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ΑΛΗΘΕΙΑ
ημερομηνία: 30/08/2016, από σελίδα 16

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»

Στην τελική ευθεία...
Το έργο που είναι υπό κατασκευή στην Πανεπιστημιούπολη
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον ερχόμενο Μάιο
Της ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Στην τελική ευθεία για την απο
περάτωση του Κέντρου Πληρο
φόρησης  Βιβλιοθήκη «Στέλιος
Ιωάννου» βρίσκεται το Πανεπιστήμιο
Κύπρου. Το έργο αναμένεται να ολο
κληρωθεί μέχρι τον ερχόμενο Μάιο,
αποτελώντας στολίδι στο οικοδομικό
συγκρότημα της πανεπιστημιούπολης,
όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του
το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

κτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

κ.ά. Στον 3ο όροφο οι εργασίες ανα
μένεται να ολοκληρωθούν μετά την
τοποθέτηση του θόλου, η οποία βρί
σκεται σε εξέλιξη. Εξωτερικά έχει
σχεδόν διαμορφωθεί ο τεχνητός λόφος
και αναμένεται η ετοιμασία της μελέ

της και τοποθέτησης της μεμβράνης
που θα καλύψει τόσο τον λόφο όσο
και τμήμα του κτιρίου. Υπολείπονται
επίσης άλλες εξωτερικές διαμορφώ
ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ. Σύμφωνα με το
σεις στον περιβάλλοντα χώρο.
Πανεπιστήμιο, η βιβλιοθήκη θα απο
τελέσει το κομβικό σημείο της Πανε ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ. Σύμφωνα με το Πανε
πιστημιούπολης των μελλοντικά δέκα
πιστήμιο, η καθυστέρηση που παρου
χιλιάδων φοιτητών. Παράλληλα, θα σιάστηκε στην εξέλιξη του έργου οφεί
είναι ανοιχτή σε κάθε πολίτη που επι

λεται κυρίως στον εντοπισμό βράχου
θυμεί να αξιοποιήσει τις πολύπλευρες στο υπέδαφος, στους χαμηλούς ρυθ
και χρήσιμες υπηρεσίες της, εξυπη μούς εκτέλεσης των εργασιών στο
ρετώντας όλους τους επιστήμονες και αρχικό στάδιο της σύμβασης, στις και
ερευνητές της χώρας, πέραν της πα
νεπιστημιακής κοινότητας, ως η κυρία ρικές συνθήκες, στην οικονομική κρίση
ερευνητική βιβλιοθήκη. Πολύτιμος του 2013, η οποία επηρέασε αλυσι
αρωγός στην πραγματοποίηση του εί δωτά το έργο τόσο στην ανταπόκριση
ναι η σημαντικότατη δωρεά ύψους του εργολάβου όσο και των συμβού
€8.000.000 (επιπρόσθετα της δωρεάς, λων, καθώς και τη χρηματοδότηση
του έργου. Επίσης στην καθυστέρηση
€1.500.000 αφορούν τον αρχιτεκτο συνέβαλαν οι διάφορες ιδιαιτερότητες
νικό σχεδιασμό) από την κ. Έλλη Ιωάν του σχεδιασμού και οι πολύπλοκες
νου, εις μνήμην του συζύγου της Στέ και πρωτοποριακές κατασκευές για
λιου Ιωάννου. Το έργο, σχεδιασμένο τα τοπικά δεδομένα. Μέχρι σήμερα,
από τον διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα όπως σημειώνεται, έχει καταβληθεί
Jean Nouvel είναι λιτό αλλά εντυπω προς τον εργολάβο το ποσό των
σιακό και θα αποτελεί σημείο ανα €18.056.000, πλέον ΦΠΑ. Το ποσό
φοράς της Κύπρου, κατατάσσοντας
την στον παγκόσμιο χάρτη της αρχι αυτό αφορά προκαταβολές, εκτελε
τεκτονικής. Η Βιβλιοθήκη «Στέλιος σθείσα εργασία και κρατήσεις σύμ
Ιωάννου» θα στεγάσει 1.000.000 έν φωνα με τους όρους της Σύμβασης.
τυπους τόμους, πάνω από 30.000 τίτ Σύμφωνα με το ποσό της εκτελεσθεί
λους ηλεκτρονικών περιοδικών και σας εργασίας (€18.300.000), το πο
σοστό συμπλήρωσης των εργασιών
150 βάσεις δεδομένων.
ανέρχεται στο 61,6%. Οι κατασκευα
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ. Όπως αναφέ στικές εργασίες εκτελούνται σύμφωνα
με τις τεχνικές προδιαγραφές του Συμ
ρεται στη σχετική ανακοίνωση, εσω
τερικά του κτιρίου βρίσκονται σε εξέ βολαίου και το Πανεπιστήμιο εκτιμά
λιξη οι ξυλουργικές εργασίες, συμ οτι η κατασκευή του έργου αναμένεται
πληρωματικές εργασίες τοποθέτησης να ολοκληρωθεί περί τα μέσα του
επενδύσεων, δαπεδοστρώσεων, ηλε 2017.
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