ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΠΣ/ΔΠΘ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2012-2013
Προοίμιο.
Ο παρών Απολογισμός Έργου συντάσσεται, όπως και κατά το προηγούμενο
ακαδημαϊκό έτος, 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». Έχει
την ιδιομορφία της παράλληλης παρουσίασης τόσο του απολογισμού
δραστηριοτήτων όσο και του οικονομικού απολογισμού ώστε να φαίνεται αμέσως το
κόστος της κάθε ενέργειας / δραστηριότητας και ο σκοπός για τον οποίον
δαπανήθηκε το κάθε χρηματικό ποσό. Παράλληλα υποβάλλονται: (α). Συγκεντρωτική
Κατάσταση Προμήθειας παγίων και (β). Πίνακας Δαπανών ανά Κωδικό.
Οι δραστηριότητες υποστηρίχθηκαν οικονομικά κυρίως από τη χρηματοδότηση από
τα κονδύλια ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ), μέσω του έργου με Κ.Ε. 2137 (80844) και
τίτλο «Υποστήριξη των δραστηριοτήτων της Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θράκης» και
επιστημονικά υπεύθυνο τον Κοσμήτορα της Π.Σ. Αν. Καθηγητή Χρ. Κουκουρλή. Το
συγκεκριμένο έργο εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Ειδικού Επταμελούς οργάνου της
ΕΕ με αριθμό 50/1.11.2011, έχοντας χρονική διάρκεια από 1/9/2011-31/8/2014. Κατά
τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 σε άμεση συνάρτηση με τις
οικονομικές συγκυρίες ως προς τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων, έγινε μόνο
μία αύξηση του προϋπολογισμού κατά 23.790,45€ που αποτελούσε τη δεύτερη δόση
Ε.Τ.Α.Α. του 2012.
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. Να
σημειωθεί ότι λόγω της αρκετά μειωμένης χρηματοδότησης σε σχέση με την
προηγούμενη ακαδημαϊκή περίοδο (βλ. απολογισμό προηγούμενης ακαδημαϊκής
περιόδου 2011-2012), μειώθηκαν και οι δυνατότητες για μεγαλύτερη βελτίωση των
υφιστάμενων υποδομών. Στη συνέχεια του απολογισμού περιγράφονται δράσεις και
ενέργειες οι οποίες είχαν οικονομικό κόστος και παρατίθενται οι λόγοι για τους
οποίους η Κοσμητεία προέβη σε αυτές.
Όπως και στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο (2011-2012), έτσι και για τη
συγκεκριμένη (2012-2013), ο οικονομικός απολογισμός επιμερίζεται σε οκτώ
ενότητες και καλύπτει την περίοδο 01.09.2012-31.08.2013. Πιο συγκεκριμένα:
1. Έργα Υποδομής (περιλαμβανομένων προμηθειών πάγιου εξοπλισμού)
2. Επισκευές και συντηρήσεις πάγιου εξοπλισμού, κτιριακών εγκαταστάσεων
3. Δραστηριότητες εξοικονόμησης πόρων
4. Οικονομική ενίσχυση άλλων Έργων, εκδηλώσεων πολιτιστικών συλλόγων,
Συνεδρίων, Συνδρομών
5. Έξοδα παράστασης - Μετακινήσεις
6. Λοιπές δαπάνες: (α) Προμήθεια αναλωσίμων, (β) Έντυπα και γραφική ύλη
7. Αμοιβές συμβασιούχων του έργου
8. Λοιπές ενέργειες

