Ξάνθη, 18.11.2015
Έκθεση Απολογισμού Έργου Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ
για τη διετία 2013-14 και 2014-15.
του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ καθηγητή Χρήστου Κουκουρλή
Προοίμιο.
Ο παρών Απολογισμός Έργου συντάσσεται, όπως και κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη,
σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Άρθρου 9 του Ν. 4009/2011, στο οποίο προβλέπεται ότι: «Ο
κοσμήτορας συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του την οποία υποβάλλει προς
έγκριση στη γενική συνέλευση της σχολής».
Ο παρών απολογισμός αναφέρεται στην τελευταία διετία της τετραετούς θητείας μου (διάρκεια
θητείας 01.09.2011 έως 18.11.2015) ως Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ.
Σημειώνεται ότι για τα δύο πρώτα έτη έχουν συνταχθεί ετήσιοι απολογισμοί οι οποίοι,
ξεπερνώντας τις προαναφερθείσες απαιτήσεις του Νόμου περί υποβολής στη Γενική Συνέλευση
της
Σχολής,
αναρτήθηκαν
στην
ιστοσελίδα
της
Κοσμητείας
(http://www.eng.duth.gr/pepragmena/) υπό τον τίτλο «Πεπραγμένα Κοσμητείας» δίδοντας έτσι
την μέγιστη δυνατή δημοσιότητα.
Κατά το έτος 2013-14, όπως είναι γνωστό, έγινε παράνομη καθαίρεση του Κοσμήτορα της
Πολυτεχνικής Σχολής από τον τότε Πρύτανη του ΔΠΘ καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Ρέμελη για
ένα διάστημα πέντε μηνών ενώ το μεγαλύτερο μέρος του προηγούμενου διαστήματος
αναλώθηκε στην αντιμετώπιση των προσπαθειών καθαίρεσης είτε του προαναφερθέντος
Πρύτανη είτε του Συμβουλίου του ΔΠΘ το οποίο μάλιστα, σύμφωνα με τον Πρόεδρό του,
«αφιέρωσεν ειδικήν συνεδρίασιν». Συνεπώς ο απολογισμός του έτους αυτού είναι πτωχός και
για το λόγο αυτό δεν υποβλήθηκε με το πέρας του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους.
Πριν από την αναφορά στις δραστηριότητες της Κοσμητείας αξίζει να αναφερθεί ότι εξέλειπε
πλέον η κακή εικόνα του Αμφιθεάτρου των ΠΡΟΚΑΤ το οποίο διατηρείται καθαρό και
ευπρεπισμένο σχεδόν από την έναρξη της θητείας μου μέχρι σήμερα.
Οι δραστηριότητες υποστηρίχθηκαν οικονομικά κυρίως από τη χρηματοδότηση από τα κονδύλια
ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ), μέσω του έργου με τίτλο «Υποστήριξη των δραστηριοτήτων της
Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θράκης» και επιστημονικά υπεύθυνο τον Κοσμήτορα της Π.Σ.
καθηγητή Χρ. Κουκουρλή. Στόχος των δαπανών, όπως υπαγορεύεται και από τη φύση του
έργου, ήταν η υποστήριξη οποιασδήποτε δραστηριότητας της Π.Σ. η οποία διευκολύνει το έργο
των μελών ΔΕΠ, των εκπαιδευτικών και φοιτητικών δραστηριοτήτων και συμβάλλει στην
ανάδειξη και προβολή του Πολυτεχνικής Σχολής και του Πανεπιστημίου.
Στη συνέχεια αναφέρονται οι κυριότερες από αυτές τις δραστηριότητες της Κοσμητείας και
παρατίθενται οι λόγοι για τους οποίους η Κοσμητεία προέβη σε αυτές. Δεν κρίθηκε σκόπιμο να
αναφερθεί ο αριθμός ή άλλες λεπτομέρειες των Συνεδριάσεων της Κοσμητείας ως οργάνου.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διοργάνωση Εορτασμού των 40 χρόνων της Πολυτεχνικής Σχολής με τη συμμετοχή των
συναδέλφων Μαρίας Γκράτσιου, Φώτη Πλιάκα, Παντελή Μπότσαρη και προσωπικού των
Γραμματειών των Τμημάτων και της Κοσμητείας. Διανομή στους συμμετέχοντες αναμνηστικών
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δώρων με δαπάνες της Κοσμητείας και χορηγών (Coco-MAT), υποδοχή αυτών στο Αμφιθέατρο
Καραθεοδωρή, διάθεση αναψυκτικών (χορηγός Just FOOD, κυλικείο Τμ. ΗΜ&ΜΥ), γεύμα
στους χώρους της Φοιτητικής Εστίας το μεσημέρι της Κυριακής 26 Οκτωβρίου 2014. (2526.10.2014)
Δημιουργία αρχείου και ανάρτηση στην Ιστοσελίδα της Πολυτεχνικής Σχολής με τους
Αφυπηρετήσαντες Καθηγητές της Σχολής σε ένδειξη τιμής και αναγνώρισης.
