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 Αθήνα, σήµερα 18/11/2009 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 στην 

αίθουσα του Νοµαρχιακού Καταστήµατος συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Νοµαρχιακό Συµβούλιο Αθηνών ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, 

που κοινοποιήθηκε νόµιµα την 13/11/2009. 
 

2
ο
 ΘΕΜΑ 

Έγκριση σκοπιµότητας υπογραφής προγραµµατικής σύµβασης της 

Νοµαρχίας Αθηνών µε το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού. 

  

Παρόντες: 

Απούσα Η Πρόεδρος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών – Πειραιώς κα 

Κων/να Μπέη. 

Παρών Ο Νοµάρχης Αθηνών κος Σγουρός Ιωάννης. 

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Σ. κ. Φελώνης Γρηγόριος 

 

Τα µέλη του Ν.Σ. κ.κ 

 

Αγγελάκη ∆ήµητρα 

Αγγελόπουλος Μιχαήλ  

Αδαµοπούλου Αικατερίνη 

Αδαµοπούλου Μαρίνα 

Αντωνάκου ∆ανάη - Ειρήνη 

Βασιλάκης Μιχαήλ 

Βασιλάκος Νικόλαος 

Βασιλάκου Λιλίκα 

Γιαννόπουλος Αργύριος 

∆αλακούρας Αντώνιος 

∆ηµάκος Γεώργιος 

∆ρέττα Αθηνά 

Ζερβάκη Μαρία 

Καραµανλή Άννα 

Κατριβάνος Γεώργιος 

Κεφαλίδου Xαρούλα 

Κόκκαλης Βασίλειος 

Λυκούδης Σπυρίδων 

Μαρκέτης Κωνσταντίνος 

Νικολόπουλος Ηλίας 

Παπαδόπουλος Ευάγγελος 

Πασβαντίδης Χάρης 

Πολυζωγόπουλος Ανδρέας 

Προµπονάς Ιάκωβος 

Φουντάς Γεώργιος 



Χατζηνάσιου Μαρία 

Χολέβα Μαρία 

Χρονόπουλος Βασίλειος 

 

Απόντες: 

Αθανασίου Αθανάσιος, Αλεξανδράτος Χαράλαµπος, Ανανιάδη Μαρία, 

Βερούλη Άννα, Καστρινάκης Γεώργιος, Μανωλάκος Παναγιώτης, Μεγγρέλης 

Νικόλαος, Μπαλού Αλεξάνδρα. 

 

Χρέη Γραµµατέα εκτελεί η υπάλληλος της Νοµαρχίας κ. ∆ούκα Πάνθη. 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος του Ν.Σ. κ. Γ. Φελώνης δίνει το 

λόγο στο Νοµάρχη Αθηνών κ. Ι. Σγουρό, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη του 

Ν.Σ. για τα εξής: 
 
  Η Νοµαρχία Αθηνών τα χρόνια  που πέρασαν, δραστηριοποιήθηκε 
αµφίπλευρα  τόσο προς την κατεύθυνση της µελέτης και κατασκευής έργων 
προστασίας και αναβάθµισης του περιβάλλοντος, όσο και στην κατεύθυνση 
της  παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας προς τους 
πολίτες. Στο πρώτο επίπεδο  προγραµµατίσαµε και ολοκληρώσαµε την 
κατασκευή έργων, που αφορούν το σύνολο των πολιτών και βελτιώνουν την 
ποιότητα του περιβάλλοντος, όπως αντιπληµµυρικά έργα, έργα οδοποιίας, 
παιδικές χαρές και έργα πρασίνου συνολικού προϋπολογισµού 100 
εκατοµµυρίων  ευρώ. 

