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Με την απονομή των βραβείων του διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για το Μουσείο
Ενάλιων Αρχαιοτήτων από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού κ. Κων/νο Αρβανιτόπουλο, τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κωστή
Μουσουρούλη, τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς κ. Στέφανο
Χρήστου και τη Γενική Γραμματέα του Υπ. Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη, ξεκινάει αύριο
Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013, ώρα 13:00 τη λειτουργία της η έκθεση των προτάσεων των
αρχιτεκτονικών γραφείων, που πήραν μέρος στο σχετικό ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό. Όπ
ως είναι γνωστό ο διαγωνισμός αυτός, ο οποίος εντάσσεται στο συνολικό έργο
«Πολιτιστική Ακτή Πειραιά», αφορά τον ανασχεδιασμό του υπάρχοντος κτιρίου του
αποθηκευτικού σταθμού σιτηρών (SILO) και του περιβάλλοντος χώρου του σε Μουσείο
Ενάλιων Αρχαιοτήτων. Με το έργο αυτό επιχειρείται η Ανάπλαση της Παράκτιας Ζώνης του
ΟΛΠ σε ελεύθερο ανοικτό χώρο υπαίθριας ψυχαγωγίας.
Η απονομή των βραβείων και η έκθεση όλων των μελετών θα γίνει στον εκθεσιακό χώρο της
Πέτρινης Αποθήκης, που βρίσκεται δίπλα από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.
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