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Συνοπτική περιγραφή:  

 

Η Πράξη αφορά τη λειτουργική ενοποίηση των Βιβλιοθηκών τριών Σχολών του Α.Π.Θ., της Σχολής Θετικών 

Επιστημών (Σ.Θ.Ε.), της Σχολής Επιστημών Υγείας και της Πολυτεχνικής Σχολής, και έρχεται να αντιμετωπίσει το 

μεγάλο πρόβλημα πολυδιάσπασης των βιβλιοθηκών που παρουσιάζεται στο Α.Π.Θ. Περιλαμβάνεται ο απαιτούμενος 

εξοπλισμός των Βιβλιοθηκών και εργασίες διαμόρφωσης του χώρου, στην περίπτωση της Σ.Θ.Ε. Ειδικότερα: 

Η ενοποιημένη βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Υγείας δημιουργείται στο χώρο της βιβλιοθήκης της Κτη-

νιατρικής Σχολής και για την υλοποίησή της απαιτείται η προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση εξοπλισμού, ως εξής: 

(α) δύο Συστήματα από 4 και 6 αντίστοιχα κυλιόμενες συστοιχίες μεταλλικών βιβλιοστασίων διπλής όψης (β) δύο 

Συστήματα σταθερών ξύλινων συστοιχιών βιβλιοστασίων διπλής όψης, αποτελούμενων του ενός από 4 συστοιχίες 

και του άλλου από 3 συστοιχίες (γ) 5 σταθμοί εργασίας με μεταλλικά και ξύλινα στοιχεία, με επίπεδα τοποθέτησης 

οθόνης και πληκτρολογίου και ανοικτή βάση για ξεχωριστή μονάδας CPU.  

Η ενοποιημένη βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής χωροθετείται στο κτίριο Ε10 και η προμήθεια, μεταφορά 

και εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού περιλαμβάνει: (α) βιβλιοστάσια διπλής όψης σε ποσότητα έξι τεμαχίων 

αποτελούμενο από τέσσερις ίσου πλάτους στήλες (β) βιβλιοστάσιο μονής όψης, αποτελούμενο από τέσσερις ίσου 

πλάτους στήλες (γ) επίτοιχα βιβλιοστάσια τριών σειρών (δ) δέκα οκτώ τραπέζια αναγνωστηρίου με μεταλλικό σκελετό 

και επιφάνεια εργασίας από μοριοσανίδα (ε) δέκα οκτώ τροχήλατες καρέκλες μεταλλικού σκελετού, με πέντε πόδια 

και περιστρεφόμενο κάθισμα.  

Η ενοποιημένη βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών εγκαθίσταται στο ισόγειο του κτιρίου του τμήμα-

τος Βιολογίας και στον τομέα του εξοπλισμού απαιτείται η προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση των εξής ειδών: (α) 

42 συστοιχίες σταθερών μεταλλικών βιβλιοστασίων διπλής όψης (β) 6 συστοιχίες σταθερών μεταλλικών βιβλιοστα-

σίων μίας όψης (γ) 20 τραπέζια αναγνωστηρίου διπλής όψης, διαστάσεων με διαχωριστικό πάνελ, δύο τραπέζια μίας 

όψης, δύο τραπέζια αναγνωστηρίου Η/Υ, διπλής όψης και δύο τραπέζια αναγνωστηρίου ΑΜΕΑ μονής όψης, (δ) 96 

καθίσματα αναγνωστηρίου, με επενδεδυμένη έδρα, χωρίς μπράτσα. Για τη δημιουργία της ενιαίας Βιβλιοθήκης στη 

Σ.Θ.Ε. θα εκτελεστούν εργασίες διαμόρφωσης του ισογείου χώρου, δηλ. εργασίες οικοδομικές (καθαιρέσεις, κατα-

σκευή νέων χωρισμάτων, δαπέδων, θυρών, χρωματισμοί, θερμομόνωση κλπ.) και εργασίες ηλεκτρομηχανολογικές 

(κλιματισμός-αερισμός, δίκτυο ύδρευσης-αποχέτευσης, ισχυρών –ασθενών ρευμάτων κλπ.). 

 

 

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης:  
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 1.570.072,18€ (κωδικός ενάριθμου: 

2020ΕΠ00810023). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-

πτυξης-ΕΤΠΑ).  


