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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμφωνεί ανεπιφύλακτα με το αίτημα του διοικητικού συμβουλίου του
Κ.Α.Μ να ζητηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, η διεύρυνση των διατάξεων του άρθρου 103,
παρ 3 Ν.3852/ΦΕΚ87Α/7-6-2010, ώστε να συμπεριλάβει τη διατήρηση της αυτοτέλειας κι ενός
Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου ΑΝΑ Δήμο, εφόσον αποτελεί αίτημα των 2/3 ΤΟΥ
Δημοτικού Συμβουλίου.
Σημειώνουμε πως το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (Κ.Α.Μ.) είναι Αμιγής Δημοτική
Επιχείρηση, που ιδρύθηκε το 1996 από το Δήμο Χανίων και στεγάζεται από το 2002 στο Μεγάλο
Αρσενάλι στο Παλιό Λιμάνι των Χανίων.
Επιδίωξη του Κ.Α.Μ., από την πρώτη διατύπωση του προγράμματός του, είναι η ανάληψη
διαφόρων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, που εστιάζουν το ενδιαφέρον του κοινού στα
προβλήματα της διαχείρισης του χώρου και της Αρχιτεκτονικής, της τέχνης που σχετίζεται άμεσα με
αυτήν.
Παράλληλα με τις εκδηλώσεις του Κ.Α.Μ., το Μεγάλο Αρσενάλι διατίθεται και σε άλλους φορείς ως
χώρος συνεδρίων, σεμιναρίων εργαστηρίων, εκθέσεων, διαλέξεων, συναυλιών και θεατρικών
παραστάσεων μικρής κλίμακας.
Είναι ο μοναδικός Φορέας σε εθνικό επίπεδο, που ασχολείται με την προβολή της αρχιτεκτονικής
δημιουργίας, του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος ως προϊόντος πολιτισμού, έχει αποκτήσει
brand name, στο χώρο της αρχιτεκτονικής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο θα χαθεί εφόσον
συγχωνευτεί στο νέο, ενιαίο νομικό πρόσωπο για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και
περιβάλλοντος.
Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει πολλές φορές συνεργαστεί με το ΚΑΜ, καθώς
έχουν πραγματοποιηθεί εκδηλώσεις, διαλέξεις, εκθέσεις στη Θεσσαλονίκη και φιλοδοξούμε να
διευρύνουμε τη συνεργασία αυτή.
Για όλους αυτούς τους λόγους υποστηρίζουμε πως το ΚΑΜ πρέπει να παραμείνει αυτοτελές
νομικό πρόσωπο στο Δήμο Χανίων.
Προτείνω λοιπόν, να συμφωνήσει το Δ.Σ με τη παραπάνω ρύθμιση και να αποσταλεί η απόφαση
σε:

1- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΣΤΑΔΙΟΥ 27-10183 ΑΘΗΝΑ

2- ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Ακτή Τομπάζη 31 & Πλατεία Κατεχάκη, Παλιό Λιμάνι 73132 Χανιά.
Τηλ: 28210 40201.
www.kam-arsenali.gr, e-mail: culture@kam-arsenali.gr.
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