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Ε Θ Ν Ι Κ Ο   Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο   Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχ/πολη Ζωγράφου 15780, ΤΗΛ.: 210-7723385, FAX: 210-7721913 

 

Πληροφορίες: Ελένη Μπατζιά                                                                                                                 Αθήνα, 17/03/2022 
Τηλέφωνο: 2107723358                                                                                                                           Αρ. Πρωτ. 12589 

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Καθαριότητας των κτιρίων της Ομάδας 2:(Συγκρ. 
Σχολής Μηχ/ γων Μηχ. – Συγκ. Σχολής  Χημικών Μηχ.- Νέο Κτίριο Σχολής Χημικών Μηχ. -  Κτίριο Σχολής Ναυπηγών 
Μηχ. – Πρώην Κτίριο Ε.Λ.Ε - Γραφεία Διαμεσολάβησης-Κτίριο ΜΕ.Κ.Δ.Ε (Μέτσοβο)». 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
O Aντιπρύτανης Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Ε.Μ. Πολυτεχνείου 

Έχοντας υπόψη 

i. Τις διατάξεις του ΚΔΔ/σίας (ν. 2690/1999) 
ii. Το άρθρο 221 του νόμου 4412/2016. 
iii. Tην από 16/03/2022 (θέμα 2.2.4.3.) απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση των συλλογικών 

οργάνων Διοίκησης για το χρονικό διάστημα 2022-23. 
συγκροτούμε 3/μελή Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής της Καθαριότητας των κτιρίων της Ομάδας 2 για ένα 
έτος, με δικαίωμα εξάμηνης παράτασης, από την ημερομηνία υπογραφής της και αποτελείται από τα εξής τακτικά και 
αναπληρωματικά μέλη: 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

• Ρεντιζέλας Αθανάσιος, ΔΕΠ - Επικ. Καθηγητής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών (Πρόεδρος) 

• Ρούνη Παναγιώτα, ΔΕΠ – Λέκτορας, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών  

• Τσώνη Αναστασία, Διοικητικός, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Γραμματέας) 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
• Τσόπελας Φώτιος, ΔΕΠ -Επικ. Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών, (Αν. Πρόεδρος) 
• Τριπερίνας Δημοσθένης, ΕΤΕΠ, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών 

• Τσέτσικα Δήμητρα, ΙΔΑΧ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών (Αν. Γραμματέας) 
 

Η εν λόγω Επιτροπή εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων 
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και 
παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 132 και 217 ν. 4412/2016˙ επίσης, κατά 
τη διαδικασία παραλαβής διενεργεί τον απαιτούμενο έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, και α) είτε παραλαμβάνει 
τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 219 επ. ν. 4412/2016, ενώ, σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου 
ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, γνωμοδοτεί προς το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο για τυχόν αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα που να είναι σύμφωνα με 
τους όρους της σύμβασης. Επιπλέον, η Επιτροπή γνωμοδοτεί προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για τυχόν έκπτωση του 
αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 ν. 4412/2016. Τέλος, σε περίπτωση που η διαδικασία εκτέλεσης της 
σύμβασης δεν ολοκληρωθεί εντός του έτους, οι σχετικές αρμοδιότητες της Επιτροπής εξακολουθούν να υφίστανται, για τη/τις 
συγκεκριμένη/-ες σύμβαση/-εις, και μετά την πάροδο του έτους αυτού. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει μετά από πρόσκληση που θα 
ορίζει τον τόπο, τον χρόνο και το αντικείμενο των συνεδριάσεων. 
 

 
Ο  ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ 
 

 

 

 
                                                                         Ακριβές αντίγραφο 

                                           Ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος 
                                                                                                                     Διεκπεραίωσης & Αρχείου 
 
 
Κοινοποίηση 
1. Μέλη Επιτροπής 
2. Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών /-Τμ. Προμηθειών/-Tμ. Ελέγχου Δαπανών 

ΑΔΑ: 9ΠΒ246ΨΖΣ4-ΩΟΧ
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