Παράλληλα, ξεκινήσαµε φιλόδοξα προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής, 
µε στόχο την προστασία και την προαγωγή της ∆ηµόσιας Υγείας,  την παροχή 
δωρεάν εξετάσεων σε ανασφάλιστους και άπορους συµπολίτες µας, όπως 
ήταν το έργο για την δωρεάν εξέταση του καρκίνου του µαστού και του 
καρκίνου του ήπατος, ύψους 3 εκατοµµυρίων ευρώ. Στα προγράµµατα αυτά 
είχαµε την συνδροµή και την βοήθεια αναγνωρισµένων πανεπιστηµιακών 
ιδρυµάτων της χώρας, όπως είναι το Πανεπιστήµιο Αθηνών και το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και όλες οι δράσεις ελέγχθηκαν  προσυµβατικά  για την 
απόλυτη τήρηση της νοµιµότητας και της διαφάνειας από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο.  

Παράλληλα, πέρα από τα έργα αυτά,  που καταλαµβάνουν ένα τεράστιο 
εύρος και µια πολυµορφία, και αποτελούν ένα µεγάλο µέρος του συνολικού 
προϋπολογισµού της Νοµαρχίας Αθηνών που αποδίδονται στους πολίτες,  θα 
πρέπει η Νοµαρχία Αθηνών να επιτελέσει και έναν ευρύτερο ρόλο. Ζούµε σε 
µια από τις ιστορικότερες πόλεις του κόσµου, µε  τεράστια πολιτιστική 
κληρονοµιά, που θα πρέπει να διαφυλάξουµε και να αναδείξουµε.  Η 
προσπάθεια αυτή ξεκίνησε µε την καθιέρωση του Πρεσβευτή Ελληνισµού, µια 
προσπάθεια που χρόνο µε το χρόνο γιγαντώνεται και αποκτά µεγαλύτερη 
εµβέλεια. Ήδη, µετά την απόφαση του Νοµαρχιακού µας Συµβουλίου, 
οργανώνεται η δηµιουργία του «∆ιεθνούς ∆ικτύου Πρεσβευτών Ελληνισµού» 
µε την υπογραφή της ιδρυτικής διακήρυξης του τον προσεχή Μάρτιο. 
Πρόσφατα καθιερώθηκε και η εκδήλωση στο λόφο της Πνύκας, αφιερωµένη 
στην ∆ηµοκρατία, που γεννήθηκε στην Πόλη µας. Το όραµα της Μελίνας για 
την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην πατρίδα µας παραµένει 
επίκαιρο και πιεστικό. Το νέο Μουσείο της Ακρόπολης είναι ήδη έτοιµο και η 
ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα του τελευταίου ορόφου περιµένει να υποδεχθεί 
τα Γλυπτά. Ακριβώς απέναντι, ένα άλλο µνηµείο απαράµιλλης πολιτιστικής και 
ιστορικής αξίας, το αρχαίο Θέατρο του ∆ιονύσου, παραµένει, δυστυχώς, στην 
αφάνεια.  

Στο θέατρο αυτό παίχθηκαν για πρώτη φορά όλα τα αριστουργήµατα 
της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας και κωµωδίας. Αισχύλος, Σοφοκλής, 
Ευριπίδης, Αριστοφάνης και τόσοι άλλοι, εκεί πρωτοανέβασαν τα περίφηµα 
έργα που όλοι γνωρίζουµε. Κάτω ακριβώς από τους πρόποδες της 



Ακρόπολης, δίπλα στο Ηρώδειο, και λίγες εκατοντάδες µέτρα από την έδρα 
της Νοµαρχίας Αθηνών (αν κοιτάξουµε από το παράθυρό µας το βλέπουµε), 
το θέατρο περιµένει υποµονετικά, αιώνες τώρα, να έρθει η σειρά του για να 
βγει στην επιφάνεια και να αναδειχθεί. Κατά καιρούς έγιναν και γίνονται 
κάποιες εργασίες, µικρής κλίµακας, για την συντήρηση και την αποκατάστασή 
του, όµως αυτό δεν αρκεί. Θα πρέπει το µοναδικό  αυτό ιστορικό µνηµείο να 
συντηρηθεί, να αναστηλωθεί εκ βάθρων, ώστε  να λάβει την αρχική του µορφή, 
και να αναδειχθεί η αρχαιολογική και πολιτιστική του αξία.  