1. Έργα Υποδομής
Όλες οι δαπάνες για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού αποσκοπούν στη βελτίωση
και αναβάθμιση των υποδομών του συγκροτήματος της Π.Σ., τόσο σε επίπεδο
διδασκαλίας, όσο και της πληρέστερης διεξαγωγής οποιασδήποτε δραστηριότητας
(επιστημονικής - επικοινωνίες) εντός της Π.Σ..
Οι δαπάνες σε πάγιο εξοπλισμό περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες
παραγράφους, ενώ, όπως αναφέρθηκε, επισυνάπτεται και αναλυτική κατάσταση
παγίων με τον προμηθευτή, την ημερομηνία προμήθειας, το αναλυτικό κόστος και το
σημείο τοποθέτησης του κάθε παγίου.
(1α). Προμήθεια εξοπλισμού επίπλων διδασκαλίας κατόπιν σχετικού διαγωνισμού,
με συγκεκριμένες προδιαγραφές οι οποίες έπρεπε να πληρούνται για την κάθε
κατηγορία επίπλου. Το τελικό κόστος ήταν 15.375€.
Η ανωτέρω δαπάνη περιελάμβανε:
• 320 τεμάχια σχολικών καθισμάτων, όπου:
i) 120 καθίσματα τοποθετήθηκαν στις αίθουσες διδασκαλίας τμήματος Μηχανικών
Παραγωγής & Διοίκησης Α11-Α12-Α13 (κτίριο 4, 3ος όροφος συγκρότημα
ΠΡΟΚΑΤ),
ii) 100 καθίσματα τοποθετήθηκαν στο αναγνωστήριο (συγκρότημα Προκάτ).
iii) 100 καθίσματα τοποθετήθηκαν στο κτίριο Βιβλιοθήκης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών (συγκρότημα Κιμμερίων)
• 100 έδρανα σχεδίασης τα οποία τοποθετήθηκαν στο κτίριο Βιβλιοθήκης,
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (συγκρότημα Κιμμερίων).
• 60 θρανία τα οποία τοποθετήθηκαν στις αίθουσες διδασκαλίας τμήματος
Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Α11-Α12-Α13 (κτίριο 4, 3ος όροφος
συγκρότημα Προκατ).
• 50 επιφάνειες εδράνων σχεδίασης (για αντικατάσταση των ήδη φθαρμένων)
τα οποία τοποθετήθηκαν στο κτίριο Βιβλιοθήκης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών (συγκρότημα Κιμμερίων).
Να σημειωθεί ότι τα έδρανα (χρήση ως θρανία) τα οποία αντικαταστάθηκαν από
κανούργια στο κτίριο 4, 3ος όροφος του συγκρότηματος ΠΡΟΚΑΤ μεταφέρθηκαν και
τοποθετήθηκαν στο Αναγνωστήριο της Π.Σ. ως επιπλέον εξοπλισμός.
(1β) Επισκευή και αποκατάσταση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών στα
εργαστήρια του Τμήματος Μηχ. Περιβάλλοντος ΔΠΘ στην Πανεπιστημιούπολη
Κιμμερίων.
Σε συνεργασία με την Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών έγιναν επισκευές και
αντικαταστάσεις – προσθήκες καλωδίων (περιλαμβανομένων οπτικών ινών) τόσο για
την αποκατάσταση αλλά και την αναβάθμιση της τηλεπικοινωνιακής υποδομής του
Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος. Πλην της επισκευής / αναβάθμισης του τηλεφωνικού
δικτύου έγινε και διασύνδεση των κτιρίων με οπτική ίνα με τον διαθέσιμο εξοπλισμό
(ζεύξη Laser μεταξύ Ενεργειακού Κέντρου και εγκαταστάσεων Τμ. ΗΜ&ΜΥ) με
αποτέλεσμα τη αύξηση της ταχύτητας από 20Mbps σε 100 Mbps και δυνατότητα
επέκτασης σε 1Gbps. Με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών έγιναν τα εξής:
• Αντικατάσταση καλώδιο χαλκού 630 μέτρων αξίας 1046.89€ για τη
διασύνδεση με το Τηλεφωνικό Κέντρο των Φοιτητικών Εστιών.
• Οπτική ίνα 650 μέτρων (SLB-9-01x24-ZPR-D) αξίας 799.5€ με τη
διασύνδεση με το Ενεργειακό Κέντρο και εν συνεχεία με το σύστημα laser.
Για την εγκατάσταση των ανωτέρω υλικών απαιτήθηκαν επιπλέον τα ακόλουθα:

•
•
•

Οπτικός κατανεμητής (patch panel 19'' 24 ports sc) (TEM:2), Oριολωρίδα
διαχ. KRONE 10 ζευγών (TEM:10), Σχάρα καλωδίων 200x35x0.8 (9μέτρα),
συνολικής αξίας 480.32€
Οργανωτής καλωδίωσης (Ρ110), βάση οριολωρίδων, δεματικά 5x300 100άδα, παξιμάδια και βίδες, ορθοστάτες στήριξης, συνολικής αξίας 104.55€
Σχάρα 33μετρ. 150x60x0.8, Στριφώνια Γαλβανιζέ 8x60, Ούπες TRIKA TOX
No 10/62, Πρόβολος ELVO 150 Μεσ.τ, Βίδες Μ6x16, Tαχυσύνδεσμος
(H=60), συνολικής αξίας 172,6€

