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ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΠΣ/ΔΠΘ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2011-2012 

 
 
Προοίμιο. 
Ο παρών Απολογισμός Έργου συντάσσεται 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. Παράλληλα 
υποβάλλονται: (α). Συγκεντρωτική Κατάσταση Προμήθειας Παγίων και (β). Πίνακας 
Δαπανών ανά Κωδικό. 
Οι δραστηριότητες υποστηρίχθηκαν οικονομικά από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της 
Κοσμητείας, από τη χρηματοδότηση Έργων του Πανεπιστημίου (εργολαβίες 
συντήρησης) αλλά κυρίως στηρίχθηκαν από τη χρηματοδότηση μέσω κονδυλίων 
ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ), μέσω του έργου με Κ.Ε. 2137, τίτλο «Υποστήριξη των 
δραστηριοτήτων της Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θράκης» και επιστημονικά υπεύθυνο 
τον Κοσμήτορα της Π.Σ. Αν. Καθηγητή Χρ. Κουκουρλή το οποίο 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 έργου έγινε 
αύξηση του προϋπολογισμού (α΄ και β΄ δόση Ε.Τ.Α.Α. του 2011, εκκαθάριση του 
2007 και α΄ δόση του 2012) κατά 100.780,8 €.  
Στόχος των δαπανών 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. Στις ενότητες που ακολουθούν περιγράφονται οι 
δαπάνες και παρατίθενται οι λόγοι για τους οποίους η Κοσμητεία προέβη σε αυτές. 
 
Ο απολογισμός χωρίζεται σε οκτώ ενότητες και αφορούν τη διαχειριστική περίοδο 
01.09.2011 – 31.08.2012: 
 

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 (τελετές ορκωμοσίας) 
6. Λοιπές δαπάνες: (α) Προμήθεια αναλωσίμων, (β) Μετακινήσεις 
7. Αμοιβές συμβασιούχων του έργου 
8. Λοιπές ενέργειες – μελλοντικά σχέδια 

 
 
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 πληρέστερης διεξαγωγής οποιασδήποτε δραστηριότητας 
(πολιτιστικής - επιστημονικής) εντός της Π.Σ.. 
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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-1). Στα πλαίσια γενικής ανακαίνισης του Αμφιθεάτρου της Π.Σ. (συγκρότημα 
ΠΡΟΚΑΤ), πέραν των εργασιών αποκατάστασης της εικόνας μέσω χρωματισμού των 
επιφανειών και αντικατάστασης φθαρμένων υλικών οι οποίες υλοποιήθηκαν μέσω 
της Εργολαβίας Συντήρησης της ΔΤΕ κρίθηκε αναγκαία η προμήθεια και ηχητικού 
συστήματος (μικρόφωνα, ενισχυτής, μεγάφωνα) ώστε να διευκολύνεται η δυνατότητα 
διοργάνωσης διαλέξεων μαθημάτων, ομιλιών, ημερίδων, ορκωμοσιών.  
(1α-2). Επισκευή του υπάρχοντος ηχητικού συστήματος (ενισχυτές, μεγάφωνα, 
καλωδίωση) και προμήθεια νέων μικροφώνων και εξαρτημάτων του Αμφιθεάτρου 
ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ (φοιτητικές εστίες Κιμμερίων).  
Οι δαπάνες των ηχητικών συστημάτων των δύο Αμφιθεάτρων ανήλθαν στα 5139,24 € 
και καλύφθηκαν εξολοκλήρου από τα κονδύλια της Κοσμητείας. 
 
(1β). Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (access points) ασύρματης πρόσβασης 
στο διαδίκτυο σε συνεργασία με το ΥΚ-ΚΔΔ. Ο εξοπλισμός εξυπηρετεί στον 
εκσυγχρονισμό του τρόπου διδασκαλίας στα κτίρια των αιθουσών του 
συγκροτήματος ΠΡΟΚΑΤ όπου λαμβάνουν χώρα διαλέξεις των Τμημάτων 
Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Παραγωγής και 
Διοίκησης. Το νέο ασύρματο δίκτυο αποτελεί επέκταση του Eduroam και λειτουργεί 
με  τους ίδιους κωδικούς. Η συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού 
σύνδεσης και των εργασιών ανήλθε στα 4127,71 € και καλύφθηκε εξολοκλήρου από 
τα κονδύλια της Κοσμητείας. 
 