Για την εκτέλεση ενός τέτοιου έργου είναι υποχρεωτική η συµµετοχή του 
αρµόδιου Υπουργείου Πολιτισµού. Σύµφωνα µε το άρθρο 225 του 
ν.3463/2006 «εφόσον τα προβλεπόµενα στην προγραµµατική σύµβαση έργα, 
προγράµµατα  και υπηρεσίες είναι πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως η ανάδειξη, 
προστασία και συντήρηση µνηµείων συµµετέχει, ως συµβαλλόµενος, το 
Υπουργείο Πολιτισµού». Η προγραµµατική σύµβαση καλείται  «προγραµµατική 
σύµβαση πολιτισµικής ανάπτυξης».  

Μετά από πολλές επαφές και συνεργασία µε το Υπουργείο Πολιτισµού, 
όπου εκφράσαµε την καταρχήν πρόθεσή µας για την ανάγκη συντήρησης και 
επισκευής του αρχαίου Θεάτρου, το Υπουργείο Πολιτισµού και  ο νέος 
Υπουργός κος Γερουλάνος, αντιµετωπίζουν πολύ θετικά την πρότασή µας 
αυτή. Το κόστος της συγκεκριµένης παρέµβασης προϋπολογίζεται σε 6 
εκατοµµύρια ευρώ. Σκέψη µας είναι, η συνολική αξιοποίηση του αρχαίου 
θεάτρου,  για την επίσκεψή του από όλα τα σχολεία της Αθήνας και την 
συµµετοχή τους σε πολιτιστικές εκδηλώσεις στο αρχαίο Θέατρο.   
Σκοπός της σηµερινής απόφασης είναι η καταρχήν έγκριση σκοπιµότητας από 
το Νοµαρχιακό Συµβούλιο,  για την εκτέλεση του συγκεκριµένου έργου, και εν 
συνεχεία θα επανέλθει το θέµα για την ένταξη του έργου στο πρόγραµµα των 
εκτελεστέων έργων της Νοµαρχίας και την αντίστοιχη τροποποίηση του 
προϋπολογισµού, και φυσικά µόλις ολοκληρωθούν αυτές οι 
προπαρασκευαστικές ενέργειες, θα έρθει στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο για 
έγκριση των όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης. Επισηµαίνω επίσης ότι η 
Προγραµµατική Σύµβαση θα σταλεί, πριν από την υπογραφή της,  όπως 
προβλέπεται από την νοµοθεσία,  και για προσυµβατικό  έλεγχο στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο.  
Πιστεύουµε ότι πρόκειται για ένα πολύ σηµαντικό έργο, τόσο σε επίπεδο 
πρακτικής προσφοράς στην διάσωση ενός µοναδικού µνηµείου, όσο και σε 
συµβολικό επίπεδο για την Νοµαρχία Αθηνών, που συµµετέχει, στηρίζει και 
αναδεικνύει την πολιτιστική µας παράδοση και κληρονοµιά. Για το λόγο αυτό 
θεωρούµε ότι θα πρέπει οµόφωνα να εγκριθεί από το Νοµαρχιακό µας 
Συµβούλιο η πρόταση αυτή για την καταρχήν έγκριση σκοπιµότητας αυτού του 
έργου και την υπογραφή προγραµµατικής σύµβασης µε το Υπουργείο 
Πολιτισµού.  
 

Tο Νοµαρχιακό Συµβούλιο Αθηνών 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει οµόφωνα 

 

Εγκρίνει τη σκοπιµότητα υπογραφής προγραµµατικής σύµβασης της 

Νοµαρχίας Αθηνών µε το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού για το αρχαίο 

Θέατρο του ∆ιονύσου, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση. 

 

          

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ν.Σ. 

            

         ΦΕΛΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                  ΦΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


