηθφο απηφο άμνλαο έρεη ηεξάζηηα 

ζεκαζία- θνηλσληθή θαη αλαπηπμηαθή, αθνχ ζπλδέεη φιε ηε Γπηηθή Διιάδα κε ηελ 

Πεινπφλλεζν αλαβαζκίδνληαο ζεκαληηθά αζηηθά θαη αγξνηηθά θέληξα φπσο ηα 

Ησάλληλα, ηελ Άξηα θαη ην Αγξίλην. Πξφθεηηαη γηα έλα έξγν πνπ έξρεηαη λα θαιχςεη 

κηα απαίηεζε πνιιψλ εηψλ θαη λα δψζεη λέα ψζεζε ζε φινπο ηνπο λνκνχο ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο.  

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην ζσκαηείν «ΓΗΑΕΩΜΑ» είλαη έλα κε θεξδνζθνπηθφ 

ζσκαηείν πνπ έρεη σο βαζηθφ ηνπ ζηφρν ηε ζπκβνιή ζηελ πξνζηαζία, αλάδεημε θαη 

ηεθκεξίσζε ησλ αξραίσλ ρψξσλ ζέαζεο θαη αθξφαζεο (ζεάηξσλ, σδείσλ, ζηαδίσλ,  

ακθηζεάηξσλ), θαζψο  θαη ζηε δηάδνζε ησλ αμηψλ ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνβνιή ηεο ζχγρξνλεο πνιηηηζηηθήο  

δεκηνπξγίαο. 

 

ην πιαίζην ηεο πνιηηηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ σκαηείνπ θαη ηεο δεκηνπξγίαο 

κηαο Φεθηαθήο Πνιηηηζηηθήο – Πεξηβαιινληηθήο Γηαδξνκήο ζηα κλεκεία 

πνιηηηζηηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο θιεξνλνκηάο πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηνπ 

Απηνθηλεηφδξνκνπ «Ηφληα Οδφο», θαζψο θαη θαηά κήθνο ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ 

Π.Α.Θ.Δ., δειαδή απφ Μεηακφξθσζε έσο θαη Ράρεο, ην σκαηείν ζα πξνβεί: 

 

α) ζηελ θαηαγξαθή ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ πνπ βξίζθνληαη 

θαηά κήθνο: 

 ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ «Ηφληα Οδφο», δειαδή απφ ηε γέθπξα Ρίνπ-Αληηξξίνπ 

έσο θαη ηνλ θφκβν ηεο Δγλαηίαο Οδνχ ζηα Ησάλληλα.  

 ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ Π.Α.Θ.Δ., δειαδή απφ Μεηακφξθσζε έσο θαη Ράρεο  

κε ζθνπφ ηελ νξγάλσζε κηαο Φεθηαθήο Πνιηηηζηηθήο – Πεξηβαιινληηθήο Γηαδξνκήο 

ζηα παξαπάλσ κλεκεία. Ζ επηινγή ησλ κλεκείσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζηε δηαδξνκή ζα 
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πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (Δθνξείεο Αξραηνηήησλ, 

Πεξηβαιινληηθνχο θνξείο, θνξείο Πεξηθεξεηψλ – Γήκσλ). 

 

β) ζηελ ςεθηαθή απεηθφληζή ηνπο, ψζηε λα απνηειέζνπλ έλα είδνο «παλνξάκαηνο» - 

ςεθηαθνχ άηιαληα.  

