Σε δημοπράτηση η αποκατάσταση
του ιστορικού κτιρίου της
Μπενάκειου Βιβλιοθήκης
Σε δημοπράτηση είναι η αποκατάσταση-επανάχρηση του κτιρίου της
Μπενάκειου Βιβλιοθήκης στην Αθήνα. Το κόστος του έργου έχει
υπολογιστεί σε 9,73εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ
7,85εκατ.ευρώ). Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Βουλή των
Ελλήνων. Το κτίριο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Άνθιμου Γαζή
και Κολοκοτρώνη.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί (άνευ απροόπτου και λόγω των
ειδικών συνθηκών που επικρατούν) στις 6 Μαίου και η
αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 12 Μαίου. Το έργο
αναμένεται να προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών τεχνικών
εταιρειών μεσαίας τάξης.
Η διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 1.080 ημέρες (περίπου 3
χρόνια). Αν η σύμβαση ενεργοποιηθεί μέχρι τις αρχές του 2021,
τότε θα μπορέσει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2024. Η
χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Συνοπτικά και όχι περιοριστικά, το έργο περιλαμβάνει:
α) αποκατάσταση των κτιρίων (πτέρυγες Α, Β και Γ του
συγκροτήματος):
— επισκευή και ενίσχυση θεμελίωσης,
— επισκευή και ενίσχυση του φέροντος οργανισμού των κτιρίων,
— καθαίρεση τμημάτων λιθοδομών και ενίσχυση αυτών,
— συντήρηση και επισκευή – ενίσχυση ξύλινης στέγης κτιρίου Α

και μεταλλικής στέγης κτιρίου Β, και επικάλυψη με κεραμίδια
γαλλικού τύπου,
— εξυγίανση, αποκατάσταση και ενίσχυση των στοιχείων
οπλισμένου σκυροδέματος στο κτίριο Γ, και κατασκευή νέας
πλάκας στην οροφή του ισογείου με τελική επίστρωση από
κεραμικά πλακίδια,
— συντήρηση και ενίσχυση του μεταλλικού βιβλιοστασίου του
κτιρίου Β,
— αποκατάσταση των όψεων των κτιρίων. Ενίσχυση επιχρισμάτων
και τραβηχτών,
—
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εξυπηρέτηση της διατηρητέας χρήσης του συγκροτήματος, ως
βιβλιοθήκη,
— αποκατάσταση του ζωγραφικού εσωτερικού διακόσμου,
— κατασκευή ψευδοροφών, όπου δε σώζεται ζωγραφικός διάκοσμος,
— συντήρηση ή/και αντικατάσταση κουφωμάτων ή/και υαλοστασίων,
— συντήρηση ή/και αντικατάσταση ξύλινων στοιχείων κλιμάκων,
πατωμάτων, δαπέδων και δαπέδων από τσιμεντοπλακίδια,
—
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— συντήρηση ή/και αντικατάσταση μεταλλικών στοιχείων κλιμάκων,
κιγκλιδωμάτων,
— χρωματισμός των όψεων, των διακοσμητικών τραβηχτών, των
κουφωμάτων και των μεταλλικών στοιχείων·
β) ανακατασκευή συνδετήριου τμήματος ΑΓ (κλιμακοστασίου –
ανελκυστήρα), μεταξύ των πτερύγων Α και Γ, στη θέση του
υπάρχοντος με επέκταση της επιφάνειάς του·
γ) ανακατασκευή του συνδετήριου τμήματος ΑΒ, μεταξύ των

πτερύγων Α και Β, με φέροντα οργανισμό από μεταλλικά στοιχεία,
στο οποίο διαμορφώνονται χώροι των Η/Μ εγκαταστάσεων·
δ) προσθήκη καθ’ ύψος ενός ορόφου, στο κτίριο Γ΄, για χρήση
κυλικείου – αναψυκτηρίου και χώρων Η/Μ εγκαταστάσεων
εκατέρωθεν αυτού·
ε) πλήρη εκσυγχρονισμό
συγκροτήματος.
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