(1γ). Προμήθεια εξοπλισμού για την καταγραφή των περιπολιών στους χώρους
της Π.Σ. στο συγκρότημα των Κιμμερίων συνολικής αξίας 901.99€, με στόχο τον
έλεγχο της εκτέλεσης των περιπολιών για τον καλύτερο και πληρέστερο έλεγχο της
φύλαξης της Π.Σ.. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο περιλαμβάνει: α) Σημεία
ηλεκτρονικής καταγραφής και σήμανσης περιπολιών (20 τεμάχια), guard blc-40
proximity hard tag, β) Φορητό αναγνώστη ελέγχου περιπολίας (1 τεμάχιο) guard tour
bp-20025 reader, γ) Τοπικό σταθμό περιπολιών (1 Τεμάχιο), guard tour bs-1000.
(1δ). Αναβάθμιση του server του συστήματος καταχώρησης βαθμολογιών
(classweb-unistudent) με την προμήθεια μνημών υπολογιστή (server) 4τεμ. 2GB
667MHz, 2 τεμ. 8GB 667MHz και 6 τεμ. Σκληρών δίσκων 1TByte. Κόστος
1374,89€.
(1ε). Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος (NASHUATEC MP2000) αξίας
467,4€ το οποίο και παραχωρήθηκε προς το Σύλλογο Φοιτητών για τις ανάγκες
αναπαραγωγής σημειώσεων μαθημάτων των φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής του
ΔΠΘ με λειτουργικές δαπάνες του Συλλόγου. Η συγκεκριμένη δαπάνη έγινε ύστερα
από αίτημα του Συλλόγου με στόχο την εξοικονόμηση πόρων από τους φοιτητές
δεδομένων των οικονομικών συγκυριών αλλά και την υποβοήθηση της διδακτικής
διαδικασίας. Να σημειωθεί ότι την ευθύνη λειτουργίας, συντήρησης και προμήθειας
αναλώσιμων φέρει αποκλειστικά ο Σύλλογος Φοιτητών. Το φωτοτυπικό μηχάνημα
είναι εγκατεστημένο στο θυρωρείο της Π.Σ. (συγκρότημα ΠΡΟΚΑΤ).
(1στ). Προμήθεια καταγραφικού μηχανήματος δρομολογίων λεωφορείων προς
εστίες αποτελούμενο από πλακέτα καταγραφής, μπαταρία, πλακέτα τροφοδοσίας
ύψους 738€ με στόχο την καταγραφή των δρομολογίων. Η ανάλυση των στοιχείων
αποσκοπεί αφενός στον έλεγχο και μετέπειτα στην βελτιστοποίηση των δρομολογίων
για εξοικονόμηση κόστους. Αποτελεί συνέχεια προμήθειας προηγουμένου έτους.
(1ζ). Προμήθεια αυτοκόλλητων ταινιών σκιάσης για υαλοπίνακες για την
προστασία της αίθουσας συνεδριάσεων (ΠΡΟΚΑΤ) έναντι φωτισμού ύψους 473.5€
(1η). Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικής Πινακίδας στην είσοδο της
πανεπιστημιούπολης Κιμμεριών. Προμήθεια και εγκατάσταση 6 πινακίδων
οδοσήμανσης του οδικού δικτύου στην περιοχή του φυλακίου Κιμμερίων ύψους
1894,2€ συνολικά.