(1γ). Βελτιστοποίηση και οργάνωση της μετακίνησης των φοιτητών με λεωφορεία 
προς την πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων και τις Φοιτητικές Εστίες.  
(1γ-1). Μέσω της εργολαβίας συντήρησης έγινε επισκευή της συνδετήριας οδού 
Βορείου και Νοτίου τμήματος της Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων με τη επίστρωση 
υλικού υποδομής «τρία άλφα» ώστε να είναι δυνατή η διέλευση των λεωφορείων με 
σκοπό τη δημιουργία ενιαίων δρομολογίων και αποτέλεσμα την αύξηση της 
εξυπηρέτησης των φοιτητών διατηρώντας σταθερό το κόστος. Επιδιώκεται η 
ασφαλτόστρωση της οδού. 
 
(1γ-2). Αναδιοργάνωση του προγράμματος των λεωφορείων μέσω δημόσιας 
διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φοιτητές. 
 
(1γ-3). Υλοποίηση συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής των δρομολογίων και 
δημόσια παρουσίασή τους σε ιστοσελίδα σε πραγματικό χρόνο. Για το σκοπό αυτό 
απαιτήθηκε η ανάπτυξη, προμήθεια και εγκατάσταση εξειδικευμένου ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού βασισμένου στην τεχνολογία i-button. Τα δρομολόγια καταγράφονται σε 
πραγματικό χρόνο με την επαφή του ειδικού κλειδιού (i-button) το οποίο φέρει ο 
οδηγός του λεωφορείου. Τα αποτελέσματα της καταγραφής πλην της συλλογής τους 
εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της Κοσμητείας:  
http://www.eng.duth.gr/bus/ 
η οποία αναπτύχθηκε από προσωπικό (με σύμβαση) της Κοσμητείας. Με αυτό τον 
τρόπο ελέγχεται η τήρηση των συμφωνηθέντων της σύμβασης (αριθμός των 
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δρομολογίων) με το ΚΤΕΛ και η χρονική ακρίβεια των δρομολογίων. Η εξόφληση 
του συστήματος εκκρεμεί. 
 
(1δ). Συμμετοχή στην προσπάθεια του ΥΚ-ΚΔΔ για τη δημιουργία συστήματος 
Τηλεδιάσκεψης στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του 3ου ορόφου του κτιρίου διοικήσεως 
(ΠΡΟΚΑΤ) με την παροχή (προμήθεια) κεντρικής μονάδας Η/Υ (χωρίς οθόνη) και 
ήδη διαθέσιμου προβολέα ώστε να δημιουργηθεί η δυνατότητα διεξαγωγής εκλογών 
μελών ΔΕΠ. Η δαπάνη για τον υπολογιστή ανήλθε στα 850 €. 
 
 

2. Επισκευές και συντηρήσεις πάγιου εξοπλισμού, κτιριακών 
εγκαταστάσεων 

Καλύφθηκαν άμεσες επισκευαστικές ανάγκες σε οποιοδήποτε σημείο της Π.Σ. 
κρίθηκε απαραίτητο ώστε η Κοσμητεία να συμβάλλει θετικά στη λειτουργία της Π.Σ..  
Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων έγιναν τα εξής: 
(2α). Η απομάκρυνση ογκώδους παλαιού μοντέλου φράγματος και η αποκατάσταση 
χώρου του Εργαστηρίου Υδραυλικής –πρώην κτίριο ΜΟΜΑ- στην 
Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση η οποία αναρτήθηκε 
στο διαδίκτυο (2644,5€). Δημιουργήθηκε ελεύθερος χώρος της τάξης των 400 m2, 
όπου μεταφέρθηκε εξοπλισμός του Εργαστηρίου Οργάνωσης - Προγραμματισμού του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών που ήταν εγκατεστημένος σε ενοικιαζόμενο χώρο. 
(2β). Έγινε μεταφορά στομίων  αεραγωγών στους χώρους του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών – επισκευή και συντήρηση υπάρχοντος συστήματος (1845 
€) ώστε να βελτιωθεί η θέρμανση του χώρου.  
(2γ). Έγινε επισκευή και συντήρηση των αναδυόμενων στύλων στην πίσω είσοδο της 
Π.Σ. (ΠΡΟΚΑΤ) (300€). 
(2δ). Προμήθεια κλειδαριών-κυλίνδρων και κλειδιών που εγκαταστάθηκαν στις 
αίθουσες μαθημάτων της Π.Σ. (380,42€) τα οποία διανεμήθηκαν στους Καθηγητές 
της Π.Σ. ώστε οι αίθουσες να κλειδώνουν μετά το πέρας των μαθημάτων. 
(2ε). Προμήθεια 70 καθισμάτων τα οποία τοποθετήθηκαν σε αίθουσες διδασκαλίας 
των ΠΡΟΚΑΤ, αξίας 2.000 €, από τον τακτικό προϋπολογισμό της Κοσμητείας. 
 