 

Σν «Παλφξακα» απηφ ζα έρεη σο ζηφρν ηελ αλάδεημε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θαη 

πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη ηε ζχλδεζε ελφο ζχγρξνλνπ θαη 

κεγάινπ θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ κε ηα κλεκεία ηεο θχζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, ελψ ε 

πινπνίεζή ηνπ ζα επηηεπρζεί κέζσ ηεο αλάπηπμεο  ησλ ηξηψλ παξαθάησ εθαξκνγψλ:  

1) Γηαδηθηπαθέο Πιαηθφξκεο – Micro sites 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο πιαηθφξκεο (ζχλνιν 3 δειαδή κηα γηα Ηφληα Οδφ, κία γηα  

ηκήκα ΠΑΘΔ απφ Μεηακφξθσζε έσο θάξθεηα θαη κηα γηα ηκήκα ΠΑΘΔ 

απφ θάξθεηα έσο θαη Ράρεο) ζα ππάξρεη παλφξακα απφ πνιηηηζηηθνχο 

ρψξνπο θαηά κήθνο ησλ δηαδξνκψλ. Ο επηζθέπηεο ζα κπνξεί λα επηζθεθηεί 

απηνχο ηνπο  ρψξνπο κέζα απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ αιιά θαη ην θηλεηφ ηνπ ή 

ην tablet, κηαο θαη ε ζειίδα ζα θαηαζθεπαζηεί θαη ζε responsive version 

(απηφκαηα πξνζαξκνζκέλε ζειίδα, αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε νζφλε 

πξνβνιήο) 

2) Φπιιάδηα Γηαδξαζηηθά κε Quick Response Code (QR Code) πινήγεζε 

ηα ζπγθεθξηκέλα θπιιάδηα πνπ ζα δηαλέκνληαη θαηά κήθνο ησλ δηαδξνκψλ 

ζηνπο ζηαζκνχο δηνδίσλ ζα απεηθνλίδνληαη ηα παλνξάκαηα ησλ 

αξραηνινγηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ γεληθφηεξα. Ο επηζθέπηεο  ζα 

κπνξεί «ζθαλάξνληαο» ην QR Code πνπ ζα δεκηνπξγεζεί γηα θάζε κλεκείν λα 

αθνχεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηφ κέζσ ηερλνινγίαο πνπ δεκηνπξγεί 

θείκελν ζε ξεαιηζηηθή θσλή. Οη εθηππσηηθέο εξγαζίεο ησλ σο άλσ 

θπιιαδίσλ, ζε αληίζεζε κε ηηο ζρεδηαζηηθέο, ΓΔΝ πεξηιακβάλνληαη ζην 

νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ΓΔΝ απνηεινχλ 

ππνρξέσζε ηνπ ζσκαηείνπ. 

3) Γηαδξαζηηθά info kiosk κε ηερλνινγία Kinect ζηνπο ζηαζκνχο 

Δμππεξέηεζεο Απηνθηλεηηζηψλ (.Δ.Α.) ησλ Γηαδξνκψλ 

Δηδηθέο θαηαζθεπέο ζηηο νπνίεο ν επηζθέπηεο ζα κπνξεί κε ρξήζε ηερλνινγίαο 

αλαγλψξηζεο θίλεζεο (Motion detection) λα κάζεη πιεξνθνξίεο γηα ηα 

κλεκεία. Με ηε ρξήζε απηήο ηεο ηερλνινγίαο ν επηζθέπηεο πεξπαηάεη επάλσ 

ζε έλα επηδαπέδην ράξηε θαη  επηιέγεη ην ζεκείν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. Ζ 

πιηθνηερληθή ππνδνκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπήο, ΓΔΝ πεξηιακβάλεηαη 

ζην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ΓΔΝ απνηειεί 

ππνρξέσζε ηνπ ζσκαηείνπ.  
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Σελ πινπνίεζε φισλ ησλ αλσηέξσ αλαιακβάλεη ην σκαηείν λα νινθιεξψζεη εληφο 

12 κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο. Ζ δηάξθεηα απηή δχλαηαη λα παξαηαζεί 

κεηά απφ έγγξαθε ζπκθσλία ησλ Μεξψλ.  

Με ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ ε Δηαηξεία αλαιακβάλεη λα παξάζρεη σο ρνξεγία ην  πνζφ 

ησλ είθνζη ρηιιηάδσλ επξψ (€ 20.000,00) πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. ζην 

σκαηείν κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλάζεζεο θαη εθπφλεζεο 

ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ρνξεγία πνπ παξέρεηαη κε ην παξφλ 

πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θαη 

πεξηνξίδεηαη ζην αλσηέξσ ζπκθσλεζέλ πνζφ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ επξψ (€20.000,00)  

πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α.   