2. Επισκευές και συντηρήσεις πάγιου εξοπλισμού, κτιριακών
εγκαταστάσεων
Χρηματοδοτήθηκαν όπου κρίθηκε απαραίτητο σε οποιοδήποτε σημείο της Π.Σ. (και
ύστερα από επιτόπια αυτοψία, με στόχο να εκτιμηθεί το μέγεθος των εργασιών)

επισκευαστικές ανάγκες ώστε η Κοσμητεία να συμβάλει θετικά στην απρόσκοπτη
λειτουργία της Π.Σ..
Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων έγιναν τα εξής:
(2α). Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης τηλεπικοινωνιακών υποδομών στα
εργαστήρια του Τμήματος Μηχ. Περιβάλλοντος ΔΠΘ στην Πανεπιστημιούπολη
Κιμμερίων (σε συνδυασμό με το 1-Β), οι οποίες περιλαμβάνουν: καθαρισμό
φρεατίων, επισκευή, τοποθέτηση και αποκατάσταση καλωδίων, εργασίες
τακτοποίησης καλωδίων και τοποθέτησης σχαρών, τερματισμός καλωδίων,
τερματισμός οπτικών ινών, τοποθέτηση ρεγκλετών, πιστοποίηση οπτικής ίνας,
συνολικής αξίας 4046,70€ (οι εργασίες αφορούν την εγκατάσταση του εξοπλισμού
που περιγράφεται στο 1-Β).
(2β). Επισκευή – στεγανοποίηση οροφής τηλεφωνικού κέντρου στο συγκρότημα
της Πολυτεχνικής Σχολής στα Κιμμέρια ύψους 660,01€ με στόχο να προστατευτεί
εξοπλισμός μεγάλης χρηματικής αξίας από τις βροχοπτώσεις.
(2γ). Αντικατάσταση σπασμένων ξύλινων μελών καθισμάτων αναγνωστηρίου, με
νέα ύψους 846,24€ (συμπεριλαμβανομένης και της αντίστοιχης προμήθειας μελών
και αναλωσίμων). Η δαπάνη έγινε πριν την προμήθεια επίπλων που περιγράφηκε
στην ενότητα 1-Α με στόχο την εξοικονόμηση πόρων.
(2δ). Επισκευή τραπεζιών Αναγνωστηρίου με την προμήθεια εξι (6) επιφανειών
τραπεζιών για αντικατάσταση αντίστοιχων σπασμένων και μη λειτουργικών. Η
δαπάνη ανήλθε στα 273,06€ και έγινε στα πλαίσια εξοικονόμησης πόρων λόγω της
διατήρησης των υφιστάμενων σκελετών.
(2ε). Συντήρηση κεντρικού συστήματος κλιματισμού Τμ. ΗΜ&ΜΥ (73.86€)
Προμήθεια λιπαντικού (γράσο), γρασσαδοράκια 6mm και αντίστοιχος γρασσαδόρος
χειρός προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για συντήρηση εξοπλισμού.
(2στ). Συντήρηση μηχανημάτων υποστήριξης Ιστοσελίδων. Αποκατάσταση της
ζημίας μετά από ανεπαρκή επιτήρηση και συντήρηση η οποία οδήγησε στην απώλεια
υλικού από τις Ιστοσελίδες της Πολυτεχνικής Σχολής. Αποφασίστηκε μια σειρά
εργασίων που περιελάμβαναν αρχικά την επαναφορά σε λειτουργία του συστήματος
διακομιστή (server) και μετέπειτα τη μετάπτωση και τροποποίηση περιεχομένου
ιστοσελίδων από τον παλιό εξυπηρετητή (server) σε εξυπηρετητή (server) του
Υπολογιστικού Κέντρου (ΥΚ-ΚΔΔ). Λύση της σχέσης με τον μέχρι τότε υπεύθυνο
της συντήρησης. Δαπάνη ύψους 1699.7€

3. Δραστηριότητες εξοικονόμησης πόρων
(3α). Αποκατάσταση κτιρίου επί της οδού Τσιμισκή. Μεταφορά ποσού 7.500€
προς τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Πολυτεχνικής Σχολής για την εκτέλεση εργασιών
αποκατάστασης του 2ου ορόφου ιδιόκτητου κτηρίου του Δ.Π.Θ. επί της οδού
Τσιμισκή, με στόχο την απελευθέρωση ενοικιαζόμενων χώρων και αντίστοιχη
εξοικονόμηση ενοικίων.
(3β). Διακοπή συνδρομής στο ΤΕΕ για την παροχή email. Η Κοσμητεία αποφάσισε
την καταβολή συνδρομής (πακέτο των 20 ωρών) για πρόσβαση στη βάση NOMOS
απευθείας μέσω της INTRASOFT INTERNATIONAL SA-ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, διακόπτοντας τη συνδρομή στο ΤΕΕ η οποία πλέον δε
εξασφάλιζε τη συγκεκριμένη πρόσβαση (αλλά παρείχε μόνο υπηρεσίες e-mail). Η
συνδρομή στο ΤΕΕ στοίχιζε ανά εξάμηνο 339.83€. Με βάση αυτή την εξέλιξη έγινε
διακοπή της συνεργασίας με το ΤΕΕ και απευθείας καταβολή συνδρομής στην