3. Δραστηριότητες εξοικονόμησης πόρων  
(3α-1). Έγινε η εκκένωση ενοικιαζόμενων χώρων και η μεταφορά των υπαρχόντων 
σε αυτούς. Συγκεκριμένα εκκενώθηκαν τα 11 από τα 17 ενοικιαζόμενα γραφεία στο 
κτίριο ιδιοκτησίας Κοτζαμάνη (ΜΕΞ). Στις περισσότερες περιπτώσεις οι δαπάνες της 
μετακόμισης καλύφθηκαν από το Έργο της Κοσμητείας της ΠΣ.  
(3α-2). Έγινε η μετακόμιση του Εργαστηρίου Γεωδαισίας από την οδό Μιχαήλ 
Καραολή στα κτίρια ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ με αντίστοιχη εξοικονόμηση ενοικίου. 
(3α-3). Όπως αναφέρθηκε πριν έγινε η μετακόμιση του Εργαστηρίου Οργάνωσης - 
Προγραμματισμού του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στο χώρο ΜΟΜΑ στα 
Κιμμέρια, με αντίστοιχη εξοικονόμηση ενοικίου. 
 
(3β). Σε εναρμόνιση με την Αποφ. Πρυτ. Α5140/6-6-2012 υπό το πρίσμα της 
εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, έγινε προμήθεια μετρητών κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στα τρία κυλικεία της Πολυτεχνικής 
Σχολής (ΠΡΟΚΑΤ, Φοιτητικές Εστίες Κιμμερίων, Κτίρια ΗΜ&ΜΥ) συνολικού 
κόστους 202,95 €. Ως πρώτο αποτέλεσμα, διαπιστώθηκε ότι στις δύο από τις τρεις 
περιπτώσεις η μετρούμενη κατανάλωση υπερέβαινε το καταβαλλόμενο ενοίκιο στο 
ΔΠΘ.  
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(3γ). Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων για το υπάρχον σύστημα εκτύπωσης 
Παπύρων Διπλωμάτων των αποφοίτων (περγαμηνή με εκτυπωμένη τη χρυσοτυπία). 
Η εκτύπωση παπύρων γίνεται στην Κοσμητεία της Π.Σ. σε ειδικό εκτυπωτή που 
αποκτήθηκε στο παρελθόν για το σκοπό αυτό. Με εισήγηση του Κοσμήτορα και 
αποδοχή από την Πρυτανεία του ΔΠΘ το κόστος του παραβόλου που καταβάλλει 
κάθε φοιτητής για τον Πάπυρο μειώθηκε από τα 30 € στα 5€.  
Το συνολικό ύψος προμήθειας αποθέματος ειδικού χάρτου ανήλθε σε 3296,34 €. 
 