 

Ρεηψο ζπκθσλείηαη φηη ηα ςεθηαθά παξαδνηέα αξρεία, βάζεη ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, ζα απνηεινχλ κε ηελ παξάδνζή ηνπο, πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηεο 

Δηαηξείαο, ε νπνία απφ ηελ παξαιαβή ηνπο θαη χζηεξα δχλαηαη λα ηα ηξνπνπνηεί, 

επεθηείλεη δηαζέηεη ή άιισο πσο εθκεηαιιεχεηαη, ρσξίο πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ 

σκαηείνπ θαζψο θαη ηξίησλ πνπ ελεπιάθεζαλ ζηε δηαδηθαζία. 

 

Άξζξν 2 

Σξφπνο Πιεξσκήο 

 

Σν σο άλσ πνζφ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ επξψ (€ 20.000,00) πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο 

Φ.Π.Α. ζα θαηαηεζεί εληφο 60 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο ζηνλ 

παξαθάησ ινγαξηαζκφ ηνπ σκαηείνπ ζηελ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ: 

Αξ. Λνγ/ζκνχ: 5026-038350-177  -  IBAN: GR 88 0172 0260 0050 2603 8350 177 - 

SWIFT/BIC: PIRBGRAA 

 

Γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πξναλαθεξφκελνπ πνζνχ ην σκαηείν ππνρξενχηαη ζηελ 

έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ λφκηκνπ παξαζηαηηθνχ.  

 

Άξζξν 3 

Δθαξκνζηέν Γίθαην-Δπίιπζε Γηαθνξψλ  

 

Σν παξφλ πκθσλεηηθφ δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη θάζε δηαθνξά πνπ ήζειε 

αλαθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή ή/θαη ηελ εξκελεία ηνπ ζα επηιχεηαη ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε Διιεληθή λνκνζεζία. 

 

πκθσλείηαη φηη, γηα ηελ επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο πξνθχςεη απφ ην παξφλ 

ζπκθσλεηηθφ, απνθιεηζηηθά αξκφδηα θαζίζηαληαη ηα Γηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. 

 

ε πίζησζε ησλ σο άλσ ζπκθσλεζέλησλ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη ην παξφλ ζε 

ηέζζεξα φκνηα αληίηππα, απφ ηα νπνία ηξία (3) έιαβε ε Δηαηξεία θαη έλα (1) ην 

σκαηείν.  
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Γηα ηελ Δηαηξεία 

 

 

  

             ηπιηαλφο Πελζεξνπδάθεο                   Κσλζηαληίλνο 

Κσλζηαληηλίδεο 

 

 

 

  

               (Γεληθφο Γηεπζπληήο)                     (Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο) 

 

 

 

 

 

Γηα ην σκαηείν 

 

 

 

ηαχξνο Μπέλνο 

  

  

Ο Πξφεδξνο 
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Δπηζπλαπηφκελν 8
ν
: 

 

                              

Ζ πξφζεζε ππνβνιήο πξφηαζεο ζηελ πξφζθιεζε ηνπ Ηληεξέγθ Διιάδα-Αιβαλία ζηε 

ζεκαηηθή πξνηεξαηφηεηα 2.1 Δλζάξξπλζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θαη 

θπζηθήο θιεξνλνκηάο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ζπκβνιήο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ηνπ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, μεθίλεζε κε πξσηνβνπιία ηεο εηαηξείαο ηνπ δεκνζίνπ 

Δγλαηία Οδφο Α.Δ. ζηα πιαίζηα ηεο δεδεισκέλεο πξνζπάζεηαο αμηνπνίεζεο θαη 

πξνβνιήο ηφζν ησλ επξεκάησλ πνπ ήξζαλ ζην θσο θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ 

απηνθηλεηφδξνκνπ φζν θαη ηνπ πξνυπάξρνληνο πινχζηνπ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο 

πνπ ζπλδέεηαη πιένλ άξξεθηα κε ηε δεκηνπξγία ησλ λέσλ ππνδνκψλ θαη νδηθψλ 

αμφλσλ (θχξησλ θαη παξάπιεπξσλ).  