INTRASOFT INTERNATIONAL SA για την πρόσβαση στη βάση NOMOS που
είναι ουσιαστικής σημασίας επί μεταβολών της νομοθεσίας. Η δαπάνη της συνδρομής
στη Βάση για δικαίωμα χρήσης 20 ωρών ανέρχεται στο ποσό των 98.4

4. Οικονομική ενίσχυση άλλων Έργων, εκδηλώσεων πολιτιστικών
συλλόγων, Συνεδρίων, Συνδρομών.
Ύστερα από απόφαση της Κοσμητείας της Π.Σ. και για να καλυφθούν άμεσες
ανάγκες, έγινα οι ακόλουθες μεταφορές ποσών από τα κονδύλια του έργου
Κ.Ε.:80844, με αντίστοιχη μείωση του προϋπολογισμού. Στις περιπτώσεις αυτές
περιλαμβάνεται και η ανωτέρω περίπτωση (3α).
(4α). Εκτέλεση εργασιών επισκευής (συντήρησης) της συνδετήριας οδού βορείου
και νοτίου τμήματος Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων Ξάνθης ύψους 9.600€. Το
ποσό μεταφέρθηκε προς τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Πολυτεχνικής Σχολής για την
προμήθεια αδρανών υλικών (τρία άλφα) για την όσο το δυνατόν ομαλή διέλευση των
οχημάτων. Η συντήρηση της οδού, αντί της ασφαλτόστρωσής της, επελέγη ως λύση
επειδή δεν κατέστη δυνατόν να καμφθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες της
Επιτροπής Ερευνών και των τεχνικών υπηρεσιών.
(4β). Προμήθεια βιβλίων πολιτιστικού περιεχομένου αξίας 200€ από το
ΠΑ.ΚΕ.ΘΡΑ. Τα βιβλία δίδονται ως βραβεία σε πρωτεύσαντες φοιτητές κατά τις
ορκωμοσίες.
(4δ). Υποστήριξη γραφείου διδασκόντων ξένων γλωσσών με αναλώσιμα κατόπιν
σχετικού αιτήματος. Ποσό 118€.
(4ε). Υποστήριξη Τεχνικής Υπηρεσίας Πολυτεχνικής Σχολής με αναλώσιμα
ηλεκτρολογικά εξαρτήματα. (Γέφυρα αυτ. Ασφαλείας, ασφάλειες, Ρελέ Ράγας 230V,
κυτία διακλάδωσης, κολάρα ωμέγα, δεματικά λευκά/μαύρα, προβολέας LED 220V,
ανιχνευτές καπνού, μπρίζες κλπ.) ύψους 799,29€, για την αντικατάσταση των
αντίστοιχων φθαρμένων εξαρτημάτων σε περιπτώσεις επιτακτικών αναγκών. Επίσης
αγοράστηκαν και αποδόθηκαν στη Τεχνική υπηρεσία χρώματα για βάψιμο και
καλοπισμό χώρων 192,96€, βίδες 24,6€ για αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων,
πλαστικά εξαρτήματα 115.13€. Προμήθεια αγροτικού νάυλον (59,04€) για την
προσωρινή προστασία του Αμφιθεάτρου Καραθεοδωρή από βροχή εν της όψει
ορκωμοσίας του Νοεμβρίου του 2012, λόγω ελλιπούς στεγάνωσης.
(4στ). Προμήθεια αποσμητικών χώρου (40.31€) για τον αρωματισμό του χώρου του
αμφιθεάτρου Καραθεοδωρή, λόγω κακοσμίας κατά την ορκωμοσία του Νοεμβρίου.
(4ζ). Προμήθεια σαρώθρων (64€) για τους φοιτητές του Τμ. Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών.