 

4. Οικονομική ενίσχυση άλλων Έργων, εκδηλώσεων πολιτιστικών 
συλλόγων, Συνεδρίων, Συνδρομών 

(4α). Διάθεση ποσού 3.000 € σε έργο με Ε.Υ τον Αν. Καθηγητή του Τμήματος 
Η.Μ.&Μ.Υ. κ. Μουρούτσο για την εκτέλεση εργασιών με σκοπό τη μετακίνηση του 
εργαστηρίου από κτίριο της ΜΟΜΑ σε χώρο του τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ. Ο χώρος 
που απελευθερώθηκε παραχωρήθηκε για χρήση στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής 
& Διοίκησης.   
(4β). Διάθεση ποσού 1.500 € ως οικονομική ενίσχυση στο έργο με Κ.Ε. 2227 και 
τίτλο «5ο Πανελλήνιο Συνέδριο φοιτητών Η.Μ & Μ.Υ.» με Ε.Υ. τον Επ. Καθηγητή 
του Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ. κ. Συρακούλη.  
(4γ). Διάθεση ποσού 984 € στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Γέφυρα» για ενοικίαση 
μουσικών οργάνων και εγκαταστάσεων ήχου στα πλαίσια των πολιτιστικών τους 
εκδηλώσεων στις 25-26/5/2012, με αντιπαροχή υπηρεσιών καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων (δρωμένων) κατά τις τελετές των ορκωμοσιών. 
(4δ). Διάθεση ποσού 50 € ως ενίσχυση του Ψυχολογικού Κέντρου Ξάνθης με 
αντιπαροχή  χριστουγεννιάτικων καρτών οι οποίες απεστάλησαν στα μέλη ΔΕΠ της 
ΠΣ. 
(4ε). Διάθεση ποσού 300€ για την μεταφορά υλικών εκθέσεως του τμήματος 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
(4στ). Διάθεση ποσού 700€ για τη συνδιοργάνωση καλλιτεχνικής επίδειξης της Π.Σ. 
και της Φ.Ε.Ξ. του 6ου φεστιβάλ κλασσικής μουσικής από 1 έως 8/4/2012 για την 
ανάδειξη της πολιτιστικής πλευράς της Π.Σ. ως φορέα που συμμετέχει ενεργά στα 
καλλιτεχνικά και πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής. 
(4ζ). Δαπανήθηκαν 169,5 € σε catering για την Εφορευτική Επιτροπή του Ενιαίου 
Συλλόγου Φοιτητών της ΠΣ κατά τη διάρκεια των φοιτητικών εκλογών 
(4η). Δαπάνη 61,5 € για την προμήθεια στεφανιού εκδήλωσης στη μνήμη μέλους 
ΔΕΠ. 
(4θ). Συνδρομές των Τμημάτων της Π.Σ. προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για 
την Τράπεζα Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ. Το ύψος της δαπάνης για την εξεταζόμενη 
διαχειριστική περίοδο ανήλθε στα 679,66€. Οι συγκεκριμένες δαπάνες κρίνονται 
απαραίτητες καθώς παρέχουν τη δυνατότητα σε πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και 
αποσκοπούν στην πληρέστερη ενημέρωση των τμημάτων της Π.Σ. 
(4ι). Ετήσια συνδρομή για την κάλυψη των εισφορών προς το δίκτυο Μεσογειακών 
Πολυτεχνικών Σχολών R.M.E.I. (Reseau Mediterraneen des Ecoles d’ Ingenieurs) με 
έδρα τη Μασαλλία της Γαλλίας (1246 €) για τα έτη 2011 και 2012. 
(4ια). Δαπάνη  100 € ως οικονομική ενίσχυση στη ΦΕΞ για αγορά προσκλήσεων  
πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
(4ιβ). Δαπάνη 120 € για τη μίσθωση λεωφορείου στα πλαίσια περιβαλλοντικής 
εκδρομής φοιτητών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 
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5. Έξοδα παράστασης (τελετές ορκωμοσίας) 
(5α). Έγινε η κάλυψη των δαπανών προσφοράς στοιχειωδών υπηρεσιών catering 
(1062,2€ συνολικά για τις τρεις ορκωμοσίες των περιόδων 9/12/2011, 27/4/2012, 
27/7/2012),  φωτογραφικής κάλυψης (161,36€) και στολισμό των αμφιθεάτρων με 
άνθη (260,02€). Χορήγηση αναμνηστικών δώρων από τον Κοσμήτορα (βιβλίων με 
θεματικές ενότητες σχετικά με τη Ξάνθη και τη Θράκη) τα οποία δίδονται στους 
διακριθέντες σε κάθε ορκωμοσία φοιτητές, ως ενδεικτική επιβράβευση των 
προσπαθειών που οι ίδιοι κατέβαλαν (Συνολικό κόστος βιβλίων: 324,83€). 
(5β). Δαπάνες για καλλιτεχνικές επιδείξεις (δρώμενα) κατά τη διάρκεια της 
ορκωμοσίας 9/12/2011 (282€), κατά τη διάρκεια πολιτιστικής εκδήλωσης για την 25 
Μαρτίου στο Λύκειο Ελληνίδων (400€). 
 

