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(Üρθρο 67 του Ν,3852/2010)»,
ΘΕΜΑ: «Πρüσκληση σýγκλησηò Δημοτικοý Συμβουλßου»
του Δημοτικοý Συμβουλιου, που θα
Σαò προσκαλþ να προσÝλθετε στη 4η δημüσια Ýκτακτη συνεδρßαση
σÞμερα την 4η του μηνüò Απριλßου
διεξαχθεß στην αßθουσα συνεδριÜσεων του Δημοτικοý καταστÞματοò
στο ακüλουθο Ýκτακτο
2016, ημÝρα ΔευτÝρα και þρα 14:00 μ. μ. για τη συζÞτηση και λÞψη αποφÜσεων
θÝμα τηò ημερÞσιαò διÜταξηò.

_
θÝμα:
ΥποβολÞ πρüτασηò στην πρüσκληση ιNτERREG ΕλλÜδα Κýπροò με
κελýφη
ΠιλοτικÝò δρÜσειò και εφαρμογÝò Ýξυπνηò διαχεßρισηò σε επαναΧρησιμοποιοýμενα
Κýθνου,»,
/ιστορικÜ κτÞρια. ΜελÝτη περßπτωσηò η ΑρχαιολογικÞ ΣυλλογÞ

ΘÝμα 1ο:

«

Συμβουλßου

ΣυνημμÝνα:

1.

Πßνακαò αποδεκτþν

Πßνακαò Αποδεκτþν:

1. ΓαρδÝρηò ΣταμÜτιοò-ΔÞμαρχοò
2. Ηλιοý Γεþργιοò - ΑντιδÞμαρχοò
3. ΛαρεντζÜκηò Γεþργιοò - Δημ Σýμβουλοò
4. Μπουρßτηò Νικüλαοò - Δημ. Σýμβουλοò
5, ΠαπαμακÜριοò ΙωÜwηò - ΓραμματÝαò Δ.Σ.
6. ΒασÜλοò ΙωÜννηò του Κων/νου- Δημ. Σýμβουλοò
7. Φßλιππα ΙωÜννα - Δημ. Σýμβουλοò
8. Μπουρßτηò Γεþργιοò - Δημ. Σýμβουλοò
9. ΖαμπÝταò Αντþνιοò - Δημ. Σýμβουλοò
10.ΠιτσÜκηò ΔημÞτριοò - Αντιπρüεδροò Δ.Σ
1'l. ΚαλαμοβρÜκαò ΛουκÜò - Δημ, Σýμβουλοò
'l2.ΒιτÜληò ΣταμÜτιοò - Δημ. Σýμβουλοò
ΒασÜλοò ΙωÜwηò του Αντωνßου- Δημ. Σýμβουλοò
14.Τζþγιοò ΣτÝφανοò - Πρüεδροò Τ.Κ. Χþραò Κýθνου

13.

Πρüεδροò Τ.Κ. Δρυοπßδαò Κýθνου

15.Μαρτßνοò ΣταμÜτιοò

-

16. ΒιτÜληò Παναγιþτηò

- ¸παρχοò ΚÝαò - Κýθνου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

γΠογΡΓΕιο ΠοΛιτιΣΜογ & ΑΘΛΗτιΣΜοΥ
rENIkH Δ/ΝΣΗ ΑρΧΑιοΤΗτΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡοΣ:

ΕΦΟρΕ!Α ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΑΩΝ
ΤμÞμα ΠροßστορικÞν και Κλασικþν

Αρχαιολογικþν Χþρων, Μνημεßων,
ΑρχαιογνωσιικÞò ¸ρθυναò και Μουσε[ων
Ταχ. Δ/νσηι Επαμεινþνδα 1Ο * ΑθÞνα
Ηλε κτρ. Δ/νση : ef_alyk @cultu re.χr

Ταχ. Κωδικαò: Ι05 55
Πληροτbορßεò ; Θ, Παπαγγελοποýλου
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ΤηλÝΦωνο: 2].0-3250148
Τηλ/τυπßα (fax): 210-33 13448
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ΘΕΜΑ: γποβολÞ πρüτασηζ στην πρüσκληση INTERREG «ΕλλÜδα - Κýπροòιι με θÝμα:
σε
διαχεßρισηò
Ýξυπνηò
k,aL εφαρμογÝò
«ΠιλοτικÝò
δρÜσειò
περιπτωσηò
ΜελÝτη
η
επαναχρησLμοποιοýμενα κελýφη/ιστορικÜ κτÞρια.
Αρχαιολογ ικÞ Σ υ Μογ Þ Κýθνου »ι.

ΣεσυνÝχειαπροφορικþνμαòσυνεννοÞσεωνσχετικÜμετηνπρüσκληση

ν_Α
υποβολÞò προτÜσεων cπO πλαßσιΟ τοψ ΠρογρÜμματσò Συνεργασßαò ιNTERREG
εξÞò:
ΕλλÜδα - Κýπροò 2014-2020, σαò ενηl-ιερþνουμΕ τα
Η Υπηρεσßα μαò, αÞοý Ýλαβε υπ, üψιν τιò απαιτÞσειζ του προγΡÜμματοò, üπωò
λεταομερþò παρουσιÜζονται στην απü 14-]"2-20Ι6 πρüσκληση KaL στα συνοδευτικÜ σε
αιJτÞν ÝγγρÜφα, συν(Üüσει την πρüταdη «πιλοτικÝò δρÜσειò kaL εφαρμογÝò Ýξυπνηò

επαναχρησιμοποιοýμενα κελýφη/ιστορικÜ κτÞρια. ΜΙελÝτη
περΙ7ττωσηò η ΑρχαιολογικÞ Συ}λογÞ Κýýνου», εκτιμþμενου προýπολογισμοý
7οO,οοο,οο€, στüν ¶ξονα Προτεραιüτηταò 2 τηò πρüοκλησηò «ΑποδοτικÞ χρÞση