5. Έξοδα παράστασης - Μετακινήσεις
Στα συγκεκριμένα έξοδα περιλαμβάνονται οι δαπάνες που ανήκουν στις κατηγορίες
Προβολής και Διαφήμισης της Π.Σ.
(5α). Διεξαγωγή των ορκωμοσιών της Π.Σ. Έγιναν δαπάνες ύψους 1.497,12€ για
την προμήθεια κερασμάτων και νερού (1265,12€), στολισμό των αμφιθεάτρων με

άνθη (156,62€), προμήθεια βιβλίων για την απονομή τους ως βραβείων σε
διακριθέντες φοιτητές (232€).
(5β). Προσφορά στο λαογραφικό μουσείο Ξάνθης πλακέτας από Plexiglas με το
λογότυπο του Πανεπιστημίου (98,4€)
(5γ). Προμήθεια και διανομή T-shirts στους φύλακες της Πολυτεχνικής Σχολής με
το λογότυπο του Πανεπιστημίου για τη διακριτική αναγνώρισή τους (232,47€).
(5δ). Κάλυψη εξόδων μετακίνησης επισκέπτριας Καθηγήτριας ΕΜΠ ύψους 130,58€
προσκεκλημένης στα πλαίσια του επιστημονικού διημέρου 7-8/9/2012 που
διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Κοσμητείας της Π.Σ./Δ.Π.Θ.

6. Λοιπές δαπάνες: (α) Προμήθεια αναλωσίμων, (β) Έντυπα και
γραφική ύλη
(6α-1). Δαπάνη ύψους 179,41€ ειδικά για το εκτυπωτικό μηχάνημα των Παπύρων της
Π.Σ. (βλ. απολογισμό προηγούμενης περιόδου 2011-2012), η οποία αντιστοιχεί σε:
Γραφίτη για εκτυπωτικό μηχάνημα (toner) για την εκτύπωση των διπλωμάτων της
Π.Σ.(41,45€). Υλικά που αφορούν τη συντήρηση του εκτυπωτικού μηχανήματος των
παπύρων της Π.Σ. (Drum AF 1015/18/18D (τύμπανο εκτυπωτή), Cleaning Blade (για
τροφοδοσία), Charge roller (για τροφοδοσία χαρτιού)), ύψους 137,96€.
(6α-)2. Φάκελοι αρχειοθέτησης, στυλό, ζελατίνες, μελάνι εκτύπωσης του
φωτοτυπικού της κοσμητείας και μολύβια ύψους 144,75€.
(6β-1). Έντυπα και γραφική ύλη: Υποβοήθηση της διεξαγωγής φοιτητικών εκλογών
της Π.Σ. ύψους 445,91€ για την προμήθεια: α) σφραγίδων β) ψηφοδελτίων και
φακέλων, γ) στυλό, τετραδίων, μολυβιών.
6-Β-2. Προμήθεια χαρτιού (τύπου IVORY) και φακέλων για την εκτύπωση και
αποστολή των πιστοποιητικών ισοδυναμίας (57,90€).

7. Αμοιβές συμβασιούχων του έργου
Στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη των δραστηριοτήτων της Πολυτεχνικής Σχολής
Δ.Π.Θράκης» που χρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Α.Α. διάρκειας από 01/09/2011 έως
31/8/2014, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου συνεχίστηκε η σύναψη συμβάσεων
με τρεις συμβασιούχους με τις εξής αρμοδιότητες:
(1). Ανάπτυξη και συντήρηση ιστοσελίδων της Π.Σ., τμημάτων και εργαστηρίων σε
εργαλεία ανοικτού κώδικα (PHP, mySQL, AJAX), διαχείριση του server στέγασης
ιστοδελίδων που αφορούν την Π.Σ. του ΔΠΘ. Η σύμβαση δεν ανανεώθηκε λόγω
αστοχίας του χειριστή, οπότε η διαχείριση μεταφέρθηκε στο ΥΚ-ΚΔΔ.
(2). Υποστήριξη λογισμικού γραμματειών της Π.Σ. του ΔΠΘ (unistudent/classweb),
τηλεφωνική και επιτόπια υποστήριξη χρηστών, μηχανοργάνωση, εκτύπωση
ειδικώνπαπύρων.
(3). Καταχώρηση δεδομένων του Έργου, τήρηση ηλεκτρονικής βάσης, επίβλεψη σε
εργασίες συντηρήσεων και επισκευών του Έργου της Κοσμητείας της Π.Σ. Δ.Π.Θ.,
επικοινωνία με προμηθευτές υλικών, έλεγχος προμήθειας εξοπλισμού και υλικών προ
της παραλαβής.
Οι ανωτέρω δαπάνες για τη διαχειριστική περίοδο 1-9-2012/31-8-2013 ανήλθαν
στούψος των 34.116 €.