6. Λοιπές δαπάνες 
6.1. Προμήθειες 

(6.1α). Δαπάνη για την προμήθεια χαρτικών κλπ συνολικού ποσού 275,16€. 
(6.1β). Δαπάνη 864 €  για προμήθεια πετρελαίου λόγω έλλειψης κονδυλίων από το 
Πανεπιστήμιο για θέρμανση του Αμφιθεάτρου Καραθεοδωρή ώστε να καταστεί 
δυνατή η διεξαγωγή της ορκωμοσίας της 9ης Δεκεμβρίου.  
(6.1γ). Δαπάνη 376,50 € για την εκτύπωση ψηφοδελτίων για τη διευκόλυνση της 
διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών. 
(6.1δ). Δαπάνη 678,50€ για την προμήθεια λαμπών φθορισμού, LED, πηνίων κλπ σε 
αντικατάσταση παλαιών σε όλους του χώρους της Π.Σ. 
(6.1ε). Προμήθεια σκληρού δίσκου αξίας 79 € για την αποθήκευση αντιγράφων 
ασφαλείας, προμήθεια τεσσάρων ανεμιστήρων (κτίριο διοίκησης) για δροσισμό 
συνολικού κόστους 140,02€, προμήθεια μιας ενσύρματης τηλεφωνικής συσκευής 
(37,5€). 
(6.1στ). Δαπάνες για μικρο-συντηρήσεις: αντικατάσταση ψευδοροφών (158,91€), 
αγορά USBFLASH (30,1€) για προσωρινή αποθήκευση δεδομένων, αγορά κάδων 
απορριμμάτων (120€) που τοποθετήθηκαν στο αμφιθέατρο ΠΡΟΚΑΤ, ζύγισμα 
βυτιοφόρου για έλεγχο προμήθειας πετρελαίου (40 €), αγορά άνθεων για καλοπισμό 
του χώρου της Π.Σ. (81,36 €), αγορά βεργών μέτρησης πετρελαίου (40,3€), δαπάνη 
μετακόμισης γραφείου / εργαστηρίου από τα Κιμμέρια στην ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ (1100 €). 
 

6.2. Μετακινήσεις 
Δαπάνη ύψους 132,6 € για μετακίνηση του Κοσμήτορα της Π.Σ. ως εκπροσώπου των 
Πρυτανικών αρχών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, σε εκδήλωση για την 
υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας. 
 

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. 
(2). Υποστήριξη λογισμικού γραμματειών της Π.Σ. του ΔΠΘ (unistudent/classweb), 
τηλεφωνική και επιτόπια υποστήριξη χρηστών, μηχανοργάνωση, εκτύπωση ειδικών 
παπύρων. 
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(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 1-9-2011/31-8-2012 ανήλθαν στο 
ύψος των 33.908 €. 
 

8. Λοιπές ενέργειες – μελλοντικά σχέδια 
(8α). Έγιναν οι απαιτούμενες διαδικαστικές ενέργειες για την ασφαλτόστρωση της 
συνδετήριας οδού στην Πανεπιστημιούπολη των Κιμμερίων. Το έργο βρίσκεται σε 
εκκρεμότητα. 
(8β). Έγιναν εισηγήσεις προς την Εταιρεία Αξιοποίησης της Περιουσίας του ΔΠΘ για 
τη δημιουργία Κυλικείου στο χώρο του κτιρίου Βιβλιοθήκης όπου στεγάζεται το 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Η υλοποίηση βρίσκεται σε εκκρεμότητα.  

