ΠΡΑΚΣΙΚΟ

ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ
ΣΗ ΧΟΛΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
υνεδρίαςη αρ. 1/2/11/2011
Ημζρα Σετάρτη & ϊρα 13.00 π.μ.
Αίθουςα υςκζψεων Διοικητικοφ υμβουλίου τησ χολήσ
Πρόςκληςη 1380/27-10-2011

Παρόντεσ ςτθ ςυνεδρίαςθ είναι θ Πρόεδροσ τθσ Σχολισ κα Ελ. Μαΐςτρου, ο Αν. Πρόεδροσ κ. Γ.
Παρμενίδθσ και από τθν Επιτροπι Πανεπιςτθμιακϊν Εγκαταςτάςεων οι κ.κ. Α. Μονεμβαςίτου, Σ.
Γυφτόπουλοσ, Μ. Μάρκου, Δ. Σεβαςτάκθσ, Κ. Καραδιμασ.
Παρευρίςκονται οι προςκεκλθμζνοι κ.κ. Θ. Φωτίου, Μ. Καφρίτςα, Τ. Μικροφ και Ε. Μυλωνά.

Παρουςιάςτθκε πρόταςθ οργάνωςθσ των χριςεων ςτουσ χϊρουσ των κτιρίων Τοςίτςα και
Μπουμπουλίνασ, που ζχει ςυνταχκεί από ομάδα εργαςίασ θ οποία ςυγκροτικθκε ςτθ ΓΣ
15/7/2009 και αποτελείται από τουσ Φ. Γουλιζλμο, Α. Μονεμβαςίτου, Θ. Φωτίου, Σ. Γυφτόπουλο
Α. Πεχλιβανίδου.

Συηθτικθκε θ επιτακτικι ανάγκθ τθσ επζκταςθσ των χϊρων τθσ βιβλιοκικθσ τόςο του τμιματοσ
που ςτεγάηεται ςτο κτίριο Αβζρωφ, όςο και του τμιματοσ που βρίςκεται ςτον 5 ο όροφο του
κτιρίου Μπουμπουλίνασ.

Συηθτικθκε επίςθσ θ επικυμία τθσ Σχολισ να κρατιςει και να αναβακμίςει κατά το δυνατόν το
γυμναςτιριο ςτο Συγκρότθμα Πατθςίων.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΑΝ

1.

Να παρουςιαςτεί θ πρόταςθ ςτθ Γ.Σ τθσ Σχολισ να μελετθκοφν φάςεισ εφαρμογισ τθσ.

2.

Να αντιμετωπιςκοφν άμεςα τα προβλιματα ζλλειψθσ χϊρου τθσ βιβλιοκικθσ με τισ

παρακάτω ενζργειεσ :
α) να μελετθκεί θ αναδιαρρφκμιςθ του χϊρου τθσ βιβλιοκικθσ του 5ου ορόφου, με μείωςθ και
του χϊρου του αναγνωςτθρίου
β) να μελετθκοφν τρόποι μείωςθσ του όγκου των ειςερχόμενων (γκρίηα βιβλιογραφία) ςτθ
βιβλιοκικθ του 5ου ορόφου.(προτείνεται π.χ. θ ψθφιακι παράδοςθ των αςκιςεων του
μεταπτυχιακοφ τθσ Πολεοδομίασ)
γ) να διερευνθκεί θ δυνατότθτα χριςθσ του υπογείου χϊρου κάτω από τθν ιςτορικι πρυτανεία
(πικανι μεταφορά ςτο χϊρο παλαιϊν περιοδικϊν). Ο ςυνάδελφοσ Κ,Καραδιμασ κα ελζγξει το
πρόβλθμα υγραςίασ, και θ πρόεδροσ κα διερευνιςει τθ δυνατότθτα χριςθσ του χϊρου ςε
ςυνεννόθςθ με τθν Πρυτανεία
δ) Να μελετθκεί θ δυνατότθτα αγοράσ και τοποκζτθςθσ κινθτϊν ραφιϊν ςτο χϊρο τθσ
βιβλιοκικθσ του κτιρίου Αβζρωφ

