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Αίθουσα Συσκέψεων Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής
Πρόσκληση 1960/14-11-2011

Παρόντες στη συνεδρίαση είναι η Πρόεδρος της Σχολής κα Ελ. Μαΐστρου και από την Επιτροπή
Πανεπιστημιακών Εγκαταστάσεων οι κ.κ. Α. Μονεμβασίτου, Δ. Καρύδης, Β Τσούρας, Κ. Μωραΐτης και
Κ. Καραδήμας.
Παρευρίσκεται προσκεκλημένη η κα. Μ. Καφρίτσα.

Συζητήθηκαν:
Η σήμανση των χώρων της Σχολής.
Η κατάσταση του ΜΑΧ.
Η επέκταση της Βιβλιοθήκης στο Υπόγειο του Ιστορικού κτιρίου της Πρυτανείας.
Το πρόγραμμα των εργασιών επισκευών- συντηρήσεων της Σχολής.
Αποφασίστηκαν:
Να μην γίνει η συνολική σήμανση όπως προτείνεται από την Εργολαβία του ΕΜΠ. Να
τοποθετηθούν όμως ταμπέλες έξω από όλους τους χώρους των Εργαστηρίων κλπ.
γραφείων ώστε να είναι σαφής η χρήση των σχετικών χώρων.
Η κατάσταση του ΜΑΧ θεωρήθηκε εξαιρετικά προβληματική. Το πρόβλημα γίνεται πιο
ακανθώδες δεδομένου ότι αποτελεί το μόνο ουσιαστικά αμφιθέατρο όπου μπορεί να
συγκεντρωθεί ολόκληρο εξάμηνο της Σχολής.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν πάρα πολλά σπασμένα έδρανα, αναλόγια η καθίσματα.
Ενδεικτικά αναφέρθηκε ότι από τα 145 έδρανα του κάτω διαζώματος τα 78 δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν γιατί έχουν σπασμένο αναλόγια η κάθισμα.
Τονίστηκε ότι οι φθορές αυτές είναι προϊόν βανδαλισμού που δεν μπορεί να γίνει στην
διάρκεια των διαλέξεων μαθημάτων η εξετάσεων και θεωρήθηκε ότι οι βανδαλισμοί
προέρχονται από τις λοιπές χρήσεις του χώρου.
Η επιτροπή εξουσιοδότησε τον κο Καραδήμα να μελετήσει πιθανούς τρόπους καλύτερης

στερέωσης των αναλογίων η των καθισμάτων.
Να διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης του υπογείου χώρου κάτω από την ιστορική πρυτανεία
(πιθανή μεταφορά στο χώρο παλαιών περιοδικών). Ο συνάδελφος Κ. Καραδήμας θα ελέγξει
το πρόβλημα υγρασίας, και η Πρόεδρος θα διερευνήσει τη δυνατότητα χρήσης του χώρου σε
συνεννόηση με την Πρυτανεία.
Το κατ’ αρχήν πρόγραμμα των εργασιών επισκευών- συντηρήσεων της Σχολής είναι το
ακόλουθο:
o

Έλεγχος – επισκευή αποχετεύσεων των χώρων υγιεινής.

o

Επισκευή απολύμανση υαλοστασίων Ισογείου κτιρίου Τοσίτσα.

o

Ανελκυστήρες κτιρίων Τοσίτσα και Μπουμπουλίνας.

o

Ενεργοποίηση κλιματιστικών κτιρίου Αβέρωφ.

o

Πίνακες Αμφιθεάτρων κτιρίου Αβέρωφ.

o

Τοποθέτηση σκιάστρων στην Αίθουσα Τελετών του κτιρίου Αβέρωφ.

o

Τοποθέτηση διακοπτών κουδουνιών στους χώρους των Διπλωματικών και στου
Τομείς.

o

Αγορά και τοποθέτηση κρεμαστρών στις αίθουσες του κτιρίου Αβέρωφ.

o

Αγορά και τοποθέτηση μεγάλων κάδων απορριμμάτων στις αίθουσες του κτιρίου
Αβέρωφ.

o

Αγορά νέων σκαμπώ για το κτίριο Αβέρωφ μια και τα υφιστάμενα δεν επαρκούν.

o

Υαλοστάσια μεγάλου κλιμακοστασίου του κτιρίου Τοσίτσα.

o

Ενίσχυση θέρμανσης ΜΑΧ.

o

Επισκευή σχεδιαστηρίων. Ίσως με πρόχειρη κάλυψη με αναλώσιμο υλικό.

o

Απομάκρυνση Η/Υ και λοιπών μηχανημάτων από του Κοινόχρηστους χώρους.

