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2η Τεχνική Συνάντηση της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ» 

Τη Δευτέρα 21 και Τρίτη 22 Μαρτίου, η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας διοργάνωσε στο Κέντρο 

Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» του Πανεπιστήμιου Κύπρου, τη 2η Τεχνική Συνάντηση 

της Πράξης διασυνοριακής συνεργασίας «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ» με συμμετοχή εταίρων από την Κρήτη και 

την Κύπρο.  

Η Πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ‐ Ενεργειακή αναβάθμιση των ιστορικών κτιρίων του Προεδρικού Μεγάρου 

της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λότζιας – Δημαρχείου Ηρακλείου», που χρηματοδοτείται από το 

πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας  INTERREG VA «Ελλάδα – Κύπρος 2014‐2020» και Εθνικούς 

πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, έχει ως στόχο τη μετατροπή δύο εμβληματικών κτιρίων με ιδιαί‐

τερη ιστορική, κοινωνική και αρχιτεκτονική αξία, σε επιδεικτικά κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης.  

Κατά την έναρξη της 2ης τεχνικής συνάντη‐

σης του έργου η κα. Αικατερίνη Οικονόμου 

(εκπρόσωπος  Προεδρίας  –  Υπεύθυνου  Ε‐

ταίρου  της 2ης  τεχνικής συνάντησης)  υπο‐

δέχτηκε τους συμμετέχοντες και εξέφρασε 

την ικανοποίηση εκ μέρους της Προεδρίας 

της Δημοκρατίας για την πραγματοποίηση 

του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση των ι‐

στορικών  κτηρίων  του Προεδρικού Μεγά‐

ρου  της  Κυπριακής  Δημοκρατίας  και  της 

Λότζιας – Δημαρχείου Ηρακλείου»  με αρ‐

κτικόλεξο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ». Η κα. Οικονό‐

μου σημείωσε ότι το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ» πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρω‐

παϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, Interreg V‐A Ελλάδα‐ Κύπρος 2014‐2020 στο πλαίσιο της τέταρτης πρό‐

σκλησης υποβολής προτάσεων στρατηγικού χαρακτήρα στον ειδικό στόχο 2.1 «Αύξηση της εξοικονό‐

μησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια». 

Στη  συνέχεια  το  λόγο  πήρε  ο  Επικ. 

Καθ. Αιμίλιος Μιχαήλ, Ακαδημαϊκός 

Υπεύθυνος του έργου εκ μέρους του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος α‐

φού χαιρέτισε τους συμμετέχοντες α‐

νέφερε ότι η Πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ» 

αποτελεί ένα σημαντικό έργο για το 

Πανεπιστήμιο  Κύπρου  με  ιδιαίτερες 

προκλήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε 

στη σημασία του κτιρίου της Κύπρου, 

το Προεδρικό Μέγαρο, το οποίο είναι 

άμεσα  συνδεδεμένο  με  την  εξέλιξη 
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της σύγχρονης ιστορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει στιγματιστεί από όλα τα σύγχρονα γεγο‐

νότα προσθέτοντας έτσι επιπλέον βάρος στο όλο εγχείρημα.   

Οι τεχνικές εργασίες της συνάντησης 

ξεκίνησαν  με  σύντομη  ενημέρωση 

από  τον  Δρ.  Μιχόπουλο  που  αφο‐

ρούσε  τις  διοικητικές  ενέργειες  του 

πρώτου εξαμήνου. Όπως ενημέρωσε 

ο Δρ. Μιχόπουλος, στάλθηκε η 1η ε‐

ξαμηνιαία αναφορά πρόοδού του έρ‐

γου με τη συμβολή όλων των δικαιού‐

χων.  Ακολούθως  ο  Δρ.  Μιχόπουλος, 

υπενθύμισε  στους  υπόλοιπους  εταί‐

ρους  ότι  η  επόμενη  αναφορά  προό‐

δου για το έργο είναι στις 20 Ιουλίου, 

οπότε πρέπει ο κάθε εταίρος να στείλει την αναφορά προόδου στον ΚΔ μέχρι τις 10 Ιουλίου, έτσι ώστε 

να υπάρχει επαρκές χρονικό διάστημα για να συνταχθεί η συγκεντρωτική αναφορά προόδου του έρ‐

γου.  

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου ο κ. Αν‐

δρέας Κυριακίδης    και η κα.  Ειρήνη Κυρίτση, 

παρουσίασαν    τα  πεπραγμένα  των  δράσεων 

του Πανεπιστημίου για το πρώτο οκτάμηνο του 

έργου και εν συνεχεία ανασκόπησαν τις προσε‐

χείς  ενέργειες με  τι οποίες θα ολοκληρωθεί ο 

πρώτος χρόνος της υλοποίησης του έργου.  Αρ‐

χικά, ο κ. Κυριακίδης αναφέρθηκε στα πεπραγ‐

μένα δράσεων της περιόδου 06/2021‐02/2022 

και παρουσίασε το σύνολο των διοικητικών ε‐

νέργειων που ολοκληρώθηκαν από το πανεπι‐

στήμιο Κύπρου.   