Ήδε ε Δγλαηία Οδφο έρεη εθπνλήζεη ζρεηηθέο κειέηεο αιιά θαη έρεη πινπνηήζεη έξγα 

αλάδεημεο ησλ πνιηηηζηηθψλ πφξσλ εθαηέξσζελ ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ (βι. 

Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε, κε ηε ζπκκεηνρή κάιηζηα ηνπ Γηαδψκαηνο). 

Δπηπξνζζέησο έρεη εκπεηξία ζηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ ζε αληίζηνηρα επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα θαη ζηελ πινπνίεζε απηψλ. Πξέπεη λα ιεθζεί ππφςηλ ζην ζεκείν απηφ 

φηη είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ ζηνηρείν ε ζχκπξαμε ελφο δεκφζηνπ θνξέα φπσο είλαη 

ε Δγλαηία Οδφο Α.Δ. αιιά θαη ε Γεκφζηα Σειεφξαζε κε ηελ ΔΡΣ3 θαη ελφο 

ηδησηηθνχ κε θεξδνζθνπηθνχ, φπσο είλαη ην Γηάδσκα, αληηκεησπίδνληαο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν έλα ρξφλην πξφβιεκα ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ηεο ρψξαο. 

Ζ παξνχζα πξφηαζε ζα έρεη σο θχξην αληηθείκελφ ηεο ηελ πξνβνιή θαη αλάδεημε 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη αξραίσλ ζεάηξσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο επηιέμηκεο πεξηνρέο 

θαηά κήθνο ηεο Νέαο Δγλαηίαο (Γπηηθή Μαθεδνλία θαη Ήπεηξν απφ ηελ ειιεληθή 

πιεπξά), αιιά θαη ηεο αξραίαο πνπ ζπλερίδεη βνξείσο ηεο Φιψξηλαο κέζα ζην 

αιβαληθφ θξάηνο κέρξη θαη ην Γπξξάρην, αμηνπνηψληαο φιεο ηηο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίεο θαη ηα ςεθηαθά κέζα. θνπφο είλαη λα αμηνπνηεζεί ηφζν ε γλψζε πνπ 

έρεη ζπγθεληξσζεί απφ θνξείο φπσο ην Γηάδσκα, φζν θαη ηα δεδνκέλα πνπ κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ε Δγλαηία Οδφο Α.Δ. ζε δεηήκαηα γεσγξαθηθήο θαη γεσρσξηθήο 

απνηχπσζεο, αιιά θπζηθά θαη ε ΔΡΣ3 κε ην πινχζην νπηηθφ-αθνπζηηθφ πιηθφ πνπ 

δηαζέηεη, ζπλδπάδνληάο ηα κε δεδνκέλα απφ ηνπο θνξείο ηεο Αιβαλίαο πξνο θνηλφ 

φθεινο θαη αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο γχξσ απφ ηα ζχλνξα. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ζα 

έρεη νθέιε ηφζν γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο ησλ δχν θξαηψλ θαη 

ησλ θνηλψλ ζηνηρείσλ πνπ ηα ελψλεη, αιιά ζπλεθδνρηθά θαη ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία 

κε ηελ αλάπηπμε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο θαη ησλ ζπγγελψλ 

δεκηνπξγηθψλ βηνκεραληψλ. Σέινο θαη πην ζεκαληηθφ ίζσο, ην παξφλ έξγν ζα 

εμαζθαιίδεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο αεηθνξίαο θαη βησζηκφηεηαο θαη ζα απνηειέζεη 

αζθαιψο πηιφην γηα παξφκνηα έξγα θαηά κήθνο φινπ ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ ηεο 