Οργάνωση επανειλημμένων συναντήσεων με τους φύλακες της Πολυτεχνικής Σχολής και
εκπροσώπους της εταιρείας φύλαξης. Επανειλημμένη έκδοση Οδηγιών για την βελτιστοποίηση
της φύλαξης των χώρων.
Δημόσια αντιμετώπιση του προβλήματος της παραπληροφόρησης και δυσφήμισης του
Πανεπιστημίου από μερίδα φοιτητών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών λόγω εισροής
υδάτων στο κτίριο Βιβλιοθήκης (χώροι Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
Προμήθεια σαρώθρων και λοιπού εξοπλισμού καθαριότητας για του φοιτητές του Τμήματος
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ώστε να συμβάλλουν οι ίδιοι στην καθαριότητα των χώρων τους.
Προμήθεια τριών (3) ηλεκτρικών σκουπών με δυνατότητα αναρρόφησης υγρών για
αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (πλημμυρών) λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.
Επίλυση θεμάτων τα οποία αφορούσαν αδέσποτα επιθετικά ζώα, θέμα διαρροής υδραργύρου σε
πρώην Εργαστήριο, απομάκρυνση και ασφάλιση ραδιενεργού οργάνου κ.α.
Αλλαγή του τρόπου ελέγχου εισόδου και εξόδου οχημάτων στους χώρους στάθμευσης των
ΠΡΟΚΑΤ.
Αντικατάσταση μηχανισμού ελέγχου εισόδου οχημάτων από τη Νότια είσοδο με μπάρα.
Έκδοση κανόνων λειτουργίας Αναγνωστηρίου.
Εντοπισμός και επισκευή Φωτιστικών Ασφαλείας. Βελτίωση της ασφάλειας των κτιρίων των
Φοιτητικών Εστιών με την προμήθεια 600 όμοιων κλειδιών (διανομή στους ενοίκους φοιτητές)
και 10 κλειδαριών για τις πόρτες εισόδου.
Υποβολή αιτήματος στην ΔΕΥΑΞ για διαγραφή ποσοστού χρεών τελών ύδρευσης.
Αντιμετώπιση του θέματος του περιορισμού των δαπανών φύλαξης. Μίσθωση οχήματος
περιπολίας για την αρτιότερη φύλαξη των χώρων.
Δρομολόγηση ανακαίνισης δικτύου δεδομένων των κτιρίων των Φοιτητικών Εστιών (σε
εξέλιξη).
ΔΑΠΑΝΕΣ
Δαπάνη για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση περιστατικού διαρροής υδραργύρου κατά τη
μεταφορά εργαστηρίων της Π.Σ. από το κτίριο της ΜΕΞ στα νέα κτίρια εργαστηρίων του
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Εργασίες απορρύπανσης και διαχείρισης επικίνδυνων
αποβλήτων από εξειδικευμένη εταιρεία (INTERGEO) αξίας 8.856,00€
Στολισμός με άνθη τελετών ορκωμοσίας αξίας 97,50 € + 48,59 € +84,75 € +68,51€
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Προμήθεια αναμνηστικών και λοιπά έξοδα εορτασμού 40 χρόνων από την ίδρυση της
Πολυτεχνικής Σχολής 2.349,30 €
Αναπαραγωγή CD, αξίας 578,10 € για 40 χρόνια της Π.Σ.
