ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τν Υπνπξγείν Σπγθνηλσληώλ θαη Έξγσλ, Τκήκα Αξραηνηήησλ, αλαθνηλώλεη όηη θαηά
ην 2012 ζπλερίζηεθε ε πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Έξγνπ: «ΕΥΜΑΘΙΟΣ
ΦΙΛΟΚΑΛΗΣ, Αλάδεημε Επηιεγκέλσλ κεζνβπδαληηλώλ κλεκείσλ Κξήηεο Κύπξνπ
κε θαηλνηόκεο κεζόδνπο», ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Επξσπατθό Τακείν
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαζπλνξηαθήο
ζπλεξγαζίαο Ειιάδα-Κύπξνο 2007-2013.
Είραλ νινθιεξσζεί ήδε από ην 2011 νη δξάζεηο, πνπ αθνξνύζαλ ηηο αλαζθαθέο ζηνλ
πεξηβάιινληα ρώξν ησλ δύν κλεκείσλ, δει. ηεο Αγίαο Μαξίλαο Καληνύ (3.3) θαη ηεο
Παλαγίαο Κνθίλνπ (3.4). Παξαδόζεθαλ εληόο ηνπ 2012 ηα εκεξνιόγηα ησλ
αλαζθαθώλ θαη νη θαηάινγνη ησλ επξεκάησλ θαη έγηλαλ ιεπηνκεξείο απνηππώζεηο
ησλ απνθαιπθζέλησλ εξεηπίσλ, νη νπνίεο αμηνπνηήζεθαλ ήδε από ηνπο κειεηεηέο ησλ
έξγσλ, γηα ηε ζπκπιήξσζε ή εθπόλεζε ησλ κειεηώλ δηακόξθσζεο.
Εληόο ηνπ 2012 πξνσζήζεθαλ νη δύν θύξηεο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη νπνίεο
αθνξνύζαλ έξγα απνθαηάζηαζεο ησλ δύν εθθιεζηώλ θαη δηακόξθσζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο ρώξνπ απηώλ.
Έρεη ζρεδόλ νινθιεξσζεί ε απνθαηάζηαζε ηεο εθθιεζίαο ηεο Αγίαο Μαξίλαο
Καληνύ, κε εμαίξεζε ηελ ηειηθή επηθάιπςε ησλ ζηεγώλ κε πγξνκνλσηηθό πιηθό, πνπ
ζα γίλεη ηελ Άλνημε ηνπ 2013. Έγηλε δειαδή απνθαηάζηαζε όισλ ησλ θαηαθόξπθσλ
κεξώλ ηνπ λανύ, ηνπ ηεηαξηνζθαηξίνπ ηεο αςίδαο θαη ησλ ηόμσλ ησλ θακαξώλ κε
επηηπρία, γεγνλόο πνπ επέηξεςε ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο κειέηεο θαη ηελ εθαξκνγή
παξαδνζηαθήο κνξθήο απνθαηάζηαζεο κε ιηζνδνκή ζην ζύλνιν ησλ ρακεισκέλσλ
εκηθπιηλδξηθώλ ζόισλ ηνπ αλαηνιηθνύ θαη δπηηθνύ ζθέινπο. Πξόζζεηα ζηνηρεία
πξνέθπςαλ επίζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ, γηα ηελ κνξθή ηνπ ηξνύιινπ, ν
νπνίνο ππνδείρζεθε όηη ήηαλ ρσξίο θπιηλδξηθό ηύκπαλν, κε απνηέιεζκα ηελ ιήςε
απόθαζεο γηα νινθιήξσζε ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ κλεκείνπ κε έδξαζε
ζόινπ/θνπξληθνύ, επίζεο από ιηζνδνκή αληί ηξνύιινπ κε ηύκπαλν.
Σεκαληηθή ήηαλ ζην ζηάδην απηό ε επαθή θαη αληαιιαγή απόςεσλ κε ηελ αληίζηνηρε
νκάδα ηνπ επηθεθαιήο εηαίξνπ ζηελ Κξήηε.

Οινθιεξώζεθε επίζεο ε ζπληήξεζε ησλ εξεηπίσλ ηνπ κεηνρίνπ θαη έρνπλ εηνηκαζηεί
ηα έγγξαθα δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν, ην νπνίν ζα πξνζθνξνδνηεζεί εληόο ηνπ 2013
(αλάιεκκα, πξνζβάζεηο πεξίθξαμε, πξνζθπλεηάξη θ.ι.π.). Έρνπλ επίζεο
νινθιεξσζεί νη εγθαηαζηάζεηο πξόλνηαο, γηα ηελ παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο.
Σηελ Παλαγία ηεο Κνθίλνπ έρνπλ νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ησλ
ηνηρνπνηηώλ (αληηθαηαζηάζεηο ιίζσλ, αθαηξέζεηο παιαηώλ αξκνινγεκάησλ θαη
εθαξκνγή λέσλ εμσηεξηθά, θαζαξηζκνί αξκνινγήκαηα θαη επίρξηζε εζσηεξηθά),
θαζαξηζκόο/αλαζθαθή ζην δάπεδν ηνπ λανύ, εξγαζίεο πγξνκόλσζεο ζεκειίσλ θαη
έξγα απνζηξάγγηζεο θαη επαλαθαηάρσζεο ησλ επξεκάησλ, γηα ηελ ηνπνζέηεζε λένπ
δαπέδνπ θαη ηνπνζέηεζε λέσλ αλσθιίσλ ζηηο δύν ζύξεο. Οινθιεξώζεθαλ επίζεο νη
εξγαζίεο δηνρέηεπζεο ελεκάησλ ζηηο ηνηρνπνηίεο, κε έλεκα εηδηθώλ πξνδηαγξαθώλ,
κεηά από ζεηξά δνθηκίσλ. Η όιε δηαδηθαζία πξνζέδσζε εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο
απνηειέζκαηα θαη εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε ηέηνησλ ζεκάησλ, ε νπνία αμηνπνηείηαη θαη
γηα άιια έξγα ηνπ Τκήκαηνο.
Παξάιιεια ζπλέρηζαλ θαη ζπλερίδνληαη αθόκα νη εξγαζίεο ζηεξέσζεο θαη
θαζαξηζκνύ ησλ ζσδόκελσλ ηνηρνγξαθηώλ.
Μέρξη ζηηγκήο απνξξνθήζεθε πνζό ύςνπο 298.464,87 επξώ θαη γηα ηα δύν έξγα.
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