διαχεßρισηò

σε

ενÝργειαò και βιþσιμεò μεταÞορÝò,,,

Ειδικüτερα το προτεινüμενο Ýργο προÝκυψε απü τη συνεργασßα μιεταξý τηò
Εφορεßαò ΑρχαιοτÞτων ΚυκλÜδων. ταυ Εργαστηρßου Αστικοý ΠεριβÜλλοντοò του

Εθνικοý Μετσüβιου Πολυτεχνεßου και τQυ Frederick Ròsearch Center, του
ΠανΕπιοτημßοιι Frederick τηò Κýπρου. ΕπικεÞαλÞò εταßροò του Ýργου θα εßναι η
ΕÞορεßα ΑρχαιοτÞτων

Κυ

κλÜδων,

Στüχοò tou Ýργου Ýßναι η διερεýνηση πιλοτικþν δρÜσεων και εφαρμογþν
διαχεßρισηò που οδηγοýν στην ενεργειακÞ αναβÜθμιση και στην εξυπνüτερη
λειτονργßα ιστορικþν κτηρßων για να αποτελÝσουγ βκÞραση βιþσιμηò
το Ýργο
π6ρlβαλλοντικÞò διαχειριdηò στο δομημÝνο και φυσικü περιβÜλλον. Σε αυτü
τον
εντÜσσεται ο τεδιασμüò ενüò δυναμικοý πλαισßου, το οποßο θα επιτρÝψει
του
προστασßα
την
εναρμονισμü των εΦαρμογþν ανανεþσιμων πηγþν ενÝργεταò με
σΕα
πολπισμικοý περιβÜλλοντοò και ιδιαßτερα τηò αρχιτεκτονικÞò κληρονομιÜò

πλαßσιο μαò βιþσιμηò ανÜπτυξηò, ΜελÝτη περßπτωσηò (case sξudy) των
αποτελεß το
προτεινüμενων πιλοτικþν δρÜσεων ενεργειακÞò εξοικονüμησηò

αιþνα, το οποßο Ýχει
νÝοκλασικü κτÞριο, πρþην δημüτικü σχολεßο των αρχþν του 2οüυ
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παραχωρηθεß στο Υπουργεßο Πολιτισμοý και βρßσκεται ενΓüò του παραδοσιακοý

οικισμοý τηò Χþραò τηò Κýθνου,
Το Ýρνο για την μεταιροπÞ του παλαιοý νεοκλασικοý κτηρßου σε αρχαιολογικÞ
συλλογÞ περÞαμβÜνει, αφ' ενüò μεν την υλοποßηση τηò κτηριολογικÞò μελÝτηò που
εκπονÞθηκε απü την ΕΦΑ ΚυκλÜδων με τιò απαραßτητεò επεμβÜσsιò (στερειßσειò,
μετατροπÝò στουò εσωτερικοýζ χþρουò, επισκευÝò κλπ.) που απαττοýνται γτα να

λειτουργÞσει ωò μοιισειακüò χþροò, και παρÜλληλα τÞν υλοποßηση τηò
μουσειολογικÞò μελÝτηò, με στüχο την ανÜδειξη τηò σημαιττικÞò πολιτιστικÞò
κληρονομιÜò τηò Κýθνου απü τα αρχα[α χρüντα μÝχρι τουò νεþτερουò χρüνουò,ßΗ
Κýθνοò εßναι Ýνα απü τα λßγα νησιÜ των ΚυκλÜδων που στερεßται μουσειακοý χþρου,
παρ' üλα τα ειπυπωσιακÜ αποτελÝσματα απü τιò συστηματικÝò Ýρευνεò των

τελευταßων δεκαετιþν.
Στην ολοκλÞρωση του Ýργου καθοριστικü ρüλο αναλαμβÜνουν τα εργαστÞρια
δýο πανεπιστημιακþν ιδρυμÜτων απü την ΕλλÜδα και την Ι(ýπρο που θα διεξÜγουν
επιστημονικÞ Ýρευνα με σκοπü την πρüταση των βÝλτιστων λýσεων κι εναλλακτικþν
σεναρßων για την ενεργειακÞ αναβÜθμιση και εξυπνüτερη λειτοιιργßα του προò
αποκατÜσταση κτηρßου.
Κατüπιν προÞορικþν συνεννοÞσεων, καλοýμε τον δÞμο Κýθνου να
συμμετÜοχει ωò εταßροò στην ανωτÝρω πρüταση, αναλαμβÜνονταò σημαντικÝò
ενÝργειεò στο πλαßσιο του προγρÜμματοò. üπωò πληροφüρηση και δημοσιüτητα του

Ýργου, διοργÜνωση σχετικÞò ημερßδαò στο νησß καθþò και την υλοποßηση τηò
ιστοσελLδαò του προγρÜμματοò. Εφ'üσον αποδÝχεστε την πρüσκληση συμμετοχÞò θα
πρÝπει να μαò αποστελετε την σχετικÞ απüφαση Ýωò τιò αρχÝò ,ιηò ειιüμενηò
εβ6ομÜδαò καθþò και να μαò πληροÞορÞσετε ποιο πρüσωηο απü τον ΔÞμο θα
αναλÜβει να μαò παρÜσχει τα σχετικÜ ÝγγραÞα που θα απαιτηθοýν εκ μÝρουò του
ΔÞμιου, Παρακαλοýμε για τιò δικÝò οαò ενÝργειεò,
Ο ΠροßστÜμενοò

τηò Εφορεßαò ΑρχαιοτÞτων ΚυκλÜδων

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ
Αρχαιολüγοò

F. Ξ/Ξ