Αναμνηστικά βιβλία ως δώρα στους πρωτεύσαντες αποφοιτούντες 40,00 € + 255,30 € +386,63 €
Ηλεκτρολογικά ανταλλακτικά αξίας 37,52€
Χαρτί περγαμηνής για εκτύπωση διπλωμάτων αποφοιτούντων, 2.300 τεμάχια, αξίας 1.599,00 €
+ 2.078,70 €
Διάφορα αναλώσιμα για τις ανάγκες της Γραμματείας αξίας 487,08 € + 40,54 € +200,00 € +
29,52€ +314,20€
Τόνερ για εκτυπωτή γραμματείας και φωτοτυπικού φοιτητών, αξίας 36,53 € + 225,58 +82,90€ €
+ 89,99€
Επισκευή και ανταλλακτικά φωτοτυπικού γραμματείας αξίας 255,78 €
Επισκευή και Συντήρηση συστήματος καταγραφής δρομολογίων και συντήρηση συστήματος
περιπολίας φυλάκων, αξίας 786,00 €
Ανταλλακτικά καταγραφής δρομολογίων λεωφορείων αξίας 195,57 €
Υποστήριξη συστήματος Unistudent καταχώρισης βαθμολογιών, κόστους 1.008,00 €
(ανεμιστήρες για κουτιά η/υ, τροφοδοτικά, καλώδια, κιτ μπαταριών για UPS Server)
Προμήθεια 600 κλειδιών και 10 κλειδαριών για κτίρια εστιών αξίας 640,00 €
Σκούπες, σφουγγαρίστρες, κουβάδες και φαράσια για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
47,23 €
Γυψοσανίδες και υλικά τοποθέτησης για επισκευή ψευδοροφής για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών, αξίας 151,04 €
Υλικά άθλησης και φαρμακευτικά υλικά Εστιακών Φοιτητών αξίας 182,27 €
Εκτυπώσεις πινακίδων και Baner για την έκθεση φοιτητικών εργασιών για το Τμήμα
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ακαδ. έτους 2014-2015 αξίας 998,11 €
Ψηφοδέλτια, φάκελοι και σφραγίδες για τις φοιτητικές εκλογές στις 13.05.2015 αξίας 468,26 €
Δύο σημαίες με το έμβλημα του Πανεπιστημίου αξίας 120,00 €
Προμήθεια 3 σκουπών αναρρόφησης υγρών, αξίας 387,01 € συνολικά.
Κύλινδροι, κλειδιά ασφαλείας κλειδαριές για κτίριο Διοίκησης, Αναγνωστήριο, Αμφιθέατρο κλπ
αξίας 97,99 €
Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων και υποδομών με όχημα περιπολίας αξίας 861,00€
μηνιαίως.
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τα Αμφιθέατρα του Τμήματος ΗΜ&ΜΥ κτίριο Α στα
Κιμμέρια και για το κτίριο 4 στα ΠΡΟΚΑΤ αξίας 318,82€
Πληρωμή συντήρησης εξοπλισμού καταγραφής δρομολογίων λεωφορείων και μετεγκατάσταση
λογισμικού συστήματος παρακολούθησης περιπολιών φυλάκων, 200,00€
Προμήθεια 5 κάδων απορριμμάτων για συλλογή – διακομιδή αξίας 400,00 € για ΠΡΟΚΑΤ.
Συντήρηση και καθαρισμός υαλοπινάκων και φεγγιτών από ιδιωτικό συνεργείο για λόγους
υγιεινής στο κτίριο όπου στεγάζεται το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Κιμμέρια, αξίας
959,40€
Πινακίδα σήμανσης αντανακλαστική αποτελούμενη από δύο τμήματα για σήμανση του κτιρίου
όπου στεγάζεται το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Κιμμέρια, αξίας 344,40€
Δύο πινακίδες plexiglass 5mm για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αξίας 147,60€
Σημεία ηλεκτρονικής καταγραφής και σήμανσης (tags) περιπολιών (5 τεμάχια) guard blc-40
proximity hand tag, για την καταγραφή των περιπολιών στους χώρους της Π.Σ. στο συγκρότημα
των Κιμμερίων, αξίας 40,29 €
Επισκευή περίφραξης (μεταλλικού κιγκλιδώματος) ΠΡΟΚΑΤ για αποτροπή παράνομης εισόδου,
αξίας 344,40€ (51η πληρωμή)
Ελεγχόμενη μπάρα εισόδου σε νότια είσοδο ΠΡΟΚΑΤ, αξίας 2.337,00 €
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Προμήθεια δύο σκληρών δίσκων για γραφείο Μηχανοργάνωσης για ανάγκες των διοικητικών
υπηρεσιών Πολυτεχνικής Σχολής αξίας 1.032,00 €
Προμήθεια δύο καρτών δικτύου για τον εξοπλισμό δικτυακού χώρου αποθήκευσης για το
γραφείο Μηχανοργάνωσης για γρήγορη και αποτελεσματική διασύνδεση των Γραμματειών της
Π.Σ. με το δικτυακό χώρο αποθήκευσης που φιλοξενούν τα αρχεία τους, αξίας 1.648,20 €
Αναβάθμιση του απαραίτητου εξοπλισμού για την υποστήριξη των υπηρεσιών που παρέχει το
ΥΚ-ΚΔΔ στο ΔΠΘ με την προμήθεια μέσω διαγωνισμού: ενός Μεταγωγέα Επιπέδου 3 και ενός
Ελεγκτή Συσκευών Ασύρματης Πρόσβασης αξίας 14.969,10€.

Χρήστος Κουκουρλής
Καθηγητής Τμ. ΗΜ&ΜΥ
Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ
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