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Συνοπτική περιγραφή:
Τα προτεινόμενα για παρέμβαση κτίρια είναι αυτά του Αστεροσκοπείου και του Μετεωροσκοπείου, τα οποία βρίσκονται εκατέρωθεν του Κεντρικού άξονα, που διασχίζει το campus και εντός του πάρκου της Πανεπιστημιούπολης του
Α.Π.Θ.
Το Αστεροσκοπείο αποτελείται από δύο τμήματα, το πρώτο (Α΄) περιλαμβάνει υπόγειο, ισόγειο και έναν όροφο, ενώ
το δεύτερο (Β΄) τμήμα ισόγειο και δύο ορόφους, συνολικού εμβαδού 729,68 τ.μ. και 13,88 τ.μ. ημιυπαιθρίων χώρων,
ενώ το Μετεωροσκοπείο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και δύο ορόφους, συνολικού εμβαδού 842,94 τ.μ. και
288,25 τ.μ. ημιυπαιθρίων χώρων.
Τα κτίρια αποτελούν τα μοναδικά μικρής κλίμακας σημαντικά πανεπιστημιακά κτίσματα, που παρά τις διαφορές του
αρχιτεκτονικού τους ιδιώματος, γίνονται εύκολα και ευχάριστα αντιληπτά με τη σαφή γεωμετρία τους και την ένταξή
τους στο περιβάλλον.
Πέραν των κυρίων χρήσεων, αυτών της εκπαίδευσης και έρευνας, τα κτίρια αποτελούν πόλο έλξης μαθητών και πολιτών, μέσα από τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται με θέματα σχετικά με το αντικείμενό τους.
Λόγω της παλαιότητάς τους και του αποσπασματικού έως τώρα τρόπου αντιμετώπισης των εμφανιζομένων προβλημάτων, τα κτίρια σήμερα παρουσιάζουν πολλά προβλήματα και είναι ενεργοβόρα. Για την αντιμετώπισή τους μελετήθηκε η υλοποίηση εργασιών, οι οποίες, κατά κύριο λόγο, αφορούν την αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπετασμάτων, την αντικατάσταση των φωτιστικών με φωτιστικά led, αποξηλώσεις και κατασκευή ψευδοροφών σε διάφορες θέσεις, αποξήλωση υπάρχουσας και κατασκευή νέας στεγάνωσης δωμάτων, αποξήλωση και αντικατάσταση
πλαστικών και ξύλινων δαπέδων, αποκατάσταση ξύλινων και μαρμάρινων δαπέδων, ανακαίνιση χρωματισμών, αποκατάσταση εσωτερικών κουφωμάτων, αποκατάσταση τοπικών βλαβών σκυροδέματος, εργασίες εκσυγχρονισμού
η/μ εγκαταστάσεων και λοιπές απαραίτητες οικοδομικές μικροεργασίες
Με τις προτεινόμενες επεμβάσεις επιτυγχάνεται:
- η αναβάθμιση και ανάδειξη των κτιρίων,
- η ενίσχυση του υπερτοπικού χαρακτήρα του πάρκου και των κτιρίων,
- η ολοκλήρωση της παρέμβασης στο σύνολο της περιοχής πάρκο-κτίρια, εφόσον στο πάρκο υλοποιείται έργο αναβάθμισης, χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο Πρόσκλησης του ιδίου Θεματικού Στόχου
- η αύξηση του βαθμού εξωστρέφειας του Α.Π.Θ. και του ανοίγματος στην πόλη και τους πολίτες,
- η ένταξη στην λογική του ευρύτερου πολεοδομικού σχεδιασμού της περιοχής,
- η ενίσχυση του δικτύου τουριστικών διαδρομών πολιτιστικής αξίας,
- η βελτίωση στοιχείων της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης:
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 736.560,00€ (κωδικός ενάριθμου:
2022ΣΕ27510017).
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής).