Δγλαηίαο. 
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Δπηζπλαπηφκελν 9
ν
: 

 

 

                                 

 

 

 

ΤΜΒΑΖ 

 

ΑΝΑΘΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: 

«ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΝΣΟΚΗΜΑΝΣΔΡ ΜΔ ΣΗΣΛΟ:  

 ΜΑΝΟΛΗ ΚΟΡΡΕ» 

 

 

 

 

 

ΔΡΓΟΓΟΣΖ :  ΧΜΑΣΔΗΟ  «ΓΗΑΕΧΜΑ» 

  

ΑΝΑΓΟΥΟ :  ΒΑΓΓΔΛΖ ΔΤΘΤΜΗΟΤ, ΚΖΝΟΘΔΣΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΖΝΑ, ……….. Ηνπιίνπ 2016 
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χκβαζε γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ:  

«ΜΑΝΟΛΗ ΚΟΡΡΕ» 

 

ηελ Αζήλα ζήκεξα …………… ηνπ έηνπο 2016, κεηά ηελ ππ’ αξηζκφλ ……. 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία ειήθζε ζε ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο 19 

Ηνπιίνπ 2016, νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 

 

 αθ’ ελφο ην κε θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν «ΓΗΑΕΧΜΑ», ην νπνίν εδξεχεη ζηελ 

Αζήλα, επί ηεο νδνχ Μπνπκπνπιίλαο, αξηζκφ 30, θάηνρν Α.Φ.Μ 998191496 

πνπ ππάγεηαη ζηε Γ.Ο.Τ  Γ΄ Αζελψλ θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ  ηνλ 

πξφεδξν απηνχ, θν ηαχξν Μπέλν, εθ’ εμήο θαινχκελν «ΔΡΓΟΓΟΣΖ» 

αθελφο θαη αθεηέξνπ, 

 αθ’ εηέξνπ ν θνο Βαγγέιεο Δπζπκίνπ, θάηνηθνο Παπάγνπ, νδφο Ξαλζίππνπ, 

αξηζκφο 140, κε Α.Φ.Μ. 035316530, Γ.Ο.Τ. Υνιαξγνχ,  εθ’ εμήο θαινχκελν 

«ΑΝΑΓΟΥΟ»,  

ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα αθφινπζα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

Σν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο αθνξά ζηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ «Γεκηνπξγία 

ληνθηκαληέξ κε ηίηιν: ««ΜΑΝΟΛΗ ΚΟΡΡΔ»». 

  

Πξφθεηηαη γηα έλα ληνθηκαληέξ κεγάινπ κήθνπο, ην νπνίν ζα αθεγείηαη ηε δσή θαη ην 

έξγν ηνπ Μαλφιε Κνξξέ, Καζεγεηή Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ 

Πνιπηερλείνπ.  

 

Ο θ. Κνξξέο ζπκκεηείρε ζηα Έξγα ηεο Αθξνπφιεσο (1975, 1983-1999), ζηελ 

Δπηηξνπή πληήξεζεο Μλεκείσλ Αθξφπνιεο (2000-2005), ζηα έξγα ηνπ 

Γηνλπζηαθνχ Θεάηξνπ (1981-1982), ζηε κειέηε θαη απνθαηάζηαζε δχν αξραίσλ 

λαψλ ζηε Νάμν (Παλεπηζηήκην Αζελψλ- TU Munchen, 1976 θ.ε), ηνπ Κάζηξνπ ηνπ 

Ππζίνπ (ζηνλ Έβξν, 1974 θ.ε.) ηνπ λανχ ηνπ Απφιισλνο ζηε Μεηξφπνιε παξά ηελ 

Καξδίηζα (1999 θ.ε.). Έρεη κειεηήζεη: ξσκατθά κλεκεία ζηε Θεζζαινλίθε, 

βπδαληηλά θαη λεφηεξα κλεκεία ζηε Μάλε, ην λαφ ηεο Παλαγίαο Γνξγνεπεθφνπ, ηε 
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ηνά ηνπ Δπκέλνπο, ην Μλεκείν ηνπ Φηινπάππνπ, ηηο θνηιαδνγέθπξεο ηνπ ξσκατθνχ 