 
 
 
Ξάνθη, 05.09.2012 

 
Ο Κοσμήτορας 

της Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ 
 
 

Αν. Καθηγητής Χρήστος Κουκουρλής 



ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΚΟΣΤΟΣ 
(σε €) ΑΡ.ΤΙΜΟΛ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟ 

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΜ:3 ‐ CGN 99 C/L ΠΥΚΝΩΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ
ΤΕΜ:3 ‐ ΒΑΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ES‐2

TEM:3 ‐ ΚΑΛΩΔΙΟ XLR‐XLR 6m NEUTRIK
ΤΕΜ: 1 ‐ ΠΟΛΥΚ/ΔΙΟ 12 Ζ. 50m

TEM: 1 ‐ ΚΟΝΣΟΛΑ ΑΥΤΟΕΝΙΣ/ΝΗ GIGRAC
TEM: 2 ‐ ΗΧ‐5Β LINE ARRAY STACK TOA
TEM: 2 ‐ HY‐PF1B FRAME ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΤΕΜ: 2 ‐ CGN 99C/L ΠΥΚΝΩΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΤΕΜ: 2 ‐ ΒΑΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΕS‐2

TEM: 2 ‐ ΚΑΛΩΔΙΟ XLR‐XLR 6m NEUTRIK
TEM: 1 ‐ ΠΟΛΎ/ΔΙΟ 8ΖΕΥΓ. 15m ΜΕ ΠΕΔΙΟ

ΤΕΜ: 2 ‐ ΚΑΛ. ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ OFC 2x1.5mm Q 30m
TEM: 4 ‐ ΒΥΣΜΑ NEUTRIK SPEAKON NL4FC

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΧΕΙΩΝ

TEM: 1 ‐ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ SWITCHING 12V/ 1A DC, MW‐3KIO‐ESIO

ΤΕΜΑΧΙΟ: 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ DELL GX280SFF (ανακατασκευασμένος ‐ χωρίς 
οθόνη)

7/3/2012 150
56/ WEB STAR – ΗΛΙΑΔΗΣ 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
1. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

παρ. 1γ‐3

ΤΕΜΑΧΙΑ: 1 WD 500GB USB 3.0 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 14/3/2012 79
3990/ΙΑΝΟΣ Ε.Π.Ε.‐ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
6.1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

6.1ε.

ΤΕΜΑΧΙΑ: 6 CISCO AP 1131 AG‐E‐K9 14/3/2012 2999,97
3991/ΙΑΝΟΣ Ε.Π.Ε.‐ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

παρ. 1β

ΤΕΜΑΧΙΑ:1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) SIEMENS EUROSET 5020 2/4/2012 37,5
TIA‐5638/ΓΕΡΜΑΝΟΣ 

(Αντιπρόσωπος:ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Ι.‐Ε.Ε.)
6.1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

6.1ε.

ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT 5E J‐2YY 4X2X24 305ΜΕΤΡΑ, ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ 
45Χ30 4 ΜΕΤΡΑ, ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 5 ΛΗΨΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ  (ΤΕΜΑΧ:2), 
ΒΙΣΜΑΤΑ 6' ΟΒΟ ΚΛΑΣΙΚΟ (ΤΕΜΑΧ:100), ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 

4Χ50 (ΤΕΜΑΧ:100), ΔΕΣΙΜΑΤΑ 200Χ3.6 ΛΕΥΚΟ 
(ΤΕΜΑΧ:100),ΕΡΜΑΡ.ΕΞ.ΠΛΑΣΤ.275Χ370Χ140 EUROPA SΒ1 

(TEMAX:6),ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΙΝΑΚΟΣ EUROPA LK12866 (ΤΕΜΑΧ:6),ΠΡΙΖ.ΜΙΝΙ 
CAT5 ΑΘ/ΤΗ ΕΠ.Ι (ΤΕΜΑΧ:6)

10/4/2012 364,75 1169/ΠΑΝΗΛΕΚΤΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.
1. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

παρ. 1β

DI BOX ΠΑΘΗΤ. ΜΕ PAD+GROUND‐τεμάχιο:1 (συσκευή μετατροπής 
ηχητικού σήματος από ασύμμετρο σε συμμετρικό)/ IS2/mini KAΛΩΔΙΟ 

STEREO‐1μέτρο (καλώδιο προσαρμογής από έξοδο Η/Υ σε είσοδο ηχητικής 
Συσκευής)

28/4/2012 149,99
8/   KOTOY ΧΡΥΣΗ ‐

"ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ"

1. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
παρ. 1α‐1, 1α‐2.

