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ΑΡ.ΔΙΑΚΗΥΡΗΞΗΣ: 
ΤΙΤΛΟΣ:  

2020/2 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ 
ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 1. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικοί πόροι μέσω 
του ΠΔΕ [ΣΑ Ε1551, κωδικός εναρίθμου 
2018ΣΕ15510002], στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014-2020 / Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ- ΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» 
(ΕΠΑνΕΚ) με κωδ. MIS 5019137, ποσό 
200.000 € περιλαμβανομένου του ΦΠΑ  

2. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ του Δήμου Χανίων [Κ.Α.: 
02.61.7411.001, Ποσό 112.401,59 € 
περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Κ.Α.:  61-7411.002 
CPV: 71335000-5 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

NUTS :   EL 434 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 251.936,77 €  

ΦΠΑ 24%:  60.464,82 € 
ΣΥΝΟΛΟ: 312.401,59 € 

 

 

 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 
 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η αποκατάσταση και ανάδειξη του διατηρητέου κτιρίου 

του Δήμου Χανίων που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Τζανακάκη 86 και Ερωτοκρίτου, και η 

επανάχρησή του ως μια σύγχρονη βιβλιοθήκη, η οποία θα προβάλλει τον πολιτισμό της πόλης και θα 

εξοικειώνει τους δημότες με τις νέες τεχνολογίες.  

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη που λειτουργεί σήμερα στο Δήμο Χανίων, ιδρύθηκε το 1953 και στεγάζεται σε 

τμήμα του Α’ ορόφου του Δημαρχείου Χανίων.  Καταλαμβάνει έκταση περί τα 690 μ2.  Η πρόσβαση 

ΑμεΑ είναι αδύνατη καθώς δεν υφίσταται ανελκυστήρας. 

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη είναι από τις μεγαλύτερες περιφερειακές βιβλιοθήκες. Διαθέτει περί τους 

150.000 τόμους βιβλίων, έντυπο υλικό, εφημερίδες, περιοδικά, σπάνιες εκδόσεις και αρχεία, 

φωτογραφίες, χάρτες, αφίσες και οπτικοακουστικό υλικό.  Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, στη 

συλλογή της ενσωματώθηκαν σπουδαίες συλλογές όπως π.χ. η βιβλιοθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου, 

η βιβλιοθήκη του Φιλολογικού Συλλόγου «Χρυσόστομος», η βιβλιοθήκη Β.Παπαδάκη, η βιβλιοθήκη 

Α.Μάλμου, κλπ.  Οι συλλογές αυτές αφενός δεν προβάλλονται σωστά στην υφιστάμενη θέση τους, 

αφετέρου δεν είναι δυνατόν να προστατευθούν, να συντηρηθούν και να αξιοποιηθούν για 

εκπαιδευτικούς και τουριστικούς λόγους.  

Τμήμα του περιορισμένου χώρου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης καταλαμβάνει το Media Lab, ένας 

πρωτοπόρος χώρος που δημιουργήθηκε με τη συνεργασία του Δήμου Χανίων και του Future Library 

του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».  Αποτελεί ένα ελκυστικό χώρο δημιουργικότητας, καινοτομίας και 

πρόσβασης στο διαδίκτυο για όλους τους χρήστες της Δημοτική Βιβλιοθήκης, με υπηρεσίες που 

δίνουν έμφαση στη δημιουργικότητα.   Η λειτουργία  του Media Lab αύξησε την επισκεψιμότητα της 
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Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ειδικά από νέους ανθρώπους και κατέδειξε την ανάγκη του εκσυγχρονισμού 

της.   

Η λειτουργία του νέου χώρου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο διατηρητέο κτίριο, έχει ως στόχους:  

- Την περαιτέρω αξιοποίηση του καινοτόμου εργαστηρίου ψηφιακής τεχνολογίας, αφενός για 

να γίνει ακόμα πιο ελκυστικό στους νέους χρήστες, αφετέρου για να εισάγει στις νέες 

τεχνολογίες τους λιγότερο έμπειρους χρήστες 

- Τη μεταφορά των πολύτιμων ιστορικών συλλογών σε σύγχρονους χώρους, κατάλληλους για 

διαφύλαξη και αξιοποίηση, καθώς και την ανάδειξη και προβολή του συνολικού ιστορικού και 

πολιτιστικού αποθέματος της πόλης.  

- Τη δημιουργία ενός χώρου όπου θα μπορούν να φιλοξενηθούν δράσεις που προάγουν τον 

πολιτισμό (διαλέξεις, εκθέσεις, σεμινάρια, παρουσιάσεις βιβλίων, μαθήματα σε νέες 

τεχνολογίες, μουσικά δρώμενα, εμπειρίες διαδραστικής τεχνολογίας κλπ)  

- Την απόδοση ενός αξιόλογου εγκαταλελειμμένου κτιρίου σε ανοικτή χρήση από τους δημότες 

και τους επισκέπτες των Χανίων, ειδικά μάλιστα με την αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου 

ως νοητή προέκταση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.  

- Την εκπλήρωση του στόχου της Στρατηγική ΒΑΑ του Δήμου Χανίων για «Αναζωογόνηση του 

Αστικού Κέντρου με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής», καθώς λόγω της κεντρικής 

θέσης του κτιρίου και της συνάφειας των «όμορων» λειτουργιών (Δημοτική Βιβλιοθήκη- 

Παιδική Βιβλιοθήκη – Δημοτικός Κήπος)  θα δημιουργηθεί ένα νέο ορόσημο για την πόλη με 

σαφώς θετικά αποτελέσματα στην κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης.  

 

Η χρηματοδότησης της αποκατάστασης και επανάχρησης του κτηρίου έχει ενταχθεί στον 

Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη Μηχανισμών Στήριξης της Επιχειρηματικότητας» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Καινοτομία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 

5019137 .  

 

Χανιά, Ιανουάριος 2020 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

Μαργαρίτα Μπατάκη 

 

 

Αρχιτέκτονας Μηχ/κός 

  

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος 

Μελετών, Προγραμμάτων & 

Δημοτικής Περιουσίας 

 

Περικλής Βακάλης 

Πολιτικός Μηχ/κός  

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών  

 

 

Σοφοκλής Τσιραντωνάκης 

Πολιτικός Μηχ/κός 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με την 179/2020 (ΑΔΑ: ΨΓΑ1ΩΗ5-ΜΓΣ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Χανίων 
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