πδξαγσγείνπ θαη ην λαφ ηνπ Οιπκπίνπ Γηφο ζηελ Αζήλα, αξραία θαη ρξηζηηαληθά 

κλεκεία ζηελ Ακνξγφ, ησληθά θηνλφθξαλα γεληθψο (ζην Σερληθφ Παλεπηζηήκην ηνπ 

Μνλάρνπ, 1976-1977), ηα κεγάια λαφζρεκα ηαθηθά κλεκεία ηεο Δηξνπζθηθήο 

Νεθξνπφιεσο ηεο Norchia (κε ηνλ M. Kreeb, 1990), ην Μαπζσιείνπ ηνπ Θεπδέξηρνπ 

ζηε Ραβέλλα, δηάθνξεο κεραληθέο θαηαζθεπέο θ.α. 

 

Σν ληνθηκαληέξ ζα παξνπζηάδεη, επίζεο, άγλσζηεο πηπρέο ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ 

κέζα απφ ηε καηηά ηνπ Μαλφιε Κνξξέ. 

 

 ΑΡΘΡΟ 2  ΣΑΓΗΑ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Ο ρξφλνο εθπφλεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζηνπο 12 κήλεο. Χο ρξφλνο έλαξμεο ηνπ 

έξγνπ ζεσξείηαη ε ππνγξαθή ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο. 

 

Παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ, πέξα απφ ηηο πξνζεζκίεο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζην άξζξν απηφ, δχλαηαη λα ρνξεγεζεί κε απφθαζε ηνπ Δξγνδφηε, εάλ 

θαηά ηελ εθπφλεζή ηνπ πξνθχςνπλ θαζπζηεξήζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζηελ 

απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ εξγνδφηε.  

 

ΑΡΘΡΟ 3  ΑΜΟΗΒΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

 

Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζην πνζφλ ησλ  

5.000,00  επξψ, πιένλ Φ.Π.Α. 

 

Ζ ακνηβή θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθψο, σο αθνινχζσο: 

50 %  κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

50  % κε ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ. 

 

Ζ ακνηβή δελ ππφθεηηαη ζε θξαηήζεηο, εθηφο ηπρφλ παξαθξάηεζεο θφξνπ. 
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Ο εξγνδφηεο αλαιακβάλεη, επίζεο, λα θαιχςεη ηα έμνδα ηνπ αλαδφρνπ, ηα νπνία ζα 

πξνθχπηνπλ θαηά  ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο ηνπ ληνθηκαληέξ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4  ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ 

 

Ο Αλάδνρνο κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο κεηαβηβάδεη ζηνλ εξγνδφηε ρσξίο 

επηπιένλ ακνηβή φια ηα πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ην πλεπκαηηθφ 

ηνπ δηθαίσκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2121/1993.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 5  ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΜΔΛΔΣΖΣΖ 

 

Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθπνλήζεη ην αλαηηζέκελν έξγν κε ηε 

δένπζα πξνζνρή θαη επηκέιεηα, θαηά επηζηεκνληθά άξηην ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνζεζκίεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6   ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ο Δξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζε θάζε πεξίπησζε παξαβάζεσο 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα 

αλαζέζεη ην έξγν ζε άιιν Αλάδνρν. 