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής PRIME INTEL I7‐2600/HDD 500GB RAM 
8GB/WIN 7 HOME PR 64‐BIT (Κεντρική μονάδα, χωρίς οθόνη)

18/5/2012 850
4167/IANOΣ ΕΠΕ‐ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

παρ. 1δ

Mετρητής τριφασικός Glock (TEMAXIA: 3) 11/6/2012 202,95
3870/ΑΦΟΙ ΚΟΥΣΗ 

Α.Ε./ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ παρ.3β

Ανεμιστήρας 01‐AF‐500 40 C17 50W JOHAN (TEMAXIA: 2) 18/6/2012 70,01 300/ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΟΚΚΑΛΑΣ Α.Ε.
6.1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

6.1ε.

Ανεμιστήρας 01‐AF‐500 40 C17 50W JOHAN (TEMAXIA: 2) 21/6/2012 70,01 304/ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΟΚΚΑΛΑΣ Α.Ε.
6.1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

6.1ε.
9016,33

23/11/2011 100

1. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
παρ. 1α‐1, 1α‐2.

1. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
παρ. 1α‐1, 1α‐2.

1. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
παρ. 1α‐1, 1α‐2.

93/ΤΣΟΝΤΑΚΗ ΖΩΗ

54/KOTOY ΧΡΥΣΗ ‐
"ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ"
2669,17/11/2011

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΡΓΟΥ 2137 ΕΩΣ 31_8_2012

7/11/2011 1273,05
53/KOTOY ΧΡΥΣΗ ‐

"ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ"



ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΣΜΕΔΕ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 
(Δευτ/θμιος ΕΓΛΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2011 ΔΑΠΑΝΕΣ 2012

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΩΝ (από 
την αρχή του 

61.00 Αμοιβές και έξοδα Ελ/ Επ/τιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου 10350 23558 33908
60.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 0 0 0
61.01 Αμοιβές και έξοδα μή Ελ/ Επ/τιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου 0 0 0
61.03 Επεξεργασίες από τρίτους 0 0 0
61.90 Αμοιβές τρίτων μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 0 0 0
64.07 Έντυπα και Γραφική Ύλη 1624,4 2098,44 3722,84
14.09 Λοιπός Εξοπλισμός 4042,15 492,96 4535,11
14.00 Έπιπλα 0 0 0
14.01 Σκεύη 0 0 0
14.03 Η/Υ και Ηλεκτρονικά Συστήματα 0 1079 1079
64.01 Έξοδα Ταξιδίων 132,6 0 132,6
64.02 Έξοδα Προβολής και Διαφήμισης 742,52 1296,89 2039,41
64.03 Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων 282 1400 1682
64.09 Έξοδα Δημοσιεύσεων 0 0 0
62.03 Τηλεπικοινωνίες 0 0 0
64.08 Υλικά άμεσης ανάλωσης 963,92 853,59 1817,51
62.07 Επισκευές και συντηρήσεις 3591,6 3242,49 6834,09
14.02 Μηχανές Γραφείων 0 0 0
11.02 Λοιπά Τεχνικά Έργα 0 0 0
64.05 Συνδρομές - Εισφορές 339,83 339,83 679,66
16.17 Έξοδα αναδιοργανώσεως 0 0 0
62.04 Ενοικιάσεις 0 984 984
64.00 Έξοδα Κινήσεως 0 1220 1220
14.08 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 0 3402,22 3402,22
11.00 Κτηριακά Έργα 0 0 0
64.98 Λοιπά - Διάφορα Έξοδα 922,21 1274,79 2197
62.09 Κράτηση υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Συμπληρώνεται από την Επ. Ερ. 0 0 0

ΣΥΝΟΛΑ 22991,23 41242,21 64233,44

372.732,01 €(μέχρι και την τελευταία αναμόρφωση)
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