8. Λοιπές ενέργειες
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 η Κοσμητεία συμμετείχε (συνδιοργάνωσε) δύο
τελετές αναγόρευσης Επιτίμων Διδακτόρων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
(Καθ. κ. Π. Μαρίνου και Καθ. κ. Isaac Daniels)
Δόθηκε η δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης ισοδυναμίας του Διπλώματος
Μηχανικού με master στην αγγλική γλώσσα και με υποβολή του αιτήματος μέσω της
ιστοσελίδας της Κοσμητείας.
Ύστερα από αίτημα του απελθόντος Αντιπρύτανη κ. Β. Τουρασή υπεβλήθη μελέτη
σχετικά με την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Η μελέτη εκπονήθηκε από τους
συναδέλφους του Τμ. ΗΜ&ΜΥ κα Αναστασία Σαφιγιάννη και Βασίλειο Νικολαϊδη.
Βελτιστοποιήθηκε η φύλαξη με την ενεργοποίηση του φυλακίου του Νοτίου
Τμήματος της πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, την εισαγωγή περιπολιών και την
εισαγωγή συστήματος καταγραφής περιπολιών.

Ξάνθη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

Χρήστος Κουκουρλής
Αν. Καθηγητής
Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΡΓΟΥ 2137 ΑΠΌ 1_9_2012 ΕΩΣ 31_8_2013
ΚΟΣΤΟΣ

ΑΡ.ΤΙΜ/
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΚΕΙΜΕΝΟ

24/10/2012

783,00 €

783/Αϊραντζής Δημήτριος

1.Προμήθεια
εξοπλισμού παρ. 1στ

19/12/2012

15.375,00 €

1841/ΜΕΝΕΞΕΣ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1.Προμήθεια
εξοπλισμού παρ. 1α

18/2/2013

901,99 €

12/ΔΕΜΙΤΣΙΚΗΣ Κ. ΤΕΝΕΚΕΣ Ν. Κ ΣΙΑ Ε.Ε.

1.Προμήθεια
εξοπλισμού παρ. 1γ

Έξι (6) επιφάνειες εργασίες τραπεζιών του
αναγνωστηρίου

25/2/2013

273,06 €

Α-ΑΑ00000013/
ΜΕΝΕΞΕΣ - ΕΠΙΠΛΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1.Προμήθεια
εξοπλισμού παρ. 2δ

Μνήμη Ηλεκτρονικού υπολογιστή 2GB
667MHz (4 τεμάχ.)
Σκληρός Δίσκος WD (6 τεμάχ.)

25/2/2013

809,09 €

14-Σειρά01-SPACE
HELLAS A.E.

6/3/2013

565,80 €

16 ΣΕΙΡΑ 01
(ΤΔΑ)/SPACE HELLAS
A.E.

31/5/2013

467,40 €

(ΔΑΤ)
735/ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗΣ
Β. & ΣΙΑ Ο.Ε

1.Προμήθεια
εξοπλισμού παρ. 1ε

1.Προμήθεια
εξοπλισμού παρ. 1β

ΕΙΔΟΣ

ΗΜ/ΜΗΝΙΑ

Πλακέτα καταγραφής iButton(ΤΕΜ:1)
Μπαταρία 12V/7.5Ah
Πλακέτα τροφοδοσίας (ΤΕΜ:1)
Κάθισμα σχολικό(320 τεμάχια)
Θρανία (60 τεμάχια)
Επιφάνειες 90x60 για αντικατάσταση (50
τεμάχια)
Σημεία ηλεκτρονικής καταγραφής και
σήμανσης περιπολιών (20 τεμάχια), guard blc40 proximity hard tag
Αναγνώστης ελέγχου περιπολίας (1 τεμάχιο)
guard tour bp-20025 reader - Φορητός
Τοπικός σταθμός περιπολιών (1 Τεμάχιο),
guard tour bs-1000

Μνήμη Ηλεκτρονικού υπολογιστή (kingston)
8GB 667MHz (2 τεμάχ.)
Φωτοτυπικό μηχάνημα (NASHUATEC
MP2000)

1.Προμήθεια
εξοπλισμού παρ. 1δ

Καλώδιο χαλκού 630μέτρων (μονώσεως ΡΕ
ΠΟ.πλήρη jf 50x2x0.4)

4/6/2013

1.046,89 €

266 (ΣΕΙΡΑ Κ0 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΠΩΛΗΣΗΣ)/ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.