 

ΑΡΘΡΟ 7  ΜΑΣΑΗΩΖ ΛΟΓΩ ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΗΑ 

ε πεξίπησζε επειεχζεσο εμαηξεηηθνχ κε πξνβιέςηκνπ θαη κε απνηξέςηκνπ 

γεγνλφηνο, πνπ θαζηζηά αδχλαηε ηελ έλαξμε, πξφνδν ή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ειεπζεξψλνληαη ακνηβαίσο απφ ηηο εθ ηεο ζπκβάζεσο 

απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηνπο, πιελ ηεο θαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν ηεο ακνηβήο γηα 

ηηο κέρξη ηφηε εθηειεζζείζεο εξγαζίεο ηεο ζχκβαζήο ηνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 8   ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

ινη νη φξνη ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο θαη ε ηξνπνπνίεζε ή 

ζπκπιήξσζε νπνηνπδήπνηε φξνπ απηήο απνδεηθλχεηαη κφλν εγγξάθσο, 

απνθιεηφκελνπ παληφο άιινπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 9  ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ – ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ 

Ζ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην θαη ην ππ’ αξηζκφλ άξζξν 15 ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ». 

 

Ο Δξγνδφηεο θαη ν Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα θηιηθήο επίιπζεο ηπρφλ 

δηαθνξάο, ζρεηηθήο κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

 

ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηεο αλσηέξσ πξνζπάζεηαο, αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε ηεο 

δηαθνξάο  νξίδνληαη ηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. 

 

ε πίζησζε φισλ ησλ αλσηέξσ, ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε, ε νπνία, αθνχ 

αλαγλψζζεθε απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο, ππνγξάθεηαη απφ απηνχο ζε δχν αληίηππα, 

απφ ηα νπνία έιαβε απφ έλα έθαζηνο εμ’ απηψλ. 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ: 

 

Γηα ην ΓΗΑΕΧΜΑ: Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ: 

Ο πξφεδξνο ηνπ ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ 
 

 

 

 

ηαχξνο Μπέλνο 

 

 

 

Βαγγέιεο Δπζπκίνπ 
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Δπηζπλαπηφκελν 10
ν
: pdf 
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Δπηζπλαπηφκελν 11
ν
: 

 

Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2016  

                                                

 

θ. Κακπφζν Γεκήηξε, 

Γήκαξρν Άξγνπο – 

Μπθελψλ, 

Πξφεδξν Πεξηθεξεηαθήο 

Έλσζεο  

Γήκσλ Πεινπνλλήζνπ. 

 

 

Αγαπεηέ Πξφεδξε, 

 

Θα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ ζεξκά γηα ηελ απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο ηνπ σκαηείνπ 

«ΓΗΑΕΧΜΑ» απφ ηελ Π.Δ.Γ. Πεινπνλλήζνπ, ε νπνία αθνξά ηε ζπκπαξαγσγή ηεο 

έθδνζεο γηα ηα αξραία ζέαηξα ηεο Αξγνιίδαο θαη ηεο δηάζεζεο ηνπ πνζνχ 2.000 

επξψ. 

 

Θα ήζεια λα ζαο ππελζπκίζσ φηη ην «ΓΗΑΕΧΜΑ» ζα θαιχςεη ηε δαπάλε γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπ «δεκηνπξγηθνχ» ηκήκαηνο ηεο έθδνζεο κε πιήξε γξαθηζηηθή 

επεμεξγαζία θαη εηθνλνγξάθεζε ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Αληίζηνηρα, ε Π.Δ.Γ. 

Πεινπνλλήζνπ κε ηε δηάζεζε ηνπ πνζνχ ησλ 2.000 επξψ ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

θάιπςε κέξνπο ηνπ ηππνγξαθηθνχ θφζηνπο ηεο έθδνζεο. Απφ ηα αληίηππα πνπ ζα 

παξαρζνχλ ε Π.Δ.Γ. Πεινπνλλήζνπ ζα παξαιάβεη σο αληίδσξν 200 αληίηππα. 

 

Σν «ΓΗΑΕΧΜΑ» απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζα θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα γηα ηελ εμεχξεζε 

θαη άιισλ ρνξεγψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί θαη ην ππφινηπν ηππνγξαθηθφ θφζηνο 

ηεο έθδνζεο.  

 

αο επραξηζηνχκε ζεξκά εθ ησλ πξνηέξσλ θαη παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα 

νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία ρξεηαζηείηε. 

 

Με εθηίκεζε,  

Ο Πξφεδξνο 

 

ηαχξνο Μπέλνο 
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                                                   Δπηζπλαπηφκελν 12
ν
:  

Οηθνλνκηθφο θαη δηαρεηξηζηηθφο απνινγηζκφο 
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Δπηζπλαπηφκελν 13
ν
: 

Κείκελν Γάξηδαιε 
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Δπηζπλαπηφκελν 14
ν
: 

 

ΩΜΑΣΔΗΟ «ΓΗΑΕΩΜΑ» / Πξφγξακκα Γεληθήο πλέιεπζεο 

επηέκβξηνο 2016 

      

     

Παξαζθεπή 16/09 
 

 

10:00 Αλαρψξεζε  απφ ηα γξαθεία ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ» 

(Μπνπκπνπιίλαο 30, Αζήλα). 

 

12:00  Άθημε ζηα μελνδνρεία. 

 

14:00    Γεχκα ζηα μελνδνρεία. 

 

18:00 Αλαρψξεζε απφ ηα μελνδνρεία. 

 

18:30  Άθημε ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Άξγνπο. 

 

18:30- 20:00 Ξελάγεζε απφ ηελ Πξντζηακέλε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ 

Αξγνιίδαο, θα Άιθεζηε Παπαδεκεηξίνπ. 

 

20:00 Μηθξφ ζεαηξηθφ δξψκελν, ζε επηκέιεηα ηνπ ζθελνζέηε, θνπ 

Νίθνπ Σαξαηφξε.  

 

20:30   Αλαρψξεζε γηα ηα μελνδνρεία. 

 

21:00 Γείπλν ζηα μελνδνρεία. 

 

 

άββαην 17/09 

 

 

09:30  Αλαρψξεζε απφ ηα μελνδνρεία. 

 

10:30    Άθημε ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ Αζθιεπηείνπ ηεο 

Δπηδαχξνπ. 

 

10:30 – 12:00 Ξελάγεζε ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ Αζθιεπηείνπ ηεο 

Δπηδαχξνπ απφ ηνλ Οκφηηκν Καζεγεηή Αξραηνινγίαο θαη 

γεληθφ γξακκαηέα ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ», θ. Βαζίιε 

Λακπξηλνπδάθε. 

 

12:00-13:00 Δπίζθεςε ηεο έθζεζεο «ΠΔΡΗ ΤΓΔΗΑ» ζην «ΞΔΝΗΑ», ζε 

επηκέιεηα ηεο θ. Ίξηδνο Κξεηηθνχ. 

13:00   Αλαρψξεζε γηα ηα μελνδνρεία. 

14:00 Άθημε ζηα μελνδνρεία. 
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14:00    Γεχκα ζηα μελνδνρεία. 

 

18:00   Αλαρψξεζε απφ ηα μελνδνρεία. 

 

19:00  Άθημε ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ Μηθξνχ Θεάηξνπ ηεο 

Αξραίαο Δπηδαχξνπ. 

 

19:00-21:00 Σειεηνπξγηθφ Θ΄ Γεληθήο πλέιεπζεο.  

 

Μνπζηθφ Γξψκελν, ζε επηκέιεηα ηνπ κνπζηθνχ θαη ζπλζέηε, θ. 

Γηψξγνπ Κνπξνππνχ.  Φσλή: θ. Παιαηνιφγνπ Καηεξίλα θαη 

θηζάξα: θ. Κνπθαδάθεο Αληψλεο. 

 

21:00   Αλαρψξεζε απφ ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν γηα ηα μελνδνρεία. 

  

22:00   Άθημε ζηα μελνδνρεία. 

 

 

Κπξηαθή 17/09 

 

 

  

09:30 – 17:00   Δξγαζίεο 9
εο

 Γεληθήο πλέιεπζεο ζην μελνδνρείν ΑΜΑΛΗΑ. 

 

15:00 – 17:00 Γηεμαγσγή αξραηξεζηψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ λέσλ νξγάλσλ 

ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ» (Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο). 

  

17:00   Αλαρψξεζε γηα Αζήλα. 

 

 

 

 