Ακολούθως, το λόγο πήρε η κα. Κυρίτση  η οποία 

παρουσίασε  ιστορικά  στοιχεία  που  αφορούν  το 

σχεδιασμό, την κατασκευή και τις νεότερες παρεμ‐

βάσεις στο Προεδρικό Μέγαρο.  Στη συνέχεια πα‐

ρουσίασε στις προτεινόμενες επεμβάσεις που πρό‐

κειται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της πρά‐

ξης  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ».  Ιδιαίτερη  έμφαση  δόθηκε 

στην  τεκμηρίωση  των  χαρακτηριστικών  των  νέων 

κουφωμάτων.  
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Εκ μέρους του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών 

Υπηρεσιών ο κ. Χρίστος Χρίστου, Τεχνικός Μηχα‐

νικός Μηχανολογίας  αναφέρθηκε  σύντομα  στα 

πεπραγμένα του Τμήματος κατά το πρώτο οκτά‐

μηνο  της  υλοποίησης  του.  Όπως  ανέφερε  ο  κ. 

Χρίστου, το Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υ‐

πηρεσιών συμμετείχε ενεργά σε όλες της συνα‐

ντήσεις και συνεργάζεται στενά με το Πανεπιστή‐

μιο Κύπρου για την ολοκλήρωση των ηλεκτρομη‐

χανολογικών μελετών.  

Εκ μέρους  του Τμήματος Δημοσίων 

Έργων, η κα. Ελεάνα Μαλακτού και 

η  κα.  Έλενα  Αναστασιάδου,  πραγ‐

ματοποίησαν  αναλυτική  παρουσί‐

αση  σχετικά  με  τις  ενέργειες  του 

Τμήματος.  Κατά  την  παρουσίαση 

τους,  αναφέρθηκαν  στη  σημασία 

του  κτιρίου  της  Κύπρου  και  στις  ε‐

νέργειες του Τμήματος κατά τη διάρ‐

κεια του πρώτου εξάμηνου υλοποίη‐

σης του έργου.  
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Στη συνέχεια εκ μέρους του Δήμου Ηρακλείου ο κ. Σπυριδάκης ανέλυσε διεξοδικά τις ιστορικές φάσεις 

του κτιρίου της Λότζια, τονίζοντας ότι το σημερινό κτίριο είναι ανακατασκευή του αρχικού κτιρίου και 

παρουσίασε τις ιδιαιτερότητες του κτιρίου, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εξωτερικών κουφωμάτων 

και τόνισε τις προκλήσεις της ενεργειακής αναβάθμισης.  

Ο Καθ. Δημήτριος Κατσαπρακάκης παρουσίασε τα πεπραγμένα και τις επόμενες ενέργειες του Ελλη‐

νικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ). Στην παρουσίαση ο Καθ. Κατσαπρακάκης, ανέλυσε τα 

αποτελέσματα των μελετών ενεργειακής αναβάθμισης και παρουσίασε τις ολοκληρωμένες τεχνικές 

μελέτες που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση της Λότζιας – Δημαρχείου Ηρακλείου.   
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Ο  Επικ.  Καθ.  Κωσταντίνος  Κονταξάκης, 
παρουσίασε  αναλυτικά  το  Σχέδιο  Δημο‐

σιότητας  του  Έργου,  τις  προβλεπόμενες 

δράσεις  δημοσιότητας  των  εμπλεκόμε‐

νων εταίρων και ανέλυσε  τη σημαντικό‐

τητα  του  πυλώνα  της  Δημοσιότητας  σ’ 

αυτό το έργο. 

Η συνάντηση της πρώτης μέρας ολοκλη‐

ρώθηκε  με  την  ανασκόπηση  του  προ‐

γραμματισμού και τη συζήτηση επί τεχνικών θεμάτων που συντόνισε ο Δρ. Μιχόπουλος.  

 

Κατά τη 2η ημέρα της τεχνικής συνάντησης του έργου, πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις σε 

δύο δημόσια κτίρια το Κτίριο Τομέα Νομοθεσία του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και 

το Παλαιό Παντοπωλείο του Δήμου Αγλαντζιάς. Αυτά τα κτίρια έτυχαν ενεργειακής αναβάθμισης στο 

πλαίσιο  του  προγράμματος  διασυνοριακής  συνεργασίας  Interreg  Ελλάδα‐Κύπρος  σε  προηγούμενη 

προγραμματική περίοδο και στο πλαίσιο έργου του Horizon υπό την επωνυμία HyBuild, αντίστοιχα. Οι 

τεχνικές επισκέψεις ολοκληρώθηκαν με την ξενάγηση των εταίρων στο Προεδρικό Μέγαρο από την κα. 