Οπτική ίνα 650μέτρ.(SLB-9-01x24-ZPR-D)

6/6/2013

799,50 €

318/ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΑΦΟΙ ΚΟΥΣΗ Α.Ε.

1.Προμήθεια
εξοπλισμού παρ. 1β

6/6/2013

172,60 €

318/ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΑΦΟΙ ΚΟΥΣΗ Α.Ε.

1.Προμήθεια
εξοπλισμού παρ. 1β

20/6/2013

480,32 €

ΔΑΤ 3035/ TECHNICOM
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Α.Ε.

1.Προμήθεια
εξοπλισμού παρ. 1β

Σχάρα 33μετρ. 150x60x0.8, Στριφώνια
Γαλβανιζέ 8x60, Ούπες TRIKA TOX No
10/62, Πρόβολος ELVO 150 Μεσ.τ, Βίδες
Μ6x16, Tαχυσύνδεσμος (H=60)
Οπτικός κατανεμητής (patch panel 19'' 24
ports sc) (TEM:2), Oριολωρίδα διαχ. KRONE
10 ζευγών (TEM:10), Σχάρα καλωδίων
200x35x0.8 (9μέτρα)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΑΠΑΝΩΝ
(Δευτ/θμιος ΕΓΛΣ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

61.00
60.00
61.01
61.03
61.90
64.07
14.09
14.00
14.01
14.03
64.01
64.02
64.03
64.09
62.03
64.08
62.07
14.02
11.02
64.05
16.17
62.04
64.00
14.08
11.00

Αμοιβές και έξοδα Ελ/ Επ/τιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου
Αμοιβές έμμισθου προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα μή Ελ/ Επ/τιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου
Επεξεργασίες από τρίτους
Αμοιβές τρίτων μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος
Έντυπα και Γραφική Ύλη
Λοιπός Εξοπλισμός
Έπιπλα
Σκεύη
Η/Υ και Ηλεκτρονικά Συστήματα
Έξοδα Ταξιδίων
Έξοδα Προβολής και Διαφήμισης
Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων
Έξοδα Δημοσιεύσεων
Τηλεπικοινωνίες
Υλικά άμεσης ανάλωσης
Επισκευές και συντηρήσεις
Μηχανές Γραφείων
Λοιπά Τεχνικά Έργα
Συνδρομές - Εισφορές
Έξοδα αναδιοργανώσεως
Ενοίκιο Μεταφορικών Μέσων
Έξοδα Κινήσεως
Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών
Κτηριακά Έργα

64.98

Λοιπά - Διάφορα Έξοδα

62.09

Κράτηση υπέρ Ειδικού Λογαριασμού****
Σύνολο

Δαπάνες 2012
Δαπάνες 2013
Σύνολο δαπανών
(από 1‐9‐2012 έως (από 1‐1‐2013 έως (από 1‐9‐2012 έως
31‐12‐2012)
31‐8‐2013)
31‐8‐2013)
12.283,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
738,00 €
15.375,00 €
0,00 €
0,00 €
130,58 €
705,99 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
41,45 €
1.506,25 €
0,00 €
0,00 €
98,40 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.019,53 €
0,00 €
31.898,20 €

21.839,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
703,81 €
1.369,39 €
273,06 €
0,00 €
1.374,89 €
0,00 €
1.108,62 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
579,12 €
2.758,89 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.499,31 €
0,00 €
5.641,01 €
0,00 €
38.147,10 €

34.122,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
703,81 €
2.107,39 €
15.648,06 €
0,00 €
1.374,89 €
130,58 €
1.814,61 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
620,57 €
4.265,14 €
0,00 €
0,00 €
98,40 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.499,31 €
0,00 €
6.660,54 €
0,00 €
70.045,30 €

