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Σε εΕέλιΕη
η ανέγερση

Βιβλιοθήκης
ΣΧΕΔΟΝ πριν απο τρεις μήνες μπήκε ο θεμέ

λιος λίθος της, μετά από αρκετό καιρό αγω
νίας για την υλοποίηση της. Σήμερα, οι εργασίες
για την ανέγερση της βρίσκονται ήδη σε εξέλι
ξη και το σημείο στο οποίο θα ανεγερθεί στην
Πανεπιστημιούπολη, έχει μετατραπεί σε εργο
τάξιο. Ο λόγος για το Κέντρο Πληροφόρησης 
Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» του Πανεπιστη
μίου Κύπρου, το οποίο αναμένεται να ανοίξει
τις πύλες του για την πανεπιστημιακή κοινότη
τα αλλά και για ολόκληρη την Κύπρο, τον Οκτώ
βριο του 2014.

Σύμφωνα μετην ενημέρωση που υπάρχει από
το Πανεπιστήμιο, αυτή την περίοδο οι κατα
σκευαστικές εργασίες για την ανέγερση του έρ
γου βρίσκονται σε εξέλιξη. Ήδη έχουν συ
μπληρωθεί όλες οι βα

Ενημέρωση σικές χωματουργικές

Υ1αχΐς εργασίες "—£
απο το ίδρυμα

τωκαιπεριμετρ1κατης

θεμελίωσης, ενώ ακο
λουθούν άμεσα οι ερ
γασίες σκυροδέτησηςτης υποδομής καιτωντοι
χωμάτων και κολόνωντου υπογείου.
Όπως αναφέρεται σε σχετικό ενημερωτικό
δελτίο του ακαδημαϊκού ιδρύματος, «για την
κατασκευή του έργου κατάτοντελευταίο μήνα
απασχολούνται αποκλειστικά στο εργοτάξιο της
Βιβλιοθήκης 30 άτομα», ενώ προβλέπεται ότι
στις φάσεις των εργασιών που θα ακολουθή
σουν σύντομα, ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί ση
μαντικά.
Όσοναφορά στα οικονομικά στοιχεία τηςπα
ρούσας κατάστασης του έργου, το Πανεπιστή
μιο αναφέρει ότι μέχρι σήμερα έχει καταβλη
θεί προςτον εργολάβο το ποσό των €3.124.182
πλέονΦΠΑ. Πρόκειταιγια ποσό που αφορά προ
καταβολές, εκτελεσθείσα εργασία και κρατή
σεις σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.
«Σύμφωνα με το ποσό της εκτελεσθείσας ερ
γασίας, το ποσοστό συμπλήρωσης των εργα
σιών ανέρχεται σε 6%», σημειώνει το ενημε
ρωτικό δελτίο του Πανεπιστημίου Κύπρου για
την πορεία των εργασιών της Βιβλιοθήκης.
Το κτήριο που σχεδιάστηκε από τον αρχιτέ
κτονα jean Nouvel, θα έχει μορφή τεχνητού λό
φου, εμβαδόν περίπου 15.700τ.μ. και θα ανα
πτυχθεί κατακόρυφα σε πέντε επίπεδα. Η προ
ώθηση και ο σχεδιασμός του έργου συνδέονται
μετη δωρεά προςτο Πανεπιστήμιο Κύπρου από
την αείμνηστη Έλλη Ιωάννου εις μνήμηντου συ
ζύγου της Στέλιου Ιωάννου, χρηματικού πο
σού ύψους €8.000.000.
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