Κατερίνα Οικονόμου και την κα. Ειρήνη Κυρίτση όπου και ενημερώθηκαν για τις προκλήσεις της ενερ‐

γειακής του αναβάθμισης.  
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Συντονιστική συνάντηση της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ» 

Την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 πραγ‐

ματοποιήθηκαν  στο  κτήριο  της 

Λότζια στο Ηράκλειο Κρήτης δύο α‐

νεπίσημες συναντήσεις  της πράξης 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ»  με συμμετοχή  εκ‐

προσώπων  των  Ελλήνων  εταίρων 

και  του Κύριου Δικαιούχου.  Στη 1η 

συνάντηση παρόντες ήταν από τον 

Κύριο  Δικαιούχο,  ο  Δρ.  Απόστολος 

Μιχόπουλος  Διευθυντής  της  Πρά‐

ξης  και  Αναπληρωτής  Διευθυντής 

του Εργαστηρίου «Ενέργεια και Πε‐

ριβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων» 

του Πανεπιστημίου Κύπρου. Από το 

Δήμο Ηρακλείου  και συγκεκριμένα  

από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 

και Μελετών ο κ. Γιώργος Σπυριδάκης και από Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ο Καθηγητής Δρ. 

Δημήτρης Κατσαπρακάκης, Επιστημονικά Υπεύθυνος της πράξης και η εξωτερική συνεργάτης μέλος 

της ομάδας έργου, κα. Ειρήνη Δακανάλη. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν τεχνικά θέματα της μελέ‐

της εφαρμογής του έργου με αφορμή την επικείμενη ανακήρυξη του αναδόχου.  

Στη 2η συνάντηση της ίδιας ημέρας συμμετείχαν από τον Κύριο Δικαιούχο ο κ. Απόστολος Μιχαόπου‐

λος, ο κ. Δημήτρης Κατσαπρακά‐

κης και η κα. Ειρήνη Δακανάλη ό‐

πως  επίσης  και    η  Διευθύντρια 

Προγραμματισμού,  Οργάνωσης 

&  Πληροφορικής  του  Δήμου  Η‐

ρακλείου,  κα.  Ρένια  Δρόσου. 

Κατά  τη  διάρκειά  της  2ης  συνά‐

ντησης συζητήθηκαν θέματα που 

αφορούν  στους  διαγωνισμούς 

της  πράξης,  θέματα  δημοσιότη‐

τας,  θέματα  διαχείρισης  καθώς 

και  στον  προγραμματισμό  της 

πράξης  συνολικώς  και  ανά  ε‐

ταίρο.  Οι  συναντήσεις  ολοκλη‐

ρώθηκαν  το  μεσημέρι  της  ίδιας 

μέρας. 
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Διαγωνισμός του Δήμου Ηρακλείου για την ενεργειακή αναβάθμιση της Λότζιας 

Ο Δήμος Ηρακλείου δημοσίευσε στις 23 Μαΐου 2022, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για σύμβαση έργου με 
τίτλο «Αναβαθμίζω ‐ Ενεργειακή Αναβάθμιση της Λότζια – Δημαρχείο Ηρακλείου», ο οποίος αφορά τα 
έργα ενεργειακής αναβάθμισης της Λότζιας που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της δράσης ΑΝΑΒΑΘ‐
ΜΙΖΩ.  
 
Ο  διαγωνσιμός  περιλαμβάνει 
έργα που αφορούν την αντικατά‐
σταση των υφισταμένων κουφώ‐
ματα με νέα τα οποία θα είναι α‐
ντίγραφα,  την  τοποθέτηση  κε‐
ντρικού  συστήματος  κλιματι‐
σμού  με  αντλία  θερμότητας  αέ‐
ρος – νερού,  την αντικατάσταση 
όλων των υφιστάμενων λαμπτή‐
ρων και προβολέων φθορίου πυ‐
ράκτωσης με λαμπτήρες και προ‐
βολείς φωτοδιόδου και την εγκα‐
τάσταση  κεντρικού  συστήματος 
διαχείρισης της ενέργειας. Ο δια‐
γωνισμός  περιλαμβάνει  επίσης 
την  εγκατάσταση  φωτοβολταϊ‐
κού  συστήματος  στο  δώμα  του 
κτηρίου και εγκατάσταση συστή‐
ματος BΕMS για την ηλεκτρονική 
διαχείριση των ηλεκτρικών κατα‐
ναλώσεων  για  το  φωτισμό  και 
τον κλιματισμό του κτηρίου. Η τε‐
λική ημερομηνία κατάθεσης προ‐
σφορών ήταν 10 Ιουνίου 2022. 
 
Ο  Δήμος  Ηρακλείου  έλαβε  γι’ 
αυτό  το  έργο  τέσσερις  προσφο‐
ρές, οι οποίες αποσφραγίστηκαν από την Τεχνική Επιτροπή στις 15 Ιουνίου. Η Τεχνική Επιτροπή μελέ‐
τησε και συνέταξε πρακτικό αξιολόγησης το οποίο απεστάλη στην Οικονομική Επιτροπή, από την οποία 
αναμένεται η οικονομική αξιολόγηση.  
 

Για περισσότερες πληροφορίες για την πράξη μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: 

http://www.anavathmezo.eu 

καθώς και τα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 

https://www.facebook.com/anavathmezo 

https://www.linkedin.com/αναβαθμίζω 


