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Συνοπτική περιγραφή:
Η Πράξη αφορά την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση Συστημάτων Συστοιχιών βιβλιοστασίων στο χώρο
του υπογείου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, με σκοπό την δημιουργία Αποθετηρίου. Τα Συστήματα αποτελούνται κατά
κύριο λόγο από συστοιχίες κυλιόμενων βιβλιοστασίων, διπλής όψης, ενώ για την ορθολογικότερη αξιοποίηση του
χώρου, χρησιμοποιείται περιορισμένος αριθμός σταθερών συστοιχιών, διπλής ή μονής όψης. Δημιουργούνται τρείς
περιοχές αρχειοθέτησης: για τις μεγαλόσχημες εφημερίδες, για τις εφημερίδες και για τα βιβλία/περιοδικά.
Για την αρχειοθέτηση των μεγαλόσχημων εφημερίδων χρησιμοποιούνται τα Συστήματα 1 έως 5, με συνολικά
1570 περίπου τρέχοντα μέτρα ραφιών, των οποίων το μήκος θα είναι 0,80 έως 0,85 μ., το βάθος θα είναι από 0,45
μ. έως 0,50 μ., το ύψος μεταξύ των ραφιών θα είναι 0,13μ., ενώ το τελικό ύψος των Συστοιχιών μπορεί να φτάσει
έως 2,08μ.
Για τις εφημερίδες χρησιμοποιούνται το Σύστημα 6 και μέρος του Συστήματος 7, δημιουργώντας 565 περίπου
τρέχοντα μέτρα ραφιών. Το μήκος των ραφιών θα είναι από 0,80 έως 1,25μ.,το βάθος τους 0,35 μ., το ύψος μεταξύ
των ραφιών θα είναι έως 0,50 μ (4 ωφέλιμα ράφια και το ράφι οροφής), με τελικό ύψος συστοιχιών έως 2,08μ.
Την μεγαλύτερη έκταση, με την δημιουργία 12.745 περίπου τρεχόντων μέτρων ραφιών, καταλαμβάνει ο
χώρος αρχειοθέτησης βιβλίων/περιοδικών, ο οποίος περιλαμβάνει μέρος του Συστήματος 7, τα Συστήματα 8 έως 30,
όλα κυλιόμενα, καθώς και τις σταθερές συστοιχίες διπλής ή μονής όψης, εγκατεστημένες μεταξύ των
υποστυλωμάτων. Στις συστοιχίες αυτές το ύψος τους μπορεί να φτάσει έως 2,08μ., τα ράφια θα έχουν μήκος 0,801,25μ., βάθος 0,30μ. ανά όψη, με ελάχιστη μεταξύ τους απόσταση 0,33μ.
Όλες οι συστοιχίες θα έχουν κλειστά πλαϊνά κατακόρυφα στοιχεία, θα διαθέτουν φάσα πλάτης πίσω από τα
ράφια, διακοσμητική πρόσοψη με πινακίδα περιεχομένου και ράφια συρόμενα βοηθητικής αρχειοθέτησης, ένα ανά
συστοιχία. Τα Συστήματα νοούνται πλήρη και λειτουργικά, επομένως, στην περίπτωση των κυλιόμενων
βιβλιοστασίων, θα περιλαμβάνουν και το απαιτούμενο σύστημα σιδηροτροχιών κύλισης (ράγες) στο κατάλληλο
μήκος, το βάθρο ενσωμάτωσης των ραγών, τη δομή βάσης στήριξης και κίνησης της μονάδας, το σύστημα μετάδοσης
κίνησης, το βάθρο οριζοντίωσης και κάθε άλλο στοιχείο, μηχανισμό, κλπ., απαραίτητο για την πλήρη λειτουργία και
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης.

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης:
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 660.920,00€ (κωδικός ενάριθμου:
2020ΕΠ00810017).
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ).

