
 Σελίδα 1 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

            

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε στο Ηράκλειο στις 19 και 20 Ιουλίου η δεύτερη 
συνάντηση των εταίρων του έργου µε τίτλο: «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόµηση 
ενΕΡΓΕΙας σε δηµόσια κτίρια του διασυΝοριακού τόξου Ελλάδας – Κύπρου» και µε 
ακρωνύµιο ΣΥΝ-ΕΡΓΕΙΝ, που οργάνωσε και επιµελήθηκε το Περιφερειακό Ταµείο 
Ανάπτυξης της Περιφέρεια Κρήτης.  

 

Το πρόγραµµα ΣΥΝ-ΕΡΓΕΙΝ µε συνολικό προϋπολογισµό 2.095.877,50 €, στο οποίο ο 
∆ήµος Χερσονήσου συµµετέχει ως εταίρος, συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και έχει ως αντικείµενο την υλοποίηση καινοτόµων 
παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας µέσω χρήσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, 
καθώς και την υλοποίηση ώριµων πιλοτικών έργων ΕΞΕ σε εµβληµατικά δηµοτικά 
κτίρια, παράλληλα µε την ανάπτυξη Κοινής ∆ιασυνοριακής Προσέγγισης για την 
Προτυποποίηση των διαδικασιών υλοποίησης συναφών έργων.  

 

Ο ∆ήµος Χερσονήσου έχει αναλάβει στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο έργο την 
υλοποίηση δύο πιλοτικών έργων, συνολικού προϋπολογισµού 480.000 € και 
συγκεκριµένα:  

• την υλοποίηση ώριµου επιδεικτικού έργου ενεργειακής αναβάθµισης του 
Γυµνάσιο και Λύκειο Μαλίων (µε αντικατάσταση κουφωµάτων, θερµοµόνωση δώµατος, 
αντικατάσταση φωτιστικών σωµάτων)  και 

• την υλοποίηση ώριµου επιδεικτικού έργου ενεργειακής αναβάθµισης στο 
∆ηµοτικό και νηπιαγωγείο Επισκοπής (µε εγκατάσταση συστήµατος ψύξης-θέρµανσης 
µε κεντρική αντλία θερµότητας και εκµετάλλευση της γεωθερµίας),  

τα οποία βρίσκονται σε στάδιο δηµοπράτησης και προβλέπεται να έχουν υλοποιηθεί 
µέχρι τα µέσα του επόµενου έτους.    

 

Στη δεύτερη συνάντηση του εταιρικού σχήµατος επανακαθορίστηκε ο 

χρονοπρογραµµατισµός των επικείµενων εργασιών και συζητήθηκαν, µεταξύ άλλων, οι 

υποχρεώσεις των εταίρων, η ανάλυση των παραδοτέων τους, καθώς και ο 

προγραµµατισµός των επόµενων σταδίων υλοποίησης των πιλοτικών έργων του 

προγράµµατος κατά τους επόµενους κρίσιµους µήνες υλοποίησης του έργου. 

 Το ∆ήµο Χερσονήσου εκπροσώπησαν η ∆ρ. Σοφία Υφαντή (αντικαθιστώντας τον κ. 

Μιχάλη Τζαγάκη, υπεύθυνο υλοποίησης φυσικού αντικειµένου της πράξης), η οποία 
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ανέλυσε τεχνικά ζητήµατα για την υλοποίηση των πιλοτικών - επιδεικτικών έργων που 

πρόκειται να υλοποιηθούν στο Γυµνάσιο - Λύκειο Μαλίων και στο δηµοτικό - 

νηπιαγωγείο Επισκοπής και τα οποία αφορούσαν κυρίως στην ενηµέρωση των εταίρων 

για την οριστικοποίηση των µελετών που παρελήφθησαν από το Κέντρο Αναννεώσιµων 

Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ και στη σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης που 

υποβλήθηκαν στην Κοινή Γραµµατεία του διασυνοριακού προγράµµατος Interreg 

Ελλάδα Κύπρος 2014-2020, για τη διενέργεια προδηµοπρασιακού ελέγχου. 

Στη συνάντηση συµµετείχε επίσης η κ. Ευτυχία Ανδριανού από το Τµήµα 

Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Εσωτερικού Ελέγχου, ως υπεύθυνη επικοινωνίας 

του έργου, η οποία αναφέρθηκε σε διοικητικά και διαχειριστικά θέµατα της πράξης, ενώ 

ενηµέρωσε τους εταίρους για την πορεία υλοποίησης των παραδοτέων που έχει 

αναλάβει ο ∆ήµος Χερσονήσου µέχρι σήµερα και έχουν δροµολογηθεί σύµφωνα µε το 

χρονοδιάγραµµα του έργου. 

Στην συνάντηση έλαβε µέρος και η ειδική σύµβουλος δηµάρχου, κ. Θηρεσία 

Καρπαθιωτάκη, η οποία ενηµέρωσε τους εταίρους για ένα ακόµα έργο του 

προγράµµατος Interreg Adrion 2014-2020, µε ακρωνύµιο SMILE, στο οποίο συµµετέχει 

ο ∆ήµος Χερσονήσου ως εταίρος. Το εν λόγω έργο στοχεύει σε έξυπνη, βιώσιµη και 

χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη και εδαφική συνοχή µεταξύ των επιλέξιµων περιφερειών 

και θα µπορούσε να λειτουργήσει συµπληρωµατικά στους στόχους του έργου ΣΥΝ-

ΕΡΓΕΙΝ. 

 

Ο ∆ιευθυντής του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), κ. Νίκος 

Ζωγραφάκης, τόνισε την σηµασία της συµπληρωµατικότητας και της συνέργειας έργων 

και δράσεων τόσο της τρέχουσας όσο και της προηγούµενης προγραµµατικής 

περιόδου, προκειµένου η συνεισφορά τους να αποτελεί προστιθέµενη αξία σε όποια 

προσπάθεια καταβάλλεται στην κατεύθυνση της αειφορικής και βιώσιµης ανάπτυξης. 

Επίσης, δεν παρέλειψε να αναφερθεί εκτενώς σε δράσεις και σε έργα που συµµετείχε 

το ΠΤΑΚ διαχρονικά, τα οποία κινούνταν σε αυτή την κατεύθυνση. Πρότεινε δε στους 

παρευρισκοµένους να εξετάσουν το ενδεχόµενο, αποτελέσµατα έργων από 

διαφορετικούς άξονες να αποτελέσουν την πρώτη ύλη για µια νέα πρόταση, που θα έχει 

ως αντικείµενο τη συγκέντρωση και την επεξεργασία των δεδοµένων σε µια ευρύτερη 

βάση, προκειµένου να καταστούν και πρακτικά χρήσιµα στο ευρύ κοινό.   

 

        Γούρνες, 24/07/2018 

 

 

